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Voorrede
Omdat zij mijn moeder was, verzocht men mij de voorrede te willen schrijven, wat
mij een lieve, ofschoon niet gemakkelijke plicht is.
Zoolang ik terugdenken kan, zie ik ma zittend aan de schrijftafel, want zij moèst
- al het andere opzij zettend - werken, werken voor anderen, en in dat kleine lichaam
huisde een reusachtige wilskracht.
Of wij, kinderen, daarbij te kort kwamen? O neen! Zij was steeds om ons heen,
zij onderwees ons en zorgde voor onze ontspanning en ik geniet nù nog van die
kostelijke, veel te korte voorleesuurtjes, 's avonds in het knusse licht der lamp! En
omgekeerd waren wij immers haar studiemateriaal en toetste zij die vele honderd
andere kindertjes, die zij bereikte, aan haar - helaas niet ideaal - tweetal!!
Ja, wat het leven mij later ook bracht, mijn kostelijke jeugd kon het mij nimmer
ontnemen en wie zal het zeggen of juist niet die jeugd een mensch de zoo noodige
veerkracht geeft?....
Een gedeelte van den oogst van dit onverpoosde werk ligt thans vòòr U. Eerbiedige,
trouwe en o zoo geschikte handen verzamelden en bewerkten dien. Wie had dit beter
kunnen doen dan mevrouw S. Troelstra met heur frisschen geest, die de kinderen
zoo onweerstaanbaar aantrekt? Wij stellen het hoogelijkst op prijs dat deze vrouw,
ondanks haar zwakke gezondheid en overvloedig eigen werk, dit wilde doen, doen
uit piëteit voor Nellie en uit waardeering voor haar werk.
Thans is de beurt aan U, lieve lezers! Gij kunt dit werk doen herleven in het hart
uwer kleintjes en zoodoende hààr - Nellie's - innigen wensch een weinig in vervulling
brengen: hier op aarde reeds een beter, gelukkiger en schooner leven op te bouwen!
L. SCHAANK-v. KOL.
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Voorwoord
Beste Kinderen!
Dezen keer brengt ‘Nienke van Hichtum’ jullie geen boek van haarzelve, maar van
een andere vriendin, die héél veel gedaan heeft voor de Nederlandsche kinderen Mevrouw Nellie van Kol.
Ze schreef een massa boekjes, die met elkaar de ‘volksbibliotheek’ heetten, en
vele daarvan zijn nog te vinden in de kinderleeszalen en sommige schoolbibliotheken.
Maar - de kinderen kiezen ze meestal niet uit, omdat ze er zoo eenvoudig uitzien en
- omdat er geen plaatjes in staan.
Dat kwam daardoor, dat Nellie haar werk zoo goedkoop wou maken als 't maar
kon, opdat ook arme ouders het voor hun kinderen konden koopen.
Ook haar tijdschriftje ‘Ons Blaadje’, dat elke week verscheen, zag er op het oog
niet aantrekkelijk uit en 't papier was zóó slap, dat niet veel menschen de heele
jaargangen bewaarden om ze later stevig te laten inbinden.
Daardoor zijn àl de mooie verhalen uit ‘Ons Blaadje’ bijna geheel vergeten - en
dat is jammer! Maar gelukkig had ik àl de twaalf jaargangen, die er van bestaan,
zorgvuldig bewaard.
Toen ik in 't begin van dit jaar hoorde dat Mevrouw Nellie gestorven was, begon
ik nog eens in die oude boeken te bladeren. En zie, ik vond er zooveel moois in, dat
ik 't niet kon laten, de allermooiste van deze vertelsels en sprookjes bijeen te zoeken
en den Heer van Goor te vragen er een fijn boek van te maken, met plaatjes van een
héél knappen teekenaar.
Ziehier nu dat boek! Ik hoop dat jullie vaders of moeders er je dikwijls uit voorlezen
en dat jullie 't daarna zelf ook nog vaak ter hand zult nemen.
Dan zullen ook de tegenwoordige kinderen leeren begrijpen wat Mevrouw Nellie
ook voor hèn heeft gedaan en wat een trouwe kindervriendin ze geweest is.
Ik geloof vast en zeker dat jullie van haar zult gaan houden!
Jullie oude vriendin
N. VAN HICHTUM.
Hilversum, 17 September 1931.
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De dolle dwergjes

DE dolle dwergjes zaten rondom hun vuurtje, en rustten eens eventjes uit. Ze dronken
eendenwijn uit eikelnapjes, en knabbelden nu en dan aan een koekje van
hazelnotendeeg met bloemenhoning. Ze strekten behagelijk hun voetjes met de lange
snavelschoenen naar het vuur uit, en rekten zich eens, en zeiden tegen elkander:
‘Nu, dat gebeurt ook niet dikwijls, dat de stoute kinderen ons zoo met rust laten!
Zouden ze allemaal zoo in eens zoet geworden zijn?’
‘Roem maar niet al te hard,’ zei Priori, hun opperhoofd. ‘Mijn linkeroor begint al
te zingen, je weet wat dat beduidt!.... O wee, daar heb je 't al....’ voegde hij er, scherp
toeluisterend, bij. ‘Daar ligt er een te grienen van ‘ik wil niet sla-a-a-pen!’ Hij maakt
er zoowaar een deuntje van, en houdt zijn ouder broertje er meê uit den slaap. Gauw,
Minori, daar moet jij op af.’
‘Welken kant uit?’ vroeg Minori.
‘Dààr,’ zei Priori, en hij tilde zijn rechterbeen op en wees de richting aan. En
zoodra Minori dat zag, hoorde hij ook het gedrens en ging er op af.
En plotseling stond hij in een slaapkamer, waar, in twee zindelijke kleine bedjes,
twee krullekopjes onder de dekens lagen.
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't Kleinste lag te dreinzen van ‘Ik wil niet sla-a-apen!’ en 't grootste zei: ‘Toe,
Janneman, hou je mondje nu, ik wil wèl sla-a-apen!’ Maar 't hielp niet, Janneman
dreinsde maar door. Daar stond Minori voor zijn bedje en keek hem eens goed aan.
‘'t Is nog maar een kleine hummel,’ zei hij bij zich zelf; ‘we moeten het met zachte
middeltjes probeeren.’ En zich over Janneman heenbuigend, met zijn grappig
gezichtje, dat half streng half oolijk stond, vroeg hij: ‘En waarom niet, manneke?’
‘Omdat ik niet wil,’ zei Janneman.
‘En waarom wil je niet?’ vroeg Minori.
‘Ik wil niet omdat ik niet wil,’ zei de stouterd. En daar begon hij weer: .‘Ik wil
niet sla-a-apen!’
‘Ik weet wèl wat je wilt,’ zei Minori; ‘jij wilt een lachbeschuitje van me hebben.
Dáár!’ En meteen begon hij Janneman onder zijn kinnetje te kriebelen, terwijl hij
zingend zei: ‘Kiele-kiele-kiele, kiele-kiele-kiele, kiele-kiele-kiele, lach nu eens!’ En
Janneman begon het uit te schateren, en wrong zich onder de dekentjes in allerlei
bochten, om te ontsnappen aan de zacht kriebelende vingertjes van het oolijke dwergje.
‘Khi, khi, khi,’ klonk het gesmoord van onder de dekens, zóó smakelijk, dat de groote
blondkop in 't andere bedje begon mee te lachen.
En telkens als Minori eventjes met kriebelen ophield, probeerde Janneman zijn
mondje weer in een pruilplooi te zetten; maar eer hij zijn lachende lipjes weer bij
mekaar had gefronst, begon de oolijke dwerg weer met zijn ‘kiele-kiele-kiele!’ totdat
Janneman van harte schaterde en er het pruilen om vergat.
Toen zei Minori: ‘Ben je nu weer goed, Janneman?’
‘Khi-khi-ja!’ proestte Janneman.
‘Nu goed, let dan op, dan ga ik je wat vóórtooveren.... Bim, bam, beieren.... Jan,
zie je die klok daar?’ En Minori wees naar een hoek van de kamer. Jawel, Janneman
zag het, - en broertje Henk, die stil met groot open oogen lag te luisteren en te kijken,
zag het ook. Daar kwam een groote bronzen klok, een der klokken uit den toren van
de Groote Kerk, in de lucht aangewaggeld, heel langzaam, zoo als klokken wel loopen
moeten,
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omdat ze geen voeten hebben: op de manier waarop een sjouwer een zware, opstaande
ton voortduwt: pom! - even rusten; pom! - even rusten; en al waggelend komt de ton
vooruit. Zoo ook de klok, al wandelde zij in de lucht.... Janneman keek met groote
oogen.
‘Zie je den koster?’ vroeg Minori. Ja, die kwam achter de klok aangewandeld, met
een lang touw in de hand, dat ergens aan de klok vastzat. ‘Let nu goed op,’ zei Minori;
‘de koster gaat de klok op eieren trakteeren!’ En zie, telkens als de koster aan het
touw trok, kwam er een groot bronzen ei in haar wijdgapenden mond. Maar de klok
deed nooit haar lippen toe om het ei op te slokken. Blijkbaar hield zij er niet van.
‘Bah! Bah!’ riep zij maar, en heel de lucht in de kamer trilde en bromde meê als de
klok Bah! Bah! riep.
‘Nu gaan we zingen,’ zei Minori. En hij begon:
‘Bim, bam, beieren!
De klok die lust geen eieren!
Wat lust ze dan? Wat lust ze dan?’....
‘Ik lust den grienenden Janneman!’

bimde eensklaps de klok. Toen spuwde zij haar laatste ei uit, en richtte haar wijdopen
mond op Janneman.... Janneman sloeg verschrikt zijn armpjes om Minori's hals,
maar grienen deed hij niet.
‘Kom, kom, klok,’ zei Minori, ‘ga jij maar weg met je gapenden mond! Lust jij
zoo graag een grienenden Janneman? Maar dien hebben we hier niet! Kijk zelf maar!’
En Janneman's armpjes zachtjes losmakende, begon hij hem weer onder de kin te
kriebelen, héél zacht, en zong er bij van ‘Kiele-kiele-kiele!’ Janneman proestte het
weer uit: ‘Khi, khi, khi,’ klonk het van onder de dekens. De klok, een beetje doof
aan haar rechteroor, boog zich naar links en luisterde: en verbaasd keek zij uit haar
ééne oog, dat wijdopen boven op haar hoofd stond, naar het proestende kereltje in
bed.
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‘Ik dacht, dat hier gegriend werd,’ bimde ze heel zachtjes. ‘Neen, klok, je vergist je,’
zei Minori; ‘hier wordt geproest!’ ‘O zoo,’ bimde de klok; ‘dan kan ik wel heengaan!’
‘Ja, ga jij maar,’ zei Minori; ‘eet jij je eieren maar op, daar word je dik van!’
En de klok waggelde terug: pom! - even rusten; pom! - even rusten; en de kamer
dreunde telkens als zij pom! deed in de lucht. En met den koster, hangend aan het
klokketouw, verdween zij gelijk zij gekomen was.
‘Nu slapen!’ zei Minori. En in plaats van ‘kiele-kiele-kiele’ te doen onder
Jannemans kinnetje, streek hij zacht met zijn kleine handjes over Jannemans oogjes,
terwijl hij zong:
‘Suja, suja, kindje!
Daar heb je 't Zuidewindje,
Doet alle traantjes drogen
Uit zoete kindertjes' oogen!’

En eer Janneman het wist, was hij op reis naar 't land van Klaas Vaak, waar alle
kindertjes zoet zijn.
Toen keerde Minori zich om naar het andere bedje, waar blonde Henk met groote
oogen lag te kijken.
‘Dag guit!’ riep Minori, grappig met zijn bolletje knikkend, zoodat de spits van
zijn puntkap heen en weer wapperde. ‘Moet jij niet op reis naar 't land van Klaas
Vaak?’
‘Ik wàs al op reis,’ zei Henk; ‘maar toen begon broertje te dreinen, en toen kon ik
niet voort. En toen jij kwam met je grapjes, toen bleef ik maar liever thuis.’ En Henk
lachte nog eens, bij de herinnering aan 't gekke gezicht van de klok, toen ze ontdekte
dat Janneman niet griende maar proestte. ‘Ik vind jou een aardige kerel, zeg!’ zei hij
uit den grond van zijn hart, het koddige dwergje van top tot teen bekijkend. ‘Kun je
niet alle avonden komen?’
‘Neen,’ zei Minori, ‘want als je denkt dat Janneman de éénige stouterd hier in 't
land is, dan heb je 't mis hoor! Er zijn er bij
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hoopen van die lastige bengels, en we hebben handen vol werk met ze hun kuren af
te leeren!’
‘En doe je dat altijd zoo grappig als bij Janneman?’ vroeg Henk. ‘Hoehoehoehoe!’
lachte het dwergje in zijn langen baard, en zijn puntkap zwabberde meê op de maat
van zijn lachen. ‘Och, we hoûen eigenlijk zooveel van al die bengels, mijn makkers
en ik. We probeeren ze altijd met een grapje te genezen, en als dat niet lukt, nu, dan
moet een strengere meester ze maar een beetje ruwer aanpakken. Wij zijn de ‘dolle
dwergjes,’ zie je; wat we niet lachende doen kunnen, dat laten we.’
‘Als ik ook eens stout was, kwam je dan ook grapjes met mij doen?’ vroeg Henk.
‘O ho, me jongen,’ vroeg Minori met een paar groote oogen van verbazing; ‘maar
wanneer bèn jij stout?’
Dat wist Henk niet. Henk was een van die zachte, gewillige kinderen, wier
lastigheden en stoutigheidjes zoo bitter klein zijn, dat ze nooit doordrongen tot in de
woonplaats der dolle dwergjes. Je hebt zoo van die kinderen, waar de mama's nooit
last meê hebben. 't Ligt half aan de mama's, die altijd zoo goed gehumeurd zijn en
't kind geen gelegenheid geven om stout te zijn. Maar 't ligt ook half aan de kinderen,
die de deugden van pa en ma beiden erfden, en de fouten overlieten voor de broertjes
en zusjes. Want Janneman was 't kind van dezelfde ouders, en Janneman was een
lastig potentaatje... Dat alles zat Henk op zijn manier te overdenken. Aan die
erfkwestie dacht hij niet; daar had hij geen verstand van. Hij had ook niet opzettelijk
de deugden voor zijn deel gekozen en de foutjes overgelaten voor Janneman. Dat
hadden de feeën zoo bedisseld, eer Henk nog zijn oogjes opendeed om te kijken hoe
't er uitzag in de wereld, - die hem erg mooi leek; want zijn wereldje was toen een
frisch wiegje met rose dekentjes, en allemaal vriendelijke gezichten er om heen. Zijn
wereldje was gegroeid sedert dien dag; de huiskamer was er bij gekomen, en het
tuintje, en de zolder en het schuurtje; en Janneman was er in gekomen. Maar 't was
nog altijd een prettig, vriendelijk wereldje gebleven, en hij had nooit neiging
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gevoeld om door stoutheid dat heerlijke wereldje te bederven. Zijn eenige verdriet
was Janneman, die geregeld naar zijn speelgoed greep, en hem 's avonds belette met
den sneltrein af te reizen naar 't land van Klaas Vaak. En dàt was nog een prettig
verdriet; want Henk hield tòch veel van den kleinen potentaat, die zoo vervelend
dreinzen kon 's avonds in bed, maar ook zoo heerlijk lief lachen op den vollen dag...
Over al dàt zat Henk niet te denken, - want al pratend met Minori was hij rechtop
gaan zitten in zijn bedje; - neen, hij zat er over te denken dat zijn zondenlijstje zoo
bitter klein was... En op eenmaal zette hij een lipje, wat hij, nu 't noodig leek, net
zoo goed kon als Janneman; zijn oogjes werden klein, zijn borstje begon te trillen;
en terwijl de traantjes langs zijn wangetjes liepen, zeiden zijn mondje en neusje
tezamen: ‘Ins! Ins!’
‘Wat is dat?’ vroeg Minori.
‘Ins! ins!’ snikte Henk, zielsbedroefd; ‘ik wou zoo graag eens stout zijn!’
‘Maar kereltje,’ zei Minori, ‘dat is domme praat! De meeste kindertjes woûen
graag zoet zijn, en ze zijn stout geweest eer ze 't zelf weten!’
‘Ja,’ zei Henk, en nog altoos druppelden zijn traantjes op het heldere lakentje; ‘en
dan kom jullie grapjes bij hen verkoopen om ze weer zoet te maken, en bij mij doe
je niks!’
Minori tilde even zijn puntmuts op en krabbelde zijn bolletje. Dat was nu heusch
een bedroefd geval! 't Wàs waar. Hij en zijn makkers, ze gingen met hun grapjes
naar de stoute bengels; en hier had je nu een engeltje op aarde, dat niet stout kòn
zijn, vanwege de erfenis, die de feeën hem bezorgd hadden; en dat moest maar altijd
zonder grapjes wezen... Neen, Minori vond het zelf, dàt was niet recht. Daar moest
iets op gevonden worden... Maar wat?... En hij krabbelde en krabbelde, dat zijn muts
er heelemaal scheef van op zijn bolletje ging staan. Als je niet aan alles had kunnen
zien dat hij een kraakzindelijk dwergje was, dat zich behoorlijk waschte, kamde en
baadde, dan had je hem kunnen verdenken van een groote menigte onge-
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rechtigheden wriemelend onder zijn muts, - zóó krabbelde hij. Maar... hij krabbelde
een denkbeeld van onder zijn muts vandaan!
‘Henk,’ zei hij, ‘droog je traantjes vent, ik weet wat!’
En Henk droogde zijn traantjes met de mouw van zijn nachthemdje, en keek Minori
vol vertrouwen aan.
‘Als je eens met me meeging, Henk? Dan kon je van enkele kinderen de
afstraffingen bijwonen, die wij ze geven.’
Henk's oogen flikkerden... ‘Ja! heerlijk!... Maar zal Maatje niet ongerust worden?’
‘Neen, je weet, ik kan tooveren. Ik toover dat je Mama er niets van te weten komt,
al bleef je ook een jaar weg. En als je dan terug bent, dan kun je haar alles vertellen.’
‘En zal ze mij gelooven?’ vroeg Henk.
‘Ze zal denken, dat je het wakend of slapend hebt gedroomd, en ze zal je een zoen
geven en zeggen: ‘Je bent een aardige snuiter.’
‘Dan is 't goed,’ zei Henk. En hij woû zijn bed uitstappen om zich aan te kleeden.
‘Neen, dat hoeft niet,’ zei Minori. ‘Ik maak je klein en zet je in mijn puntmuts.
Daar is 't warm, en je kunt alles zien door de gaatjes.’
‘En blijf ik dan aldoor klein?’ vroeg Henk, een beetje bang.
‘Wel neen, malle jongen! Als je weer naar huis gaat, dan toover ik je weer groot.’
‘Dan is 't goed,’ zei Henk weer want dat was zijn stopwoordje. Henk vond altijd
alles goed, en tot nu toe had hij daar ook altoos reden voor gehad.
Nu begon Minori strijkende bewegingen te maken over heel het lijfje van Henk.
Henk voelde zich inschrompelen, en 't werd hem toch wel een beetje benauwd te
moede. Maar de breede mond van het dwergje lachte zoo goedig onder zijn gezelligen
grooten neus, en de oogjes keken zoo eerlijk en trouwhartig, en de puntmuts, waar
hij in logeeren zou, schommelde zoo vroolijk op Minori's bolletje heen en weer, dat
Henk begreep dat hem bij
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dit ‘dolle dwergje’ niet het minste gevaar dreigde. Hij vertrouwde zich volkomen
aan Minori toe. Toen vielen hem eensklaps de oogjes dicht; en toen hij ze weer
opende, zat hij warm en wel in de puntmuts, en zag door de gaatjes dat hij door de
lucht zweefde, zoo snel als een duif.
Midden in het bosch, bij een gezellig vuurtje, zaten nog eenige dwergjes van het
soort van Minori. Allemaal aardige, koddige kereltjes, die er uitzagen alsof ze ter
wereld niets anders konden doen dan lachen en grapjes verkoopen.
‘Zoo, Minori, heb je den dreinzer tot rust gebracht?’ vroeg Majori, die een heel
klein eindje boven de andere dwergjes uitstak.
‘Nou,’ zei Minori. ‘Hij zit nu al hoog en droog bij Klaas Vaak, die alle kindertjes
zoet maakt.’
‘Had je veel moeite met hem?’ vroeg Priori.
‘Neen, dat schikt nog al,’ antwoordde Minori; ‘zoo'n héél erge stouterd was het
nu niet.’
‘Dat geloof ik,’ zei Pipelori, de jongste der dolle dwergjes, en de lieveling van al
de anderen. ‘Er zijn geen ‘erge stouterds’ onder de kinderen. Ik geloof er niets van.’
‘Jij denkt ook altijd het beste van dat kleine goedje,’ zei Seniori, de alleroudste,
die al heel wat beleefd had en dikwijls in geleerde dikke dwergenboeken zat te
snuffelen. En hij streelde Pipelori liefkoozend over zijn bolletje. ‘Nou, ik mag ze
ook graag, stout of niet. 't Is aardig vollekie. Maar òf er erge stouterds zijn! Dat zul
je eens ondervinden, als jij er meê op uitgezonden wordt om ze tot rede te brengen!
En 't kind dat nooit eens stout was, moet zeker nog geboren worden.’
‘'t Is geboren,’ zei Minori leukjes.
‘Wa-at? Watte? Waar? Wanneer?’ riepen alle dolle dwergjes door mekaar. ‘Je
houdt ons toch niet voor den mal, Minori?’ ‘Ik heb hem met eigen oogen gezien...’
‘Kerel, je bent een geluksvogel,’ riep Seniori uit; ‘je hebt meer gezien dan ik in
me lange leven, en meer dan mijn boeken mij vertelden.’
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‘En ik hèb hem!’ zei Minori.
‘Waar? waar? Gauw kerel, voor den dag er meê! Dat wonder moeten we ook eens
aanschouwen,’ juichten de dwergjes; en ze drongen allemaal om Minori heen.
‘Geduld, geduld,’ zei Minori. ‘Eerst vertellen hoe ik er aan kwam.’ En hij vertelde
van Janneman, en van de klok, en van Henk. De dwergjes schaterden, vooral Pipelori.
Die stelde zich het gekke gezicht van de klok zoo duidelijk voor, hij had er wel een
prentje van kunnen maken. En 't jongetje, dat huilde omdat hij niet stout kon zijn,
vermaakte hem ook al.
‘Nu,’ zei Minori, toen de dwergjes weer tot bedaren gekomen waren; ‘om hem
meê te nemen moest ik hem klein maken, dat begrijp je. 't Was tòch al een klein fijn
kereltje, maar nu is hij net een bloemenelfje. Jullie mag hem zien, natuurlijk; maar
oppassen hoor, voorzichtig beetpakken! En onder zijn puntmuts grabbelend haalde
hij er Henk onder uit.
In 't kleine handje van den dwerg stond daar onze Henk, als een wit vlindertje in
't handje van een kind. Hij had zijn helder wit nachthemdje nog aan, Zijn blonde
haren glinsterden als rood goud bij het vlammende vuurtje der dwergen, en zijn lieve
blauwe oogen keken zoo trouwhartig als vergeetmijnietjes aan den waterkant.
‘O-o-o-o!’ riepen de dwergjes, en sloegen vol verbazing en bewondering hun handjes
in mekaar. ‘Hoe mooi! hoe lief!’ Eerst durfden zij het kleine wezentje niet beetpakken;
maar toen ze hem lang genoeg bekeken hadden, woûen ze hem toch zoo graag eens
vasthouden. En heel voorzichtig, net zoo als men een teeren vlinder beetpakt, grepen
ze met hun kleine vingertjes Henk om zijn lijfje en zetten hem op hun hand, en aaiden
hem met één vinger over zijn gouden haar, en keken hem lachend aan, en kibbelden
vriendschappelijk, om de eer het wonderkindje óók eens vast te houden. En Henk
voelde dat hij hier bij heel goed volkje was. Hij lachte terug, en hij voelde zich in de
holten dier vriendelijke zachte handjes net zoo thuis als in zijn warme bedje. Hij was
in eens goede maatjes met de dolle dwergjes.
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‘Zoo, zoo,’ zei Seniori, het wonderkind aanstarend met vriendelijken ernst, terwijl
Pipelori over zijn schouder heen hem vertrouwelijke knikjes gaf. ‘Zoo, zoo, had jij
zoo'n verdriet omdat je niet stout kan zijn, en daardoor onze grappige afstraffingen
moest missen? Nu, Minori had gelijk dat hij je maar meebracht. 't Is niet meer dan
billijk dat jij eens ziet hoe wij met de bengels te werk gaan. Verdriet zul je er niet
van hebben, want kwaad doen wij de kinderen niet, al nemen wij ze soms danig in
't ootje. Naar den eersten den besten bengel die afgestraft moet worden, ga jij mee,
hoor! En lang hoef je niet te wachten, want de volmaakte rust in de kinderwereld is
nooit van zoo heel langen duur.’
‘Nee,’ zei Priori. ‘Daar zingt mijn linkeroor alweer.... Durandori, dat is wat voor
jou.... Daar is er een die niet gewasschen wil worden.... Gauw, kerel, rep je!’
‘Maar zet eerst onzen Henk in je muts,’ riep Seniori.
Dat deed Durandori; daarna vroeg hij: ‘Waar?’
‘Dáár,’ zei Priori, de richting aangevend met zijn been.
Pijlsnel vloog Durandori dien kant uit, en eer Henk het wist waren ze alweer in
een slaapkamer, maar niet die van hem en Janneman. 't Was onder de hand morgen
geworden, en met een spons gewapend stond de mama voor een bak met koud water.
‘Kom, ventje, je nachthemdje uit,’ zei ze tot haar zoontje Guus. Maar Guus pruilde,
en schurkte met de schouders, en riep: ‘Et is zoo kaud!’
‘Kom, malle jongen, van de kou wor-je warm,’ zei ma. ‘Ik wrijf je immers na met
een lekkeren ruwen handdoek!’
‘Et is zoo kaud,’ griende Guus, en hij deed zijn nachthemdje niet uit, en schurkte
maar, alsof hij erge jeuk op zijn lijfje had. Mama lei de spons uit de hand, en wilde
Guus beetpakken om hem zelf zijn hemdje uit te doen. Daar stond Durandori voor
haar neus en zei: ‘Laat maar, mevrouw, ik zal dien mallen jongen het koukleumen
wel eens afleeren.’
‘Hoe?’ zei mama, Guus vasthoudend bij een vlerk van zijn hemdje.
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‘O, we doen hem geen kwaad,’ lachte het dolle dwergje. ‘U krijgt hem straks
heelshuids terug.’
‘Heusch?’ zei mama, want het dwergje keek zoo trouwhartig uit zijn oogen, dat
ze hem niet wantrouwen kon.
‘Heusch,’ zei Durandori.
‘Nu goed dan,’ zei mama, ‘want het is eigenlijk vervelend, alle morgens dat gezanik
van ‘et is zoo kaud.’ En met een zoen gaf ze Guus aan het dwergje over. Dat stopte
hem in zijn mantel en vloog met hem weg, ver weg. Langs zijn woonplaats in het
bosch komend floot hij heel luid en scherp, en dadelijk voegden zich al de dolle
dwergjes die op dat oogenblik niets te doen hadden in de kinderwereld, bij hem; en
met een heel stoetje kwamen ze aan op een veld waar een dikke laag sneeuw lag.
Hier haalde hij Guus uit zijn mantel te voorschijn en zette hem met de bloote voetjes
in de sneeuw. ‘Et is zoo kau-aud!’ zei Guus. En meteen tilde hij nu zijn eene, dan
zijn andere voetje uit de sneeuw, en dat maakte ze vanzelf warm.
‘Nu eerst ons liedje leeren,’ zeiden de dwergjes, en ze gingen in een kring om hem
heen staan en zongen:
‘Koû dat is maar larie!
Warmte is maar lak!
Of zweeteheet, of vriezekoud,
Wij zijn op ons gemak!’

Maar Guus voelde zich heelemaal niet op zijn gemak. Met een gezicht van oude
lappen stond hij van zijn eene been op het andere te hippen; zijn onderlip stond naar
voren als het centebakje van een bedelaar bij de kerk, en zijn tranen regenden er in
neer als milde aalmoezen. Bij iederen snik slurpte hij wat van zijn tranen op, en
proefde goed hoe zout ze waren. Maar zingen deed hij toch. Want de dwergjes zeiden:
‘Kom Guus, als je 't liedje kent, doen wij de oefening; en als je dan weer lacht, ga je
naar je ma terug. Ze staat nog altijd met de spons bij den waschbak.... Je wilt toch
niet dat ze zoo vastgroeit?’
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Neen, dàt wou Guus niet. Dàn maar liever zingen, bibberend van de kou zoowel als
van angst voor die ‘oefening’. En tranen stortend en tranen slurpend, zong Guus:
‘Kou dat is maar larie’.... (Dat dènk jullie maar, dacht hij daarbij in zijn eigen).
‘Warmte is maar lak!’.... (Ik gaf er wat om als ik warm werd, dacht Guus).
‘Of zweeteheet, of vriezekoud, (brrr! bibberde Guus).
‘Wij zijn op ons gemak!’ (Ik nog lang niet, dacht Guus).
Maar de dwergjes waren tevreden omdat hij zoo gehoorzaam had meegezongen.
‘Nu de oefening,’ zeiden ze; ‘en dan lachen, en dan naar huis.’
‘Hemdje uit, Guus,’ kommandeerde Durandori.
Bibberend deed Guus zijn hemdje uit, en daar stond hij, een klein poedelnaakt
jongetje, bont en blauw op de witte sneeuw. Alle dwergjee namen nu een handvol
sneeuw en begonnen Guus er meê in te wrijven. ‘Et - is - zoo - kau-aud!’ hokte Guus,
naar adem snakkend.
‘Wel nee, manneke, 't is niet koud,’ riepen de dwergjes. ‘Je weet het nu: of
zweeteheet of vriezekoud, we zijn op ons gemak!’
En ze namen nog eens een paar handen vol versche sneeuw, en wreven er Guus
mee totdat het zweet hun op hun voorhoofd kwam parelen. Geen plekje van Guus'
lijf dat niet duchtig geboend werd.... Totdat Guus van top tot teen en van binnen en
van buiten begon te gloeien als de pot van de keukenkachel, wanneer moeder aan 't
eten koken is. Toen gilde en huilde hij niet meer, maar lachen deed hij nog niet.
Toen hij goed rood zag en door en door warm was, gaven de dwergjes hem zijn
hemdje terug om het aan te trekken. ‘Huu, nee,’ zei Guus, ‘ik heb het veel te warm,
ik blijf liever in mijn velletje.’
‘Neen,’ zeiden de dwergjes, ‘dat is hier de mode niet. Gauw het hemdje aan!’
‘Maar,’ pruttelde Guus, ‘ik zweet!’
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‘Maar,’ lachten de dwergjes, ‘daarom zegt het liedje immers: ‘Of zweeteheet, of
vriezekoud’.... Nu, hoe is 't verder?’
‘Wij zijn op ons gemak,’ antwoordde Guus, maar lachen deed hij nog niet.
‘Dat is een stug heertje,’ zei Seniori; ‘hoe krijgen we dié nog uit de plooi?’
‘Ik weet raad,’ zei Minori, ‘ik doe met hem net als met de heel kleine kindertjes:
ik geef hem een lachbeschuitje.’ En met zijn koddigste gezicht huppelde hij op Guus
toe. Maar zijn puntmuts wiebelde zoo jolig, en zijn oogjes keken zoo glunder, en
zijn breede mond lachte zoo goedig-oolijk onder zijn gezelligen aardappelneus, dat
Guus het op eenmaal uitschaterde. ‘Hoera!’ riepen alle dwergjes, ‘Nu zingen, Guus,
dan dansen wij!’ En terwijl Guus, heelemaal vroolijk nu, begon te zingen van ‘koû
dat is maar larie,’ gingen alle dwergjes in eens op hun hoofd staan. De punt van hun
muts boorde zich in de sneeuw; hun armen zetten zij in de zij; hun beenen spreidden
zij wijd uit, en heelemaal op 't zelfde oogenblik begonnen zij als tollen rond te draaien.
Toen Guus klaar was, zongen zij, al draaiend, een ander liedje:
‘Ha-hi, ha-ho!
Onze Guus die kan weer lachen!
‘Ha-hi, ha-ho!
Onze Guusje die lacht zóó:
Hi! hi! hi! ho-o-o-o-o!’

Toen wip! stonden ze weer allen recht op hun voetjes, tilden allen het rechterbeen
in de lucht, hielden met de linkerhand hun schuddend buikje vast, en sloegen met de
rechter voor Guus aan. Toen werd de schaterende Guus opgepakt en weer in
Durandori's mantel gestopt. Warm en wel kwam hij weer thuis, in zijn slaapkamer.
Daar stond zijn mama nog, met de spons in de hand, bij den bak met koud water. Ze
was nog niet vastgegroeid. Guus liet zich dien dag en alle volgende dagen
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geduldig wasschen, want de dwergjes hadden het hem laten ondervinden dat je van
kou warm wordt, net als ma zei.
En Durandori kwam weer thuis met Henk, die van vermoeidheid in de puntmuts was
ingeslapen. Voorzichtig namen de dwergjes hem er uit, legden hem op een bedje van
mos, en dekten hem toe met een paar eikeblaadjes; en toen lieten zij hem stil uitslapen.
Of er gedurende zijn slaap veel strafoefeningen plaats hadden, wist hij niet; maar
toen hij wakker was, en wat hazelnotenbrood met bloemenhonig had gegeten, en wat
dauwdroppelthee gedronken, was er alweer werk aan den winkel. Dat werd
opgedragen aan Leukedori, de komiekste van al de dwergjes, met een groote wrat
op zijn dikken neus, en boven op de wrat een haartje. Als je hem aankeek, moest je
lachen. Maar Leukedori zelf lachte nooit, althans niet met zijn gezicht. Dat stond
altijd even strak. Maar van binnen lachte Leukedori altoos; ik geloof, op zijn goedige
dwergenmanier lachte hij de heele wereld uit.
Hij zette Henk in zijn puntmuts; en zoodra Priori's been hem de richting had
aangegeven, vloog hij er heen. Maar hij had het noodig geoordeeld zich voor die
gelegenheid onzichtbaar te maken. Daarom wierp hij zijn ‘Tarnkap’ over zijn hoofd,
een kap die den drager onzichtbaar maakt. En zoo vloog hij, altoos met Henk in zijn
muts, een huiskamer binnen, waar twee zusjes aan 't kibbelen waren om een stuk
koek. Ze hadden namelijk van hun tante een man van taai-taai gekregen, om eerlijk
samen te deelen. Het jongste zusje brak den man zoo precies mogelijk middendoor,
tenminste zoo bedoelde zij het. Maar bij ongeluk viel de bovenste helft wat grooter
uit dan de onderste, want onze taai-taai-man was wat wonderlijk geschapen door den
koekebakker: hij had een paar ribben te veel, en zijn beenen waren veel te kort. En
daarom brak hij bij de uitvoering van het vonnis in twee ongelijke helften.
‘Ikke 't grootste,’ riep nu het oudste zusje, dat ondanks haar meerdere jaren en
ervaring volstrekt niet de wijste was.

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

16
‘Nee, eerlijk deelen,’ zei de jongste.
‘Nee, ikke het grootste,’ zeurde de oudste, en 't jongste zusje wist wat haar te
wachten stond als zij de ander haar zin niet gaf. Want groote zus was een
kribbebijtster, en als ze ergens boos over was, dan plaagde en ergerde ze je den
geheelen dag. Maar Tante had den vrijer gegeven met de ernstige vermaning: ‘eerlijk
deelen’; en als je een koekvrijer niet heelemaal voor je zelf alleen kunt houden, dan
is ‘eerlijk deelen’ het naast-beste, vond de kleine meid; en ze stond al te berekenen
hoe een stukje ze van 't bovenlijf van den zoeten kerel moest afbreken, om het
bovenstuk gelijk te maken met het onderstuk..... Toen fluisterde het onzichtbare
dwergje haar in: ‘Geef haar het grootste stuk!’ En eer zij zich recht bezinnen kon,
richtte hij haar handje en zei met haar stemmetje: ‘Nu, daar dan, maar ik vind je niks
aardig!’
Groote zus greep met beide handen den halven vrijer vast, en bracht zijn kop naar
haar mond, en zette er gretig de tanden in. Hap! wou zij doen, en dan het lekkere
brokje langzaam vermalen, er op zuigen en sabbelen, en heel zuinigjes doen om lang
't genot te hebben van den zoeten stroopsmaak. Maar jawel! 't stukje vrijer knapte
niet af; 't liet zich ook niet door trekken en rukken van de rest afscheiden; ze kon er
haar tanden niet eens meer uit krijgen.... o Wee! o wee! haar tanden zaten in den kop
van den vrijer vastgemetseld, en aan zijn lange bovenlijf zaten haar beide handen
vastgekleefd!! O, wat een ontdekking! O, wat een schrik! Ze spalkte haar oogen open
en ze wilde het op een gillen zetten, maar door haar gesloten tanden en uit haar vollen
mond kwam geen ander geluid dan dat wat de bakker maakt als hij, knedend, den
eenen klomp deeg tegen den anderen kletst. 't Was één doffe benauwdheid! En o
ramp, o ramp!.... Daar begon de vrijer te groeien! Zijn kop bleef zooals hij was, maar
zijn lange lijf werd nog langer, en er groeiden een paar behoorlijke beenen aan; dat
groeide en groeide allemaal totdat zijn voeten op den grond stonden; voeten van koek
maar flink stevig. En zijn armen, die de bakker hem
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sierlijk in de zij had gezet, raakten los en groeiden, en zijn bruine koekhanden grepen
onze Gulzebrok stevig om het middel... En daar begon het onzichtbare dwergje te
zingen:
‘Heerlijk toch, zoo'n groote vrijer,
Groote vrijer van taai-taai!
Kan hij al geen woordje zeggen,
Toch is hij niet saai, niet saai!
En geduldig als een lam
Laat hij zich door mij besabbelen
Laat hij zich door mij beknabbelen....’

Gulzebrokje wou van neen! schudden... Ze vond haar grooten vrijer niets heerlijk en
van sabbelen en knabbelen was geen sprake.... Maar het arme kind kon niet eens
haar hoofd schudden, zóó stevig zat ze met haar tanden aan haar vrijer vast. Ze kon
op z'n best ademhalen. Daar opeens begon de vrijer in haar mond te praten en zei:
‘Ik kan wel dansen!’ En de lange beenen begonnen zich met de lenigheid van slappe
koek te bewegen, en dansten, Gulzebrokje meesleepend, de kamer rond, terwijl het
onzichtbare dwergje zong:
‘Dansen, dansen, dansen,
Met zoo'n zoeten man,
Wat toch is er dat je
Meer verheugen kan!
Ben je moe, je hapt maar toe,
Je peuzelt, peuzelt wel te moe
Je zoeten, zoeten, hopsa hop!
Je allerzoetsten vrijer op!’

Gulzebrokje had dansen geleerd, en sierlijk schoof zij met haar zoeten danser over
den vloer van de huiskamer. Zusje stond als aan den grond genageld toe te kijken;
Mama, die juist binnen kwam, bleef even ontzet er bij staan; en de meid, die ook al
wat
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in de kamer te doen had, sloeg de handen in mekaar... Ze wisten niet wat ze doen
zouden, lachen of schreien. Om Gulzebrokjes benauwd gezicht wouen ze gaarne
huilen, maar om de kuitenflikkers van den taai-taai-man moesten ze wel schateren,
want de zoete danser werd al vroolijker, en begon dolle sprongen te maken, en
kuitenflikkers te slaan, en om zijn as te draaien, en de dwaze bewegingen van de
horlepiep te maken. En ons dwergje zong er maar bij, en gaf nu en dan zulke
allermalste galmen en gilletjes, dat ze er onmogelijk ernstig bij blijven konden. En
Gulzebrokje, die nu aan 't einde van haar dansbekwaamheid was, kon geen maat
houden met haar koekvrijer, en liet zich maar meesollen, links en rechts, en om en
om, en haar benauwd gezicht maakte de vertooning nog doller.
Eindelijk stormde de vrijer al dansend de deur uit en den tuin in, - en alle
toeschouwers hem na, natuurlijk; en langs de paden van den tuin begon hij
acrobatische toeren te verrichten; hij had geen beenderen in zijn lijf, en geen bocht
of slingering was voor hem te moeilijk; en dat alles moest die arme Gulzebrok maar
meedoen. Ze dacht soms, dat ze in tweeën breken zou. Maar Leukedori hield er een
oogje op. Onzichtbaar was hij overal bij haar, en zorgde wel dat het een grapje bleef
en dat er geen ongelukken gebeurden. En toen hij vond dat het genoeg was, bracht
hij den vrijer tot staan en maakte dat hij zijn hoofd, dat héél kleine hoofdje op dien
grooten romp, uit Gulzebrok's mond haalde en zijn handen van haar midden nam;
en daar stond hij: een reusachtige koeken vrijer, met een hoofdje zoo groot als de
knop van een vuurtang. Zijn lange beenen deden hem nog meer op den vuurtang
lijken, en hij stond er net zoo sierlijk bij ook. Iedereen lachte nog, behalve
Gulzebrokje. Die keek alleen maar blij, dat zij van haar vrijer verlost was.
Toen nam Leukedori zijn Tarnkap af, en stond in levenden lijve naast den vrijer
van taai-taai. Niemand schrok van hem, hij zag er veel te goedig uit met zijn effen
leuk gezicht. Alleen Gulzebrokje dacht: ‘Wat zal er nu weer met mij gebeuren?’
‘Niets!’ zei de dwerg, haar gedachten lezend. ‘Maar je vrijer
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wil afscheid van je nemen. Ajo, Pieter Stastok, maak je kompliment voor de dame!’
En hij deed den koekvrijer voor hoe hij zijn eene been voor 't andere zetten moest,
en zijn hoed afnemen en met bevalligen zwaai een eindje van zich afhouden; en de
linkerhand op zijn hart leggen en een sierlijke buiging maken. En alles wat de dwerg
in leuke houterigheid voordeed, dat deed de vrijer in heusche houterigheid na; en 't
was zóó mal, dat zelfs Gulzebrokje begon te schateren. Toen was Leukedori tevreden,
en zijn hand naar den koekvrijer uitstrekkende, deed hij hem weer klein worden, net
zoo klein als hij geweest was. Zijn handen kwamen weer in de zij te staan, met
dezelfde natuurlijke bevalligheid waarin de bakker ze vastgebakken had; en zijn
beenen verschrompelden, en zijn lijf zag er weer doorgebroken uit, net zooals toen
kleine zus hem in twee stukken had verdeeld. En hij viel om, want op die smalle
doorsneê kon hij niet in evenwicht blijven. Toen raapte Leukedori hem op en reikte
hem Gulzebrokje toe. ‘Daar heb je nu het grootste stuk,’ zei hij. Maar Gulzebrokje
rilde. ‘Nee, nee,’ riep ze; ‘ik wil het niet meer hebben! Zus mag alles opeten!’
‘Nu, voor ditmaal heb ik daar vrede mee,’ zei Leukedori; ‘ik begrijp dat je op 't
oogenblik een afkeer hebt van alles wat op koekvrijers lijkt. Maar over 't algemeen
ben ik, evenals je Tante, en je Mama óók, voor ‘eerlijk deelen’. Je moet me niets
beloven, kleine meid; ik hou meer van doen, weet je? Maar als 't woordje ‘Ikke het
grootste’ weer over je lippen wil, denk dan eens aan de benauwdheid, die je vandaag
hebt doorgestaan.... Laat je liever bijtijds door mijn grapje genezen van je leelijke
hebberigheid!... Goejen dag samen!’ en meteen verdween hij.
Gulzebrokje en de anderen gingen weer het huis in. Gulzebrokje niet weinig
beschaamd. Zoo dikwijls zij een koekvrijer zag, kreeg zij een vreeselijke kleur. Maar
Mama, de meid en zus, vertelden het geheim der afstraffing aan niemand over, en
Gulzebrokje zei nooit meer van: ‘ikke het grootste.’
Priori vond dat het nu langzamerhand tijd werd voor Henk om weer naar huis te
gaan. Maar Henk vroeg of hij nog één enkele
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afstraffing mocht bijwonen. Priori krabde eens eventjes achter zijn ooren. ‘Vin-je 't
zoo pleizierig, die kindertjes te zien afstraffen?’ vroeg hij.
‘Neen,’ zei Henk; ‘ik vind 't alleen maar grappig. Jullie doet ze geen kwaad of
pijn, maar jullie laat iedereen zoo lachen. En als de kindertjes zich door jullie grapjes
zoet laten maken, dan hoeven ze immers nooit meer erge knorren of straf te krijgen?’
‘Nu,’ zei Priori, vriendelijk lachend, ‘de eerste beste afstraffing, die zich voordoet,
mag je nog bijwonen, kereltje! Maar dan is 't heusch genoeg; want als 't àl te lang
duurde, zou al ons getoover niet meer helpen. Je mama zou 't merken en ongerust
worden. En van de mamaatjes houden wij óók veel, manneke! We willen ze graag
helpen, maar we willen ze geen het minste verdriet aandoen. Vat je?’
‘Ja,’ zei Henk. ‘Ik vind jullie erg lieve dwergjes!’
‘Majori!’ riep plotseling Priori, achter zijn linkeroor krabbend. ‘Werk voor jou,
kerel!’... En hij wees met zijn rechterbeen de richting aan. ‘Maar 't is een geval,
waarbij hulptroepen noodig zijn! Neem twaalf makkers mee!’ En meteen nam hij
een zilveren horentje dat aan zijn gordel hing en blies er in. Een welluidend geschal
drong rondom door het bosch, en van alle kanten kwamen de dwergjes toegesneld.
Twaalf werden er aangewezen om met Majori mee te gaan, en met Henk in zijn
puntmuts stelde deze zich aan 't hoofd van den kleinen troep.
De weg ging naar een deftig heerenhuis in een deftige straat van een deftige stad.
In dat huis woonde een jongetje, wiens papa baron was. 't Jongetje heette voorloopig
Jonker, en op dien titel was hij zoo ijdel, dat hij er haast van barstte. Als hij iets
gedaan wilde hebben van de kindermeid of van den huisknecht, of van wien ook, zei
hij: ‘Je zult het doen, hoor, want ik ben de Jonker!’ Gouverneurs had hij gehad en
gouvernantes, want hij werd veel te goed geacht om met allerlei kinderen op een
gewone school te gaan; maar de een voor, de ander na had het opgegeven. De Jonker
was een luilak, was onwillig en brutaal. Hij verbeeldde zich alles te mogen zeggen
en doen tegen menschen die in jaren

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

21
in kennis, in goedheid en ervaring verreweg zijn meerderen waren. En zijn
onuitstaanbaar stopwoord: ‘Ik ben de Jonker!’ maakte allen omgang met hem zóó
onaangenaam, dat niemand meer gouverneur of gouvernante bij hem zijn wou. Nu
werd hij in vredesnaam maar naar een gewone school gezonden. Wel geen
armenschool natuurlijk, maar toch een school, waar ook kinderen zonder titel op
gingen. En nu wilde de Jonker, dat al zijn makkers hem niet zouden noemen bij zijn
naam, Alexander, maar bij zijn titel ‘Jonker’. En dat gaf ergernis en gespot. Ergernis
bij de jongens zonder titel, die niet voor lakei van het Jonkertje spelen wilden; en
gespot bij andere jongens mèt een titel, maar die verstandig genoeg waren om er niet
ijdel op te zijn. 't Was alle dagen een gekibbel zonder einde, en zelfs liep het wel
eens op vechten uit; en 't was een dergelijk rumoer, wat het linkeroor van Priori had
doen zingen.
In 't huis van ‘Ik ben de Jonker’ was natuurlijk weer de gewone herrie. De
kindermeid kreeg een klap, omdat het bad van den Jonker niet lauw genoeg was; de
lakei kreeg een schoen naar zijn hoofd, omdat ‘Ik ben de Jonker’ gewoon uit zijn
humeur was. Maar, al klappen uitdeelend en schoenen smijtend, kwam de Jonker
dan toch klaar voor de school en ging de deur uit. En op de stoep, daar stond een
eerewacht van dwergjes. Bij den eersten aanblik beviel dat den Jonker wel; hij vond
dat dit eigenlijk juist was, wat hem toekwam. De koningin had wel een eerewacht;
waarom zou hij er geen hebben? Maar daar hij te trotsch was om een onderzoekenden
blik te werpen op de eerewacht, die daar zoo nederig in postuur stond, zag hij ook
niet hoe gek het was.
De twaalf dwergjes, in twee rijen van zes geschaard, en onder bevel van Majori,
stonden namelijk allen op hun linkerbeen, en presenteerden hun rechter bij wijze van
geweer. De linkerhand hielden zij aangeslagen tegen een blikken potje, dat hen als
sjako diende. Hun koddige gezichtjes stonden zoo strak als waren zij uit hout
gesneden, en een paar vervaarlijke snorren stonden met venijnig spitse punten recht
naar boven, echt krijgshaftig.
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Maar, - op iedere snor balanceerde zich een aapje; een van die leuke, kleine aapjes,
die je op de kermis toekrijgt, als je voor vijf centen noga koopt. Die aapjes leefden,
en waren het eenige beweeglijke in het houten gezicht der dwergjes. Die aapjes deden
net als het bekende schelmpje achter grootmoeders keukendeur: ze maakten een
gaatje in hun rokje en staken daar hun neusje deur. En ze deden méér: ze staken de
tong uit tegen den Jonker, en wezen naar hem met hun lange staartjes, en maakten
een langen neus tegen hem, met al hun tien vingertjes wijd uitgespreid. Ja, daar zij
als aapjes zoo buitengewoon lenig waren, en aan hun voeten vingers hadden net als
aan hun handen, maakten ze soms een langen neus van twintig uitgespreide vingers,
wat geen een kwajongen hen nadoen kan.
Al die bijzonderheden merkte ‘Ik ben de Jonker’ niet, en trotsch stapte hij tusschen
de eerewacht door het bordes af. En nu volgde hem de eerewacht. Telkens als de
Jonker een paar passen gedaan had, zorgden de twee achterste dwergjes dat ze weer
vóór kwamen. Dat deden ze, hinkend op hun linkerbeen, en altoos het rechter in den
rechterarm houdend als een geweer. Eer ze op hun plaats vóóraan kwamen, maakten
ze een buiteling over hun hoofd, altoos met datzelfde strak-houten gezicht, terwijl
de aapjes grinnikten en allerlei malle kuren verkochten. En zoo liep ‘Ik ben de Jonker’
aldóór tusschen een eerewacht. En hij kon niets doen of zijn eerewacht verkondigde
het den volke. Struikelde hij, dan heette het uit twaalf monden: ‘De Jonker struikelt.’
Niesde hij, dan klonk het: ‘De Jonker niest.’ En daar het toeval wilde dat de Jonker
bij zijn ontbijt radijsjes had gegeten en hij, per ongeluk, een heel onjonkerachtig
boertje liet, klonk het luid en ver over de heele straat: ‘De Jonker boert!’
Die dwergjes en hun buitelingen, die aapjes en hun grimassen, en die niezende,
boerende Jonker, die nu allengs toch begon te begrijpen dat hij een allerzotste
vertooning maakte met zijn eerewacht, deden natuurlijk de menschen stilstaan en te
hoop loopen; en het duurde niet lang of hij had letterlijk de heele stad
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op zijn hielen. Huizen, winkels en werkplaatsen liepen leeg; aan de lantaarnpalen
hingen trossen jongens; de vensters en daken wriemelden van menschenhoofden.
Zelfs de honden kwamen nieuwsgierig meeloopen met den stoet, en de nieuwsgierige
musschen omringden den armen Jonker in een zwerm, zoo dicht als een zwerm
muggen op een mooien zomeravond. Ja zelfs de zwaluwen, die zich anders veel te
goed achten om notitie te nemen van zoo'n standje, streken al sjilpend neer en wilden
er het hare van hebben.
De Jonker werd hoe langer hoe verlegener; en hoe verlegener hij werd, des te meer
dwazigheden en ongelukjes hadden de dwergjes den volke kond te doen. ‘De Jonker
krijgt een kleur!’ - ‘De Jonker balt zijn vuist.’ - ‘De Jonker huilt van woede.’ Zoo
ging het maar.
‘Wie is toch die Jonker?’ vroeg er een uit de massa.
‘Weet je dat niet? Wel, dat is die Jonker die zoo geweldig jonkert.’
‘Maar hoe is zijn van?’
‘'t Is een jonker zonder van. Hij heet alleen maar Jonker.’
‘Maar hoe kan je hem dan kennen? Er zijn zooveel Jonkers in de wereld!’
‘Ja, alle adelborsten heeten jonker!’
‘En ik heet Jonker van mijn van,’ zei een forsche smid, die zoo zwart en roetig als
hij was, uit de smidse was weggeloopen.
‘Ik ook, en we zijn toch geen familie!’ zei een bedelaar.
‘Ja maar, hij is de Jonker!’ riep er een.
‘De Jonker? wat heeft hij dan uitgevoerd?’
‘Hij heeft minstens twaalf gouverneurs en gouvernantes het leven onaangenaam
gemaakt.’
‘Anders niet?’
‘Jawel! Hij heeft zijn kindermeid geslagen en den huisknecht een schoen naar het
hoofd gesmeten!’
‘Foei, hoe leelijk!’ riepen alle omstanders in koor.
‘En krijgt hij dan niet van zijn ouders, als hij zóó doet?’ vroeg er een.

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

24
‘Neen. Ik heb gehoord dat ze hem aardig vonden, toen hij als een kleine dreumes al
met zoo'n air kon zeggen: ‘ikke de jonke!’ Ze zagen er geen kwaad in. Ze waren zelf
een beetje trotsch, maar lang niet zóó als hij nu is. Sinds is de papa gestorven en de
mama is tegen het bedorven zoontje net zoo min opgewassen als al die gouverneurs
en gouvernantes.’
‘Wat doet zoo'n Jonker eigenlijk op de wereld?’ vroeg een krantenjongetje.
‘Menschen plagen,’ antwoordde een bakkersknecht.
‘En zichzelf belachelijk maken,’ voegde een oud vrouwtje er aan toe.
‘En wat beduidt die eerewacht toch?’ vroeg iemand.
‘Wel, begrijp je dat niet? Dat zijn er dertien van de dolle dwergjes, die stoute
kinderen eens flink in 't ootje nemen, om te probeeren of zij hen door een grapje
kunnen genezen van hun stoutheid of hun leelijke fout.’
‘Maar wordt de grap hier niet wat ver gedreven?’ vroeg een moeder, die zelf een
paar aardige stoute bengels thuis had. ‘Kijk eens, hoe diep beschaamd dat ventje er
uitziet!’
‘Dat is het juist wat hij noodig heeft, Mevrouw,’ zei een Mijnheer met een
portefeuille onder den arm. ‘Bij zoo'n verregaande en domme trotschheid helpen
gewone middelen niet meer. Zoo'n erg ‘jonkerende’ Jonker moet maar eens diep
vernederd worden, anders legt hij zijn dommen trots nooit af.’
‘Maar had dat niet binnenshuis kunnen gebeuren?’ vroeg de medelijdende Mama.
‘Mevrouw,’ zei de meneer met de portefeuille; ‘ik ken de dolle dwergjes van nabij.
Wat ze onder vier oogen kunnen doen, dat doen ze onder vier oogen. Wat ze tot den
familiekring kunnen beperken, dat brengen ze niet op straat. Maar deze domme
Jonker liep als een pauw langs onze straten, en keek alle menschen brutaal-trotsch
aan; voor schamel gekleede menschen trok hij den neus op; en 't kwam niet in hem
op, uit den weg te gaan voor een zwaar beladen sjouwer of voor een postbode die
haast had. Neen, die menschen, die eerlijk voor hun brood werken,
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moesten maar uit den weg gaan voor hem, voor ‘Ik ben de Jonker,’ die nog te lui
was om op school goed te leeren, en die daar het recht meende te hebben om zijn
onderwijzers uit de hoogte te behandelen - omdat hij ‘de Jonker’ was. Neen Mevrouw,
al wordt die jongen nu wat hard gestraft, hij krijgt heusch niet meer dan hem toekomt.
En als hij nu wijs is, en zich bijtijds tot inkeer laat brengen door de dolle dwergjes,
die 't zoo goed met alle kinderen meenen, dan spaart hij zich voor de toekomst heel
wat leed.’
‘Ja,’ zei de Mama; ‘want niemand kan op den duur houden van zoo'n kind, dat
van louter hoogmoed onbarmhartig wordt.’ En zij dacht aan haar stoute bengels thuis,
die wel allerlei kattekwaad uitvoerden, maar die niet trotsch waren, en héél goedhartig.
Zoo hoorde de Jonker door Jan en Alleman zijn doopceel lichten, heel dien langen
weg naar school, die hem vandaag wel tienmaal langer leek dan anders.
Op het schoolplein aangekomen, vond hij daar de meeste schooljongens en al de
onderwijzers. De jongens omringden hem en zijn eerewacht nieuwsgierig, en de
onderwijers staken hun oogen ook niet in hun zak. En al hadden zij in hun ziel toch
medelijden met den diep vernederden kleinen trotschaard, om de grimassen der aapjes
en de houten gezichten der dwergjes moesten ze toch heusch lachen.
De dwergjes zetten ‘Ik ben de Jonker’ in het midden, en begonnen een soort van
parade te houden, waarbij ze heel diepe buigingen voor hem maakten, en telkens
voor hem aansloegen en 't geweer presenteerden. Al de jongens en al het dicht
opeengepakte volk schaterden het uit.
Alleen de Jonker lachte niet. Ja, voor al het volk barstte hij plotseling in bitter
schreien uit. Toen gebood Majori stilte, en in zijn gewone, goedige dwergengestalte,
zonder iets lachwekkends in houding of kleeding, trad hij op den Jonker toe. ‘Heeft
u de les begrepen, Jonker?’ vroeg hij.
‘Ja,’ snikte de Jonker.
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‘Trek er dan partij van, Jonker,’ zei hij, hem de hand toestekend. En de Jonker lei er
de zijne in en zei, verlegen stotterend: ‘Zeg niet meer Jonker, zeg liever Alexander.’
‘Best, Alexander,’ zei Majori, goedig lachend. ‘Best, hoor! Zóó mag ik het hooren.
Nu dan, Alexander, wees niet boos op ons, omdat we je, door een harde les nù, veel
bitter leed voor de toekomst trachten te sparen. Geef voortaan aan je hart gehoor,
mijn jongen, en niet aan je trots; tracht in de eerste plaats mensch te wezen en niet
jonker; en in plaats van zich te verheugen in je vernedering, zullen de menschen van
je gaan houden. Dag Alexander!’....
‘Dag....’ begon Alexander, niet wetend hoe hij den dwerg noemen zou. En toen,
plotseling begrijpend en plotseling zich klein en dankbaar voelend, sloeg hij zijn
armen om Majori's hals en zei: ‘Dag vriend.’ En Majori kuste hem en bracht hem
naar zijn onderwijzer.
Toen verdween Majori met zijn staf, en de onderwijzer nam Alexander vriendelijk
bij de hand en nam hem mee in de school. En de meneer met de portefeuille knikte
eens tegen de Mama en die knikte terug. Dat wou zeggen: ‘Nu komt er van Alexander
toch nog wat terecht!’ En een paar verstandige menschen zeiden tot de verzamelde
menigte: ‘Nu moesten we dat heele gevalletje maar vergeten, en Alexander een beetje
helpen om meer mensch te worden.’ ‘Hoera!’ riepen de toeschouwers, en ieder ging
weer zijns weegs; en de honden zochten hun hokken weer op en de musschen hun
daken; en de wijze zwaluwen vonden dat dit standje nu toch de moeite van het
bijwonen wel waard was geweest.
En Henk zei tegen Majori: ‘Had Alexander niet eerst moeten lachen, net als die
anderen?’ En Majori zei: ‘Neen, ventje, voor Alexander was het beter dat hij
schreide.... En voor jou is 't beter nu naar huis te gaan. Doe je oogen maar toe.’
Henk deed zijn oogen toe. En toen ze vanzelf weer opengingen, lag hij in zijn
bedje, in zijn eigen slaapkamer. 't Was nog donkere nacht en in 't bedje naast het
zijne lag Janneman, rustig
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ademend. Hij was nog niet terug uit het land van Klaas Vaak. En bij zijn bed stond
Minori en maakte bewegingen over hem, en hij voelde zich weer net zoo groot worden
als hij was, toen Minori Janneman aan 't lachen maakte. Toen gaf Majori hem een
hartelijken zoen en zei: ‘Dag Henkie! slaap jij nu ook nog maar een beetje.’ En weg
was hij.
's Morgens werd Henk heel gewoon wakker, alsof er niets gebeurd was; en er was
toch zoo véél gebeurd! Onder het aankleeden vertelde hij alles aan mama, en die
lachte en zei: ‘Je hebt het gedroomd, kereltje!’
‘Neen Ma, ik heb het niet gedroomd, 't is allemaal gebèùrd, heusch!’ zei Henk.
Toen nam Ma Henk's hoofdje tusschen haar handen, gaf hem een zoen en zei: ‘Je
bent m'n aardige snuiter.’ Zie je, dat kwam nu net precies uit zooals Minori het
voorspeld had. En dááraan wist Henk nu héél zeker dat het gebeurd was, heusch
gebeurd, en niet gedroomd.
Overgenomen uit:
‘In 't schemeruur bij 't knappend vuur’.
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Het huis van Kleinen Max
(voor de grooteren)

EENS op een nacht, ik herinner 't mij nog heel goed, werd ik uit mijn slaap gewekt
door een hevige bons, alsof men met geweld de poort van de korenschuur had
dichtgeworpen. Toen klopte er iemand tegen 't venster en riep: ‘Als je 't huis van
kleinen Max wilt zien branden, sta dan op!’ Mijn vader sprong uit zijn bed en ik
begon te gillen van angst, aan niets denkend dan aan mijn konijntjes. Die moesten
in de eerste plaats gered worden!
Het heele huis was in rep en roer, en zooals gewoonlijk, was het Julia, onze oude
blinde dienstbode, die ons geruststelde: ‘Het is òns huis niet, dat brandt,’ zei ze, ‘en
dat van Max ligt wel een kwartier hier vandaan. En 't is niet eens zeker dat het brandt;
't kan best een flauwe grap van den een of ander zijn, en mogelijk hebben wij 't wel
gedroomd!’ Al pratende hielp ze mij aankleeden, en ik liep naar buiten.
‘O ramp!’ riep mijn vader; ‘Alles is verloren!’
Van achter een kleinen heuvel tegenover ons steeg een heldere vlam ten hemel,
rechtstandig en geluidloos. Het aardige huisje, splinternieuw, eerst sedert eenige
weken voltooid, brandde als papier. De lucht was vochtig van den gevallen regen,
de hemel was bewolkt, de donder rommelde zacht in de verte, maar het ergste onweer
was voorbij.
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De buurman, die ons was komen wekken, vertelde dat de bliksem eerst een kruis aan
den hemel had geteekend; toen was hij recht neergeslagen; en het einde van het kruis,
dat den grond had bereikt, was niet uitgegaan, zooals de rest. Het was blijven
schitteren en aldoor grooter geworden, heel gauw: het was bij Max ingeslagen en 't
huis was aan 't branden gegaan.
‘We moeten probeeren of we 't niet redden kunnen,’ zei vader. ‘Dat geeft niets,’
zei de buurman. ‘Als het hemelvuur iets heeft aangestoken, dan steek ik er geen
vinger naar uit. Een mensch moet zich niet verzetten tegen God; en als God zijn vuur
op een huis werpt, dan beteekent dat, dat hij wil dat het verbranden zal. En dan - je
kunt tegen dát vuur toch niets doen.’
‘Tegen jouw domheid kan men niets doen,’ riep mijn vader woedend uit. Zelden
of nooit had ik hem zóó boos gezien. Hij keerde zijn buurman den rug toe, nam mij
bij de hand en trok me mee.
Terwijl we om den heuvel liepen, waar we niets meer van den brand zagen dan
den rooden weerschijn tegen de wolken, zei ik tegen mijn vader dat hij den bak, dien
hij meegenomen had, moest vullen met water uit de beek. Hij hoorde mij niet. Hij
riep maar aldoor: ‘Max, arme stumper, dat jou dat nu juist overkomen moest!’
Ik kende Max wel. Hij was een wakker kereltje, klein van stuk, altoos even
opgeruimd, en ongeveer 40 jaar oud. Zijn gezicht was van de pokken geschonden,
en zijn handen waren zoo hard en bruin als de schors van de boomen, die hij
behandelde. Hij was namelijk houthakker.
‘Als een ander huis in brand raakt, welnu, dan brandt er een huis af, dat is alles,’
zei mijn vader.
‘En bij Max?’ vroeg ik.
‘Bij hem is 't een heel ander geval. Alles wat hij gisteren had, vandaag heeft en
morgen had kunnen hebben, brandt mee.’
‘Bedoel je dat de bliksem hem zelf heeft getroffen?’
‘Dat was misschien nog 't beste wat hem overkomen kon! Ik wensch Max niet
dood te zien, - God beware mij! Maar als hij
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in staat van genade is,1) dan was 't voor hem maar beter als de bliksem hém én zijn
huis tegelijkertijd getroffen had.’
‘Ja, dan ging hij recht naar den hemel,’ zei ik.
‘Peter, loop niet in 't natte gras,’ zei vader. ‘Blijf achter me en houd je vast aan
mijn jas. Ik zal je de geschiedenis van Max vertellen.’
We waren juist op de helling, die uit het dal naar de andere helling voerde, waarop
het huis van Max lag. Mijn vader begon: ‘Nu ongeveer dertig jaar geleden kwam
Max hier in de streek. Hij was arm en ouderloos. Eerst verdiende hij zijn brood als
veehoeder, later, toen hij sterker was, als houthakker. Hij stond al gauw bekend als
een best werkman, flink en eerlijk. Weldra werd hij meesterknecht. Toen vroeg hij
aan de gemeente om de zoogenaamde ‘schrale wei’ te mogen ontginnen en bebouwen.
Want dàt was het einddoel van zijn wenschen en streven: een lapje grond in eigendom
te hebben. Hij kreeg de gevraagde toestemming; en alle avonden, als zijn werk in
het bosch was afgeloopen, ging hij op zijn akker werken: steenen uitgraven,
doornstruiken uitroeien, slooten graven om het grondwater af te leiden, onkruid
verbranden om den grond te bemesten. Na verloop van twee jaar was de ‘schrale
wei’ veranderd in een goed stukje land, met mooi gras er op en zelfs een klein
korenveldje. Toen begon Max ook kool te planten; en zoodra hij zag dat de hazen
die lekker vonden, vroeg hij een aantal boomstammen in ruil voor een deel van zijn
arbeidsloon. Die kreeg hij. Hij kapte er ruwe planken van om een schutting te maken.
Hij werkte gedurende zijn rusturen, als de andere houthakers hun pijpje rookten of
in de herberg zaten.
Toen hij 't werk alleen niet meer af kon, nam hij, tegen betaling, een paar kameraden
aan om hem in hun vrije uren te helpen. En zoo bouwde hij zijn huisje op de schrale
wei. Vijf jaren heeft hij

1) De vader van Peter Rosegger was Katholiek, zooals alle menschen in Stiermarken. Wanneer
een Katholiek pas zijn zonden heeft gebiecht, daarvoor ‘absolutie’ (vergiffenis) van den
pastoor heeft ontvangen en de boete heeft volbracht, die deze hem oplegde, dan is zijn ziel
in ‘staat van genade’, dat wil zeggen: tijdelijk rein. In dien staat mag de dood hem gerust
overvallen, zooals blijkt uit het antwoord van den kleinen Peter. En 't is juist met het oog op
dat sterven ‘in staat van genade’, dat de Katholiek graag een priester aan zijn sterfbed heeft.
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er aan gewerkt, en je weet wat een mooi huisje het was. Het stond daar zoo parmantig,
met zijn roode muren, zijn heldere ruiten en het mooie snijwerk aan het dak. De
schrale wei was op weg om een aardig eigendommetje te worden; en onlangs in de
kerk heeft de pastoor Max nog aangehaald als een voorbeeld van eerlijkheid en vlijt.
En de volgende maand wou hij gaan trouwen.... Dan zou er uit het kleine bedeljongetje
van vroeger een grondbezitter en een huisvader zijn gegroeid. En nu? wat is er over
van al zijn geploeter? Hij is nu net zoo arm als ooit te voren.’
Ik was destijds een wijsneus en verbeeldde mij heel wat te weten omtrent God en
goddelijke zaken. Daarom zei ik: ‘Vader, Onze Lieve Heer heeft Max zeker willen
straffen omdat hij zich te veel met wereldsche dingen bezighield, net als de heidenen,
en daardoor niet genoeg aan den hemel dacht. Aanschouw de vogelen des hemels,
zij zaaien niet en zij maaien niet...’
‘Jongen, zwijg!’ riep mijn vader boos. ‘Dat is een heel mooie spreuk van die
vogelen, een spreuk die waar is op haar tijd. Maar er is óók een spreuk die zegt: ‘wie
niet werkt zal niet eten.’ Niemand heeft eerlijker gewerkt dan Max, en een braver
kerel bestaat er niet... Ik begrijp er niets meer van! Als 't mij overkwam, ik geloof
dat ik er den moed bij zou verliezen... Als een mensch het strooien dak van een ander
in brand steekt, dan wordt hij in de gevangenis gezet. Maar als de bliksem inslaat in
het splinternieuwe huisje, dat een arme vlijtige werker zich heeft gebouwd, - wat
moet je dan zeggen of doen?’...
Hier zweeg hij plotseling. We waren op de hoogte aangekomen en juist stortte,
voor onze oogen, het heele huis in mekaar. Er waren menschen komen toeloopen
om te blusschen; maar er was niets aan te doen geweest. Werkeloos moesten we
toezien hoe alles in vlammen opging. Het was een rustig vuur. Het loeide niet en het
knetterde niet. Als één enkele vuurkolom steeg de vlam omhoog, alsof ze weer wou
opstijgen naar den hemel, vanwaar ze gekomen was.
Op een kleinen afstand van het huis lagen, op een hoop, de
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steenen, die Max uit zijn lapje grond had gehaald. Op dien hoop steenen zat het kleine
bruine mannetje en keek naar den brand. Hij was maar half gekleed, maar hij had
zijn grooten Zondagschen mantel om, - het eenige voorwerp van eenige waarde, dat
hij had kunnen redden. De menschen schenen niet dicht bij hem te durven komen.
Mijn vader had iets willen zeggen om hem te troosten, maar hij durfde niet. Ieder
oogenblik vreesde men hem te zullen zien opstaan, hetzij om den hemel te vervloeken,
hetzij om zich wanhopig in de vlammen te werpen.
Toen er eindelijk niets meer van den brand te zien was dan eenige vlammetjes,
die over den grond slopen, en de naakte steenen van den haard tusschen de asch
zichtbaar werden, - toen stond Max op. Hij naderde den rookenden puinhoop, raapte
een smeulend stuk hout op en - stak er zijn pijp mee aan.
Ik was nog maar een kleine snuiter en mijn verstand was nog niet ontwikkeld.
Maar ik herinner mij toch nog heel goed welk een indruk het op mij maakte, daar bij
't krieken van den dageraad den kleinen Max te zien staan voor den puinhoop van
wat zijn huis was geweest, rustig trekkend aan zijn pijp. Ik voelde iets warms in mijn
hart; ik had er iets van begrepen, hoe hoog de mensch kan staan boven zijn lot. Toen
zijn pijp goed aan was, keerde hij naar zijn steenhoop terug en keek naar het landschap
rondom... Ge zoudt wel willen weten wat er toen in hem omging?... Ik ook.
Later, toen het puin afgekoeld was, begon hij er in rond te scharrelen, totdat hij er
zijn hakmes uit ophaalde. Hij maakte er een nieuw handvat aan, sleep het ijzer op
den slijpsteen van een buurman, en hervatte zijn arbeid.
Jaren zijn voorbij gegaan. Rondom de ‘schrale wei’ strekken zich vruchtbare velden
uit. Op de plek van het verbrande huis staat een flinke hoeve. Daar groeit en tiert een
jong geslacht, en de huisvader, de kleine Max, leert zijn zonen wat arbeiden is. Ze
mogen ook rooken, - niet te veel en niet te vroeg, maar een goede pijp op een goed
oogenblik. Naar P. ROSEGGER.
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Het betooverde Woud

DE arme Ameril at bijna niet, sliep nog minder en lachte heelemaal niet, sedert hij
van zijn buurman Chamarie het volgende antwoord had ontvangen, toen hij hem om
de hand van zijn schoone dochter Nérie, bijgenaamd Oogentroost, had gevraagd:
‘Ik kan mijn dochter niet geven aan een armen daglooner; ge hebt het geheele jaar
lang bijna geen werk, en in een huishouding moet er elken dag eten geschaft worden.
Als ik uw verzoek inwilligde, zou Nérie al heel spoedig schreiende tot mij komen
en zeggen: ‘Vader, waarom hebt ge mij uitgehuwelijkt?’ En gij zelf zoudt mij
verwijten: ‘Waarom hebt ge mij Nérie gegeven?’ Spreek met den opzichter der
koninklijke veestapels, met wien gij onlangs in aanraking zijt gekomen; vraag hem
om den opengevallen dienst van herder, en dàn zullen wij eens zien, of ik u mijn
dochter geven kan.’
Zóó had Chamarie gesproken; en de goede jongen, die tot nu toe slechts één wensch
had gekoesterd, namelijk om Nérie tot vrouw te hebben, was nu gedwongen om naar
twee dingen te verlangen; hij kon immers Nérie niet krijgen, voordat hij herder was
bij de kudden van den Koning. 't Is dus waarlijk geen wonder, dat hij zoo weinig
eetlust had, bijna nooit meer sliep, en dat het huilen hem meestal nader stond, dan
het lachen.
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‘Moed, mijn jongen,’ zei moeder Bobine tegen hem. ‘Ga jij maar weer aan je werk
en vraag zoo spoedig mogelijk den opzichter om de opengevallen plaats. Als het den
goeden Geest behaagt, zul je van dien kant krijgen, wat je begeert. Dan ga ik zelf
nog eens met onzen buurman praten, en zie hem over te halen, je tòch je ‘Oogentroost’
tot vrouw te geven. Maar in de eerste plaats moet je wat eten; want als je nu van
honger dood gaat, dan is 't uit met je postje als herder, èn met de mooie Nérie; - en
ook met je arme moeder, die zonder jou niet leven kan.’

Ameril was niet bestand tegen deze hartelijke aanmaning! Hij at de soep, die Bobine
voor hem gekookt had en begaf zich daarna naar den koninklijken opzichter.
Om diens woning te bereiken, moest hij door een groot bosch, dat door een fraaie
laan doorsneden werd; en omdat de knaap den weg wel kende, liep hij droomerig
voort, bij zichzelf overleggende, hoe hij den gevreesden opzichter zou aanspreken
en hem zijn verzoek te kennen geven.
Hij was ongeveer midden in 't bosch, en nòg had hij geen toespraak gevonden die
hem beviel, toen hij zich eensklaps den weg versperd zag door een tak van den
naastbijzijnden eik, die
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als een reuzenarm vooruitstak. Hij wou dien wegduwen, maar de tak omklemde hem
met zijn twijgjes als met een sterke hand! Toen keerde hij zich tot den eik, en vond
dat die er al héél zonderling uitzag.
Ja, hij zag er nog wèl uit als een boom, maar tevens als een reus met min of meer
menschelijke vormen, behalve dat hij maar één voet had, in plaats van twee. Overigens
onderscheidde Ameril twee knoestige armen en een hoofd met een soort van
aangezicht, waarin het mos de plaats van den baard bekleedde. Hij bespeurde iets
dat op twee oogen en een neus geleek, en op een mond met lippen van boomschors;
die mond begon nu te spreken, en zei op langzamen, plechtigen toon:
‘Wie zijn tong in toom kan houden,
Zal 't bestuur der kudde krijgen;
Zwijgend moet men kunnen vragen;
Vragend moet men kunnen zwijgen.’

Men ziet, dat de eikreus zich van een vers bediende, dat niet bepaald door schoonheid,
en evenmin door duidelijkheid uitmuntte.
‘Zwijgend moet men kunnen vragen!’ zei de arme jongen bij zichzelf.
Terwijl hij over deze woorden peinsde, keek hij nog eens naar den eik, en - zag
niets meer dan een gewonen boom! Hoofd, aangezicht en baard waren verdwenen;
de tak had zich teruggetrokken, en onbelemmerd kon Ameril zijn weg vervolgen.
Bij de woning van den opzichter aangekomen, vond hij nog andere daglooners,
die onder hun werk aldoor praatten over het opengevallen herderspostje, dat dien
dag zou vergeven worden, en waarvoor zij zich óók wilden aanmelden.
‘En hoe zullen jullie er om vragen?’ vroeg Ameril, eenvoudigweg.
‘Hoe wij er om vragen zullen?’ antwoordden de arbeiders, en ze lachten hem uit
om zijn eenvoud.
‘Wel, we zullen natuurlijk doen zooals ieder ander, en onszelf zooveel mogelijk
aanprijzen!’
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‘Die arme menschen toch,’ dacht Ameril; ‘zij weten blijkbaar niets van de spreuk
van den eikreus!’
Van den morgen tot den avond stroomden de arbeiders in en uit het huis van den
opzichter; ieder kwam op zijn beurt en droeg een langgerekt verzoek voor. Ieder
vond zichzelf de meest geschikte persoon voor de opengevallen plaats, en trachtte
zijn eigen voortreffelijkheid zoo welsprekend mogelijk te betoogen. Ameril, die wel
voorzag wat het gevolg zou zijn van hun breedsprakigheid, maakte er zich volstrekt
niet ongerust over, dat er zoo velen vóór hem aan de beurt kwamen; hij overpeinsde
de woorden van den eikreus, en tegen den avond meende hij er eindelijk den zin van
gevonden te hebben. Toen stapte hij naar een naburige herdershut, leende van den
eigenaar een herderskleed, een tasch en een staf, en, aldus toegerust, kwam hij toen
het zijn beurt was, bij den opzichter.
Zijn mededingers, nieuwsgierig geworden door deze manier van doen, volgden
hem om eens te zien, wat er gebeuren zou. Sommigen zeiden:
‘Wat beduidt dat nou? Denkt hij soms, dat hij al herder is in 's Konings dienst?’
De opzichter zat voor zijn woning en schepte een luchtje. Toen hij Ameril naar
zich toe zag komen, vroeg hij hèm ook al, of hij nu al aanspraak meende te mogen
maken op de betrekking, waarvan hij de kleederdracht aangenomen had. Tot alle
antwoord nam de jongeling zijn muts af en maakte een eerbiedige buiging, terwijl
hij, bij wijze van geweer, zijn herdersstaf presenteerde.
‘Ah, zoo! je zoudt wel graag koninklijk veehoeder worden, hè?’ zei de opzichter,
die om dit zwijgend verzoek moest glimlachen. ‘En als ik je dat postje nu eens gaf,
hoe zou je dan met de kudden doen?’
Ameril wees op den hond, dien hij aan een touw bij zich had, en toevallig begon
deze juist van pas te blaffen; daarna nam hij een fluitje uit zijn gordel en floot een
paar maal.
‘En als er nu eens een paar schapen wegraakten,’ ging de
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opzichter voort, ‘hoe zou je die dan weer terechtbrengen?’ Améril groef met het
schopje van zijn staf een kluitje aarde uit en wierp het zoo behendig weg, dat hij
blijkbaar een voortreffelijk gebruik wist te maken van zijn herdersstaf.
‘Maar een wolf zou je kunnen overvallen!’
Ameril greep zijn staf met twee handen vast en stak dien met zulk een vastberaden
en schrikwekkend gebaar recht voor zich uit, dat men wel zien kon hoe goed hij dat
wapen wist te hanteeren om de kudden te beschermen.
‘En als ik je nu eens tot herder aanstelde, welken waarborg geef je me dan van je
betrouwbaarheid?’
Ameril hief de rechterhand ten hemel, legde ze vervolgens op zijn hart, en terwijl
hij met een blik vol bescheidenheid en vertrouwen den opzichter aankeek, wachtte
hij diens antwoord af. ‘Jij wordt koninklijk veehoeder,’ zei deze, die zeer ingenomen
was met Amerils korte, krachtige en nieuwe manier van vragen en antwoorden.
‘Je verstaat de kunst van zwijgen, en je zult de kudden wel nooit aan hun lot
overlaten om met de andere herders te gaan babbelen.’
De gelukkige jongeling dankte met een eerbiedige buiging; daarna reikte hij zijn
makkers de hand en zei:
‘Laten we altoos vrienden zijn, al ben ik boven u begunstigd geworden. Ge ziet
dat ik gelijk had met te vragen: ‘Hoe zult gij uw verzoek doen?’
Hij keerde welgemoed naar huis terug en vleide zich met de hoop, dat Chamarie
hem nu niet langer de mooie Nérie zou weigeren. Zingend en met vluggen tred liep
hij voort. Maar dicht bij den ingang van het woud, waar eenige rotsmuren het pad
insloten, werd hij plotseling tegengehouden door een brok graniet dat, zich van de
hoofdmassa losmakend, midden op het pad rolde, waar het plotseling een menschelijke
gedaante aannam: een gedaante, zóó schoon en lieflijk, als de bekwaamste
beeldhouwer er geen uit marmer vermag te beitelen. Daarenboven had dit beeld veel
op andere beelden voor: het
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liep, het sprak, en het richtte tot den verbaasden Améril de volgende woorden:
Let op, hetgeen ik u verkond
Rad van tong en zoet van mond
Zij hij, die Oogentroost tot vrouw
Innig gaarne hebben wou.’

Na deze woorden gesproken te hebben, werd het beeld weer een steenklomp en
hernam zijn vorige plaats. 't Speet Ameril erg, dat zóó iets schoons weer op eens
verdween! Hij knielde bij den steenklomp neer en dankte hem voor zijn goeden raad.
Daarna vervolgde hij zijn weg, ongeruster en angstiger nog dan dien morgen, na het
woord van den eikreus.
Hij zocht naar fraaie woorden, volgens den raad van het steenen beeld, maar hij
vond niets, dat hem voldeed.
Bij zijn moeder thuis gekomen, vertelde hij haar al de gebeurtenissen van den dag;
maar al was hij nu koninklijk veehoeder geworden, zijn eetlust was niet grooter dan
te voren!
‘Moed, moed, mijn jongen!’ zei Moeder Bobine; ‘we zijn met ons tweeën, en we
zullen eens zien, wat we samen tot stand kunnen brengen.’
‘Beste Moeder, wat ik u bidden mag, denk er toch niet aan, mij te helpen en houd
u op een afstand! Feeën en toovergodinnen zijn heel bijzondere wezens; en door mij
te willen helpen zoudt u misschien den heelen boel bederven; want kijk, ze hebben
de taak aan mij alléén opgedragen! Bovendien geloof ik, dat ik den zin der woorden
van het beeld langzamerhand begin te begrijpen.’
Daar hij met ongeduld zijn lot verbeidde, liep hij dadelijk met zijn moeder naar
buurman Chamarie en zei tegen hem, in tegenwoordigheid van de mooie Nérie:
‘Heer Chamarie! Hier ziet ge voor u een der talrijke aanbidders, die naar de hand
uwer bekoorlijke dochter dingen Ik geloof niet dat er één is die haar zóó lief heeft
als ik, en die zoo oprecht haar geluk bedoelt. Daarom zeg ik niet: ‘Geef mij Nérie
tot
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vrouw!’ maar: ‘Geef haar aan dengene, die harer het meest waardig is, en die haar
het gelukkigst maken zal!’ De buurman was getroffen door dit belangeloos verzoek,
en antwoordde:
‘Brave Ameril, je voorkomt mijn wenschen. Ik zou mijn dochter graag aan den
waardigsten willen uithuwelijken, maar wie zal voor Nérie de beste echtgenoot zijn?’
‘Mijn hart zegt het mij, dat ik het ben, Heer Chamarie! Maar ik kan mij vergissen.
Met uw goedvinden zullen wij morgen naar het groote woud gaan. In dat woud
verneemt men wonderlijke dingen. Dat heb ik ondervonden, en gij zult het op uw
beurt óók ondervinden.’
Den volgenden dag was Nérie al bij het krieken van den dag reisvaardig;
moederlijke bezorgdheid riep ook vrouw Bobine bijtijds uit de veeren; Chamarie liet
niet op zich wachten; maar Ameril was nog het eerst van allen bij de hand! Want hij
had den heelen nacht geen oog gesloten.
Ze bereikten het midden van het bosch zonder iets te zien of te hooren; maar daar
zagen ze op eens alle boomen veranderen, evenals vroeger de eik; ze gaven elkaar
een tak en deden een rondedansje, terwijl ze met duizenden ruwe stemmen een
bruiloftslied aanhieven, waarin de namen Ameril en Nérie telkens voorkwamen. En
zie, dit was voor Chamarie het bewijs, dat zijn vermoeden juist was, en dat degene
die in de eerste plaats het geluk zijner dochter beoogde, meer dan eenig ander in staat
zou zijn, haar werkelijk gelukkig te maken.’
Hij draalde nu niet langer met zijn besluit, en legde Nérie's hand in die van Ameril;
toen staakten de boomen hun rondedans; de eiken, de beuken, de olmen en de dennen
hernamen hun oude gedaante en er werd niets meer gehoord, dan een zacht en lieflijk
ruischen.
De jonggetrouwden keerden later nog dikwijls terug naar de plek in het bosch,
waar hun geluk een aanvang genomen had.
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Muntje

NIET iedereen kent juffrouw Lund. Daarom zal ik jullie maar dadelijk vertellen, dat
ze vroeger getrouwd was geweest met een tuinier buiten de stad; maar nu was haar
man dood en ze hield in de stad een winkeltje van porcelein en aardewerk. Haar
kleine handel ging goed; ‘Boven denkenen hopen,’ zei ze vaak.
Ze was een beetje zonderling, maar ze had hart voor menschen en honden en
bloemen. Ze was altoos even opgeruimd en kon met onuitsprekelijk genoegen
terugdenken aan vroegere tijden; en als 't een warme zomerdag was, als de zon door
de vensters scheen en zich spiegelde in haar porcelein, mocht ze graag vertellen van
den tijd, toen ze op het land woonde en in de broeikassen rondwandelde tusschen de
zeldzaamste bloemen.
‘Toen zag ik er héél anders uit, dan nu,’ zei ze dan. ‘In dien tijd was ik nog slank
en tenger!’ Maar nu had ze wel wat van een kanonskogel, zoo dik was ze geworden.
Doordat ze zoo dik en zwaar was, kwam ze alleen 's morgens in den winkel, in
een morgenjapon en met de bril op den neus; 's middags, zei ze, was ze moe; dan
bleef ze in haar huiskamer zitten, terwijl een jong dienstmeisje voor haar op den
winkel paste, en dat meisje kwam dan telkens bij juffrouw Lund binnenloopen, als
er wat merkwaardigs gebeurde; bijvoorbeeld als er
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iets brak. In dat geval antwoordde juffrouw Lund altijd even zacht en vriendelijk:
‘Ja, ja, meisjelief, porcelein en aardewerk kan breken. Als dát niet kon, dan kwamen
de menschen nooit wat nieuws bij mij koopen.’
Als de klanten met juffrouw Lund aan 't praten raakten en haar vroegen of ze geen
kinderen had, antwoordde ze: ‘Nee, ik ben alleen!’ - ‘Maar vrienden heb ik!’ voegde
ze er een oogenblik later bij; en als ze dat zei, dacht ze voornamelijk aan twee jongens,
die tegenover haar woonden en die George en Jakob heetten. Ze hield veel van hen
en de jongens hielden op hun beurt veel van haar; en bijna zonder uitzondering
kwamen ze elken middag bij haar en babbelden met haar en speelden met haar hond
en keken naar haar bloemen, die ze hun altijd graag liet zien; ‘want,’ zei ze, ‘'t is zoo
aardig als kinderen van bloemen houden!’
Buiten een hond kon juffrouw Lund niet leven, zei ze; en zoo achtereenvolgens
had ze al een massa honden gehad. Nu was laatst haar hond Bobbo, een mooi bruin
dier met witte pooten, gestorven; en Abdallah, zijn opvolger, die glimmend zwart
was, liep voorgoed weg nadat hij ternauwernood acht dagen bij juffrouw Lund
geweest was; daarom had de oude dame nu weer een nieuwen hond in huis: een lief,
klein, wit spitshondje. Een kennis had hem haar present gegeven. ‘Zóó'n mooien
hond heb ik nog nooit van mijn leven gehad!’ zei ze, toen ze hem aan de jongens liet
zien. ‘Maar hoe zullen we hem noemen! Hoor eens, baasjes, ik heb er al over gedacht
of we hem nu niet eens voor de verandering een bloemennaam zouden geven!’
Dat leek de jongens een mooi plan, en juffrouw Lund keek eens naar haar kleinen
bloemenschat in de vensterbank. Daar stond, in de eerste plaats, een kostelijke,
zeldzame plant: een waaierpalm. ‘Palm!’ zei ze; ‘ja, dat zou zoo'n kwade naam niet
zijn, maar ik vind, dat die niet erg geschikt is voor een hond uit een land, waar de
palmboom eigenlijk niet thuis hoort.’
Dan stond er ook een rozenstruik, die vier mooie, frissche, roode rozen naar het
lachende gezicht van juffrouw Lund scheen op te
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heffen toen ze zei: ‘Rosa! Ja, dat is een naam; veel meisjes heeten Rosa. Maar mijn
nichtje te Nyborg heet Rosa Reiersen; en als die nu eens bij mij logeert en ik roep:
“Koest, koest, Roos!” dan zou ze misschien denken, dat ik haar op een alles behalve
beleefde manier aansprak. Nee, dat gaat niet!’
En juffrouw Lund keek van de eene plant naar de andere, en eindelijk bleef haar
oog rusten op de kleinste van alle, die bijna heelemaal achter 't gordijn verscholen
stond. Opeens riep ze uit: ‘Kruizemunt! Jongens, nu zijn we er! Maar de naam is wel
wat lang, dus zullen we ons tevreden stellen met de helft. Onze dokter heet Kruize,
en nu zullen we den hond maar ‘Muntje’ doopen. Dat klinkt niet kwaad, en misschien
is er wel niemand in 't heele land, wiens hond Muntje heet.’
Zóó kreeg Muntje zijn zonderlingen naam, en de jongens begonnen dadelijk met
het spitsje kennis te maken en te spelen; en omdat het jongens waren die met een
hond wisten om te gaan, duurde 't geen kwartier, of Muntje was al met hen op zijn
gemak, sprong met de voorpooten tegen hen op en legde telkens zijn spitsen snuit
tegen Jakobs gezichtje. 't Was een prettige middag voor hen, en ook voor Muntje en
voor juffrouw Lund, die telkens uitriep: ‘'t Is heusch een dot van een hond!’
Al een paar weken was Muntje juffrouw Lunds hond geweest en hij was nu al aan
't huis gewend; en al had hij ook alle bloemen van een fuchsia afgebeten en een
soepterrine omgestooten en een paar fijne kopjes van een plank gegooid, en dus over
't geheel wel een schade van een gulden of vijf aangericht, toch was hij de lieveling
van juffrouw Lund en van allen die hem kenden, omdat hij zoo levendig en slim was
en zoo grappig vlug ter been. Hij vroolijkte juffrouw Lund den heelen dag op; 's
middags was hij de liefste speelmakker van de twee buurjongens, en 's avonds ging
hij met hen mee, tot groot vermaak van hun broer Christiaan, die timmermansleerling
was en 's avonds doodmoe thuiskwam van het aandragen van planken en latten; maar
Muntje deed hem zijn moeheid dadelijk vergeten en daarom zei juffrouw Lund:
‘Alléén daarom al, dat hij den
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vermoeiden Christiaan opvroolijkt, is 't een dot van een hond!’ Omdat alles zoo
uitstekend ging met Muntje, bedacht juffrouw Lund zich geen oogenblik, toen George
en Jakob haar eens op een dag vroegen of ze met Muntje uit wandelen mochten gaan.
‘Maar,’ zei ze, ‘jullie moeten hem aldoor aan den ketting houden en bedenken dat
het de eerste maal is, dat hij uitgaat. Denkt er aan hoe 't met Abdallah ging, en hoe
vreeselijk het wezen zou, als datzelfde ook eens met Muntje gebeurde.’
Een uur later kwamen de jongens met Muntje terug en vertelden vol trots, hoe
Muntje aan alle deuren en vensters gesnuffeld had en hoe hij de koopvrouwen had
beroken, en hoe alle politieagenten hem goedig over den kop hadden gestreeld.
Juffrouw Lund was weer volkomen gerust, toen ze Muntje heelhuids terug had en
beloofde de jongens dat ze morgen weer met het lieve dier mochten gaan wandelen.
Toen vroeg Jakob, de kleinste, of hij Muntje dan eens mocht vasthouden, net als
George vandaag; en juffrouw Lund antwoordde: ‘Ja zeker, Jakob! Je bent een jongen,
waar ik op aan kan, en ik durf je Muntje gerust toevertrouwen!’
Maar tegen den avond van den volgenden dag kwamen juffrouw Lund deze
woorden weer in de gedachte, en ze zei bij zichzelf: ‘Nee, je moet eigenlijk nooit
iets beloven.’
Er waren droevige dingen gebeurd, en de jongens en hun moeder zaten treurig bij
juffrouw Lund, die het treurigst van allemaal was en de jongens telkens dezelfde
geschiedenis weer liet vertellen - net of dat helpen zou! Ze vertelden hoe een troep
paardevolk langs de straat was gekomen, waar ze wandelden; er waren veel groote
en kleine paarden geweest, en voorop liep een ezel, die een wagen trok, waarop ze
een trommel zagen liggen; en de paarden hadden pikzwarte lappen voor de oogen
en zilveren banden om het lijf; en terwijl ze naar al dat moois keken, had Jakob het
touw, waaraan Muntje vastzat, driemaal om zijn hand geslagen om het toch vooral
niet te laten glippen; maar toen de paarden voorbij waren, zag hij dat hij het touw
nog wel om zijn hand had, maar Muntje was weg en.... en.... De rest
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van hun geschiedenis verdronk in tranen; ze konden ze onmogelijk ten einde vertellen!
En juffrouw Lund keek naar het roode koord en zei: ‘Ja, ja! 't is doorgesneden!
Muntje is dus gestolen!’ - En broer Christiaan die, zoo moe als hij was, met het
winkelmeisje de halve stad had rondgeloopen om te zoeken, kwam ook al zonder
Muntje terug; dat maakte kleinen Jakob zóó bedroefd, dat hij 't niet meer uithouden
kon; hij kroop onder de tafel en schreide luid. En toen nu een vriendelijke politieagent,
die van het ongeval gehoord had, binnenkwam en vertelde, dat ook hij Muntje
tevergeefs had gezocht, werd het snikken onder de tafel nóg erger.
Dat was de treurigste avond, dien juffrouw Lund sinds jaren beleefd had! Ook de
volgende dagen waren niet veel vroolijker; want Muntje was nergens te vinden;
iedereen geloofde nu zeker dat hij verloren was, en ze begonnen weer over andere
dingen te denken; alleen juffrouw Lund en George, en vooral kleine Jakob niet! Die
liep stil en treurig rond en speelde haast nooit meer. En toen zijn moeder hem op een
avond naar zich toe trok en zijn kieltje wat gladstreek en zei: ‘Kom Jakob, kijk nu
weer eens vroolijk! Juffrouw Lund is heusch niet boos op je!’ - toen antwoordde hij:
‘Nee, maar ik ben boos op mezelf!’ En hij ging op de vensterbank zitten en schreide
alweer, en 't duurde niet lang of George zat naast hem en huilde met hem mee. Ja,
nog wel drie weken na den dag, waarop Muntje was weggeraakt, zei Jakob tegen
juffrouw Lund: ‘Ik wou maar, dat ik zelf maar zoek was geraakt in plaats van Muntje!’
‘Nee, Jakob!’ zei juffrouw Lund toen, terwijl het ventje snikkend in haar armen viel;
‘nee, mijn jongen, dat mag je niet zeggen! Mijn Muntje was maar een hond - een
dier; en jij bent een lieve, kleine jongen. Dat mag je nooit weer zeggen, hoor! Maar
het bewijst toch dat je een goed hart hebt, en dat is veel waard, Jakob!’
En de jongen schreide maar door met zijn hoofd tegen juffrouw Lunds zijden
halsdoekje, zoodat ze haar zakdoek te voorschijn moest halen en tegen haar mooie
halsdoekje aanleggen, terwijl
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ze zei: ‘Kom, Jakob, luister nu eens naar je oude vriendin! Ik bekommer me heelemaal
niet meer om Muntje, ik denk heusch niet meer aan hem; wat mij betreft, 't kan mij
al niet meer schelen of hij terugkomt of niet; maar om jou wensch ik dat toch, dan
zien we je tenminste weer eens vroolijk. Maar als we hem nu eens niet terugkrijgen,
beloof me dan, dat je tóch weer vroolijk zult worden, beste jongen! Want anders
weet ik waarlijk geen raad!’
En juffrouw Lund ging met Jakob in haar winkel en gaf hem een eierdopje present,
waarop een kip met kuikentjes geschilderd stond; - en Jakob liep naar zijn moeder
met het eierdopje in de hand, net zoo vroolijk en welgemoed als vroeger.
Er verliepen weer eenige weken. Eens kwam Jakob uit school en terwijl hij de
trap naar zijn huis opklom en zich bij de deur nog even omkeerde om zijn
overbuurvrouw, juffrouw Lund, als naar gewoonte toe te knikken, zag hij dat ze er
heel blij uitzag en vroolijk met haar zakdoek wuifde. In een oogenblik was hij aan
de overzij! Hij vloog het huis binnen liet zich, dol van blijde verrassing, op den grond
vallen; want.... Muntje sprong tegen hem op en besnuffelde en likte hem! Hij streelde
het dier over het mooie witte haar en nam zijn pootjes in de handen en riep, zoo hard
hij kon: ‘Muntje, Muntje! ben je daar? Ben je 't heusch!’ En juffrouw Lund wipte
zoo met haar schommelstoel, dat die ervan kraakte en ze zei tegen Rosa Reiersen,
die juist bij haar logeerde: ‘Zie je 't nu wel? Heb ik je niet gezegd, dat Jakob buiten
zichzelf zou zijn van blijdschap?’
Ze waren allemaal even blij. Een oogenblik later kwam ook George. En terwijl
Muntje van den een naar den ander liep, vertelde juffrouw Lund, dat de politieagent
hem thuis had gebracht, en dat ze hem dadelijk den uitgeloofden rijksdaalder gegeven
had. En ja, Muntje was heusch gestolen geworden en in Zweden geweest! ‘Ja,’ zei
juffrouw Lund, ‘kijk maar eens, hoe dun zijn pootjes geworden zijn! Wat hebben ze
dan toch met je uitgevoerd, jou arme Muntje?’ ‘Wat is dàt nou?’ riep ze, een oogenblik
later, toen ze Jakob
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hoorde schreien. Ja waarlijk, hij schreide, en dat wel hoe langer hoe harder, omdat
Muntje 't zoo slecht gehad had en er zoo ellendig uitzag. - Want dat was immers zijn
schuld! ‘Foei, Jakob,’ zei juffrouw Lund, ‘ik dacht, dat 't nu uit was!’ Maar wat ze
ook zei, het hielp niets; Jakobs verdriet was nog niet voorbij, en omdat Muntje niet
in één dag weer dikjes en vetjes worden kon, zou 't nog wel een poosje duren. Maar
daar begon een orgeldraaier voor de deur te spelen - en nu gebeurde er iets heel
vreemds!
Daar ging Muntje op zijn achterpooten staan, zette een deftig gezicht, keek strak
voor zich uit en begon, op de maat van de muziek, de kamer rond te dansen, nu eens
lanzaam, dan weer sneller, al naar de orgelman draaide. Allen, die 't zagen, waren
verbaasd! De orgelman begon een ander stuk te spelen; maar nu bleef Muntje rustig
en verroerde zich niet. Maar het derde stukje scheen hij weer te kennen. Hij sprong
op, liep een eindje achteruit en walste daarna op zijn achterpooten rond, sprong ten
slotte op een stoel, stak zijn kop door de rugleuning, blafte een paar maal, sprong
weer op den grond, huppelde eenige keeren om den stoel, kroop eindelijk in een
hoekje en bleef daar stilstaan.
En te midden van de algemeene verwondering en verbijstering bestelde juffrouw
Lund een rijtuig, nam haar doek en haar mooien hoed met bloemen, en zei: ‘Daar
moet ik het mijne van hebben!’
Een poosje later kwam ze terug van 't politiebureau. Dáár was ze namelijk naar
toe gereden. Nu wist ze er alles van, en dat vertelde ze onmiddellijk. De commissaris
van politie had haar niet willen vertellen hoeveel Muntje had moeten uitstaan, voordat
ze zelf kwam en om opheldering vroeg.
Muntje was namelijk gestolen door een man, die met een honden- en apenspel het
land doorreisde. Hij had dadelijk gemerkt dat het een snugger beestje was en had
hem dus, door middel van honger en slaag, tot allerlei kunstjes afgericht. Maar de
politie in Zweden, die gewaarschuwd was, had Muntje opge-
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pakt en naar Denemarken teruggezonden om hem aan zijn eigenares ter hand te
stellen.
‘Dat orgel hielp ons op den weg!’ zei juffrouw Lund, nadat ze haar verhaal had
gedaan. En kort daarna gaf ze Jakob de

hand en zei: ‘Nu ben ik je werkelijk dankbaar, jongen, dat je Muntje verloren hebt!
Anders was hij nooit zoo'n knappe, geleerde hond geworden! Wat zullen we nu een
pret met hem hebben!.... Nu ben je toch zeker niet meer bedroefd, is 't wel?’ Nee,
dat was Jacob niet meer, nu Muntje zoo knap geworden was! Dat kon je den kleinen
jongen ook duidelijk aanzien; en dat bleek nog duidelijker, toen zijn moeder, die
dien dag uit geweest was, 's avonds thuiskwam; toen vloog hij haar toch zóó blij
tegemoet en riep: ‘Moeder, Moeder! Muntje is terug en hij zit vol kunstjes!’
Dat werd een prettige tijd! Iederen dag moest Muntje kunstjes maken ‘om zijn
geleerdheid niet weer te vergeten,’ zooals juffrouw Lund zei. En 't was heerlijk dat
Rosa Reiersen er juist was, want die kon pianospelen en de deuntjes uitvinden, waarop
Muntje kunstjes had leeren maken en dansen.
En zoo bleek het dan, dat Muntje een massa kunstjes kende, en ze begrepen die
allemaal, behalve één. Want wat het te beduiden had, dat Muntje zijn kop soms door
een stoelleuning stak en luid blafte, dan op den grond sprong, dan om den stoel heen
liep en daarna stil in een hoek ging staan, dàt heeft niemand ooit kunnen uitvinden.
Maar kleine Jacob studeert er elken dag op.
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De aardmannetjes
een sprookje uit Friesland

ER was in den overouden tijd eens een boerenarbeider, die heette Sjoerd; en omdat
hij gebocheld was, noemden ze hem Sjoerd Bult. Het gebeurde eens dat Sjoerd en
zijn vrouw op een avond, toen de maan al was opgekomen, van het veld terugkeerden
naar het dorp, waar hun huisje stond. Om den weg wat te bekorten, waagden ze het,
midden over een korenveld te gaan. Maar ze waren nog niet ver gekomen, toen ze
een gegons, gelijkende op een zacht babbelen en lachen, meenden te hooren. En
jawel: een heele massa aardmannetjes, talrijk als de mieren, kwamen uit de greppels
van het bouwland naar boven klauteren en liepen op het echtpaar toe. De vrouw
begon luid te jammeren; de kereltjes stoorden zich daaraan niet, maar maakten zich
gereed tot een rondedans.
Daar zagen ze de mestgreep, die Sjoerd op zijn schouder droeg. Zulk een greep is
een vork met drie tanden. Denk je nu de twee buitenste tanden weg, dan heb je de
figuur van een kruis. Hiervoor hadden de aardmannetjes ontzag en ze riepen elkaar
toe:
‘Laat ze maar! laat ze maar!
Ziet ge niet die mestgreep daar?’

De vrouw wilde de vlucht nemen, maar Sjoerd bleef staan. De mannetjes naderden
hem en vroegen: ‘Hoe is je naam?’
‘Mijn naam is Sjoerd,’ was het antwoord.
‘Wil je met ons dansen, Sjoerd?’
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‘Dat kan ik niet tegen jullie volhouden,’ zei Sjoerd.
‘Dan zullen we uitscheiden zoodra jij het verlangt,’ riepen de kereltjes.
‘Beloven jullie me dat?’
‘Wij beloven het!’
‘Willen jullie het zweren?’
‘Wij willen het bezweren.’
‘Bij het heilige kruis?’
‘Ook dat willen wij,’ zeiden de dwergen.
‘Dan neem ik het aan,’ zei Sjoerd.
Maar zijn vrouw nam de greep en liep weg. Nu gingen ze aan 't dansen dat 't een
aard had. Sjoerd verbaasde zich over de rapheid van die kleine snaakjes, maar hij
was zelf ook genoodzaakt op en neer te springen, zoo snel hij maar kon. De dwergen
zongen er bij:
‘Maandag, dinsdag, woensdag,
Maandag, dinsdag, woensdag!’

Daar bleef het bij, altijd maar weer hetzelfde.
‘Ho!’ riep Sjoerd, ‘schei eens even uit.’
En toen allen stilstonden, zei hij: ‘Dat liedje van jullie is niet volledig. Zal ik 't
jullie eens verder leeren?’
‘Ja, verder! verder!’ schreeuwden de mannetjes.
Nu zong Sjoerd:
‘Maandag, dinsdag, woensdag,
Donderdag, vrijdag, zaterdag!’

‘Mooi! mooi! mooi!’ gilden allen. ‘Zing 't nog eens!’ Sjoerd herhaalde:
‘Maandag, dinsdag, woensdag,
Donderdag, vrijdag, zaterdag!’

De dwergen schaterden het uit van pret. ‘Donderdag, vrijdag, zaterdag!’ zongen ze
en ze sprongen door en rondom elkaar als dwazen. Toen ze eindelijk ophielden,
zeiden ze tegen Sjoerd, die
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naar adem stond te hijgen: ‘Wat verlang je? Wil je rijk worden, òf mooi?’
‘Is 't ernstig gemeend?’ zei Sjoerd.
‘Wel zeker! Anders mogen wij veroordeeld worden om alle hier in den omtrek te
veld staande korenhalmen te tellen.’
‘Maakt dan,’ zei Sjoerd, ‘dat ik van mijn hoogen rug verlost word.’
‘'t Is goed,’ was het antwoord.
Ze pakten hem aan, hieven hem op, en met aller mannen macht wierpen ze hem
als een kaatsbal de lucht in. Duizelig en suizebollend kwam hij weer op den grond
terecht - en ziet, zijn bochel was verdwenen! Zoo hard hij kon, liep hij toen naar huis.
Nu woonde er in dat zelfde dorp een snijder, die was scheel en roodharig, en ze
noemden hem de Stamelaar, omdat hij soms erg kon stotteren - vooral als hij boos
was; en dit gebeurde nog al eens, want hij was kwaadaardig van natuur. Daarenboven
was hij heel gierig. Hij durfde nauwelijks zelf zijn bekomst eten en gunde andere
menschen niets. Toen hij hoorde dat Sjoerd, die hem nog de huishuur schuldig was,
zoo mooi was geworden, haastte hij zich, den armen man een bezoek te gaan brengen
en hij vroeg hem: ‘Hoe ben jij zoo veranderd?’
Sjoerd wilde 't hem eerst niet zeggen, maar op het aandringen en dreigen van den
snijder vertelde hij hem alles, precies zooals 't gebeurd was.
Toen de maan dien avond was opgekomen, nam de Stamelaar zijn mestgreep en
ging naar het korenveld. Daar dansten ook nu de aardmannetjes en ze zongen:
‘Maandag, dinsdag, woensdag,
Donderdag, vrijdag, zaterdag.’

‘Ho!’ riep de snijder en hij stotterde: ‘D-d-d-aar b-b-b-ehoort nog wat bij.’
‘O, een stotteraar!’ riep de mannetjes spottend, en Semme (zoo heette die snijder)
werd woedend en hij riep terug, nòg erger stot-
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terend: ‘Ik w-w-w-il j-j-j-ullie l-l-l-iedje aanvullen, m-m-m-aar dan w-w-w-il ik er
w-w-wat aan verdienen.’ ‘Zing dan maar mee,’ was het antwoord. En ze begonnen
weer:
‘Maandag, dinsdag, woensdag,
Donderdag, vrijdag, zaterdag,
“En dan z-z-z-zo...” stotterde Semme.

“Z-z-z-zo!” schrééuwden de kereltjes.
“O-o-ondag!” schreeuwde de snijder.
“Een ondag is er niet,” werd hem toegeroepen, dat is glad verkeerd!’
De snijder zweette van angst en riep: ‘Z-z-zondag!’
‘O, zondag, zondag! ja, dat is goed. Maar nu verder, - het liedje moet rond!’
‘Ik ben de heele w-w-week al r-r-rond,’ stotterde Semme; ‘het l-l-liedje is uit.’
‘Och kom,’ meesmuilden de dwergen; ‘nu, zeg jij ons dan je wensch maar; Sjoerd
had de keus tusschen schoonheid en rijkdom.’
‘J-j-jawel, en Sjoerd heeft de schoonheid gekozen en den r-r-rijkdom laten
b-b-blijven. N-n-nou, ik v-v-verlang wat S-s-sjoerd heeft laten b-b-blijven.’
‘Goed zoo!’ was het schaterend geroep.
En ze pakten den snijder aan, hieven hem op, wierpen hem heen en weer en
omhoog, wel een half uur lang. Eindelijk kwam hij weer met zijn voeten op den
grond terecht - en toen had hij gekregen wat Sjoerd had laten blijven, - een bult!
Toen de dorpelingen hem den anderen morgen daarmee zagen loopen, lachten ze
hem uit. Kwaadaardig van woede, kwam hij bij Sjoerd in huis en brulde: ‘Nou
d-dadelijk de a-a-a-chterst-st-st-allige h-h-huishuur betaald, of het h-h-huis uit, zonder
gen-n-nade!’
Sjoerd verloor nu ook zijn geduld. Driftig sprong hij op en zei: ‘Morgen zal ik je
betalen, en nou mijn deur uit, of...’
Dit deed den snijder terugdeinzen; want Sjoerd was veel sterker dan hij.
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Zoodra 't weer avond geworden was, stapte Sjoerd opnieuw naar het korenveld,
voorzien van de mestgreep en tevens van een graanzak, en alle aardmannetjes waren
blij toen ze hem zagen. ‘Dansen!’ riepen ze.
‘Wel zeker,’ zei Sjoerd, ‘en ik zal jullie voorzingen.’
Daar ging het:
‘Maandag, dinsdag, woensdag,
Donderdag, vrijdag, zaterdag,
En daarbij dan de zondag nog.’

De mannetjes gilden 't uit van de pret. Ze dansten en zongen als dol van pleizier, en
van alle zijden kwamen er nog meer opdagen. Ze krioelden dooreen als mieren en
zongen:
‘Beste Sjoerd, door jou, door jou,
Hebben wij de vrijheid nou.’

‘Wat bedoelen jullie daarmee?’ vroeg Sjoerd; en het antwoord was:
‘Wij moesten bij lichte maan alle avonden hier op het veld komen dansen, net
zoolang tot er iemand kwam, die ons liedje heelemaal wist aan te vullen. Dat heb jij
gedaan, en nu mogen we wegzinken in de diepte, naar ons eigen rijk, dat zich uitstrekt
onder landen en zeeën. Houd nu den zak maar op.’
Dat deed Sjoerd, en de dwergen vulden zijn graanzak met kleine zakjes goudgeld.
Hierop verdwenen ze en Sjoerd zeulde met zijn vracht, die alles behalve licht was,
naar huis. Maar toen hij den zak opende, vond hij er niets in dan aardkluiten, steentjes
en dorre bladeren. Zijn vrouw werd angstig en verlegen; maar Sjoerd nam wat
wijwater en liet dat in den zak druppelen. En ziedaar! Toen was alles opeens weer
veranderd in goud en edelgesteenten! Sjoerd was nu een schatrijk man en hoefde
niet meer afhankelijk te te zijn van den gierigen snijder.
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Jacob Vingerlang

IN zeker dorp, 'k weet niet precies waar, maar hier ver vandaan, stond aan den
straatweg een lief, eenvoudig huisje. 't Had drie ramen; twee zagen op den straatweg
uit en door 't derde keek je op een groot grasveld, waar de jongens en meisjes, als ze
vrijaf van school hadden, speelden en rolden dat 't een lust was. In dit vriendelijke
huisje woonde een weduwe met haar zoon Hendrik en onzen kleinen held Jaapje.
Jaren geleden was haar man, die zeeman was geweest, op een van zijn verre reizen
verdronken. Hendrik en Jaapje waren beiden toen nog heel jong, en de arme vrouw
had hard moeten werken om de jongens een goede opvoeding te geven.
Hendrik was nu een sterke, groote jongen van 18 jaar, en schoenmaker van zijn
ambacht. Hij hield veel van zijn goede moeder, had steeds zijn best gedaan, en was
nu zoover, dat de baas, bij wien hij tot nog toe gewerkt had, hem te kennen had
gegeven dat hij in 't dorp niets meer leeren kon, en maar eens naar de naburige stad
moest gaan om daar zijn vak verder te leeren. Maar hoe kwam dat zonderlinge ventje,
ons Jaapje, die niet grooter was dan de middelvinger van een volwassen mensch, in
dat huisje?
Och, heel eenvoudig! Een jaar of 15 geleden had de vader van Hendrik hem
meegebracht. 't Schip, waarop hij toen als tweede
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stuurman voer, was door een hevigen storm overvallen, en daardoor een heel eind
van den gewonen weg afgedwaald en in een onbekend vaarwater gekomen. Toen de
storm was bedaard, bevond 't schip zich in de nabijheid van een klein eiland, en de
kapitein gaf den tweeden stuurman bevel, met eenige matrozen in een boot te gaan
en eens te onderzoeken of 't eiland bewoond was. Met krachtige slagen roeiden de
mannen naar de kust en nauwelijks was de stuurman op 't strand gesprongen, of een
groote vogel, misschien wel een arend, vloog krijschend weg. De zeeman keek den
vogel een oogenblik na, en meende toen in zijn nabijheid 't huilen van een kindje te
hooren, maar zoo zacht en zoo fijn, dat hij geloofde zich vergist te hebben. Toch
keek hij eens rond; en zie, vlak bij hem lag in 't zeezand een kindje, o zoo lief, - zoo
groot als mijn pink, - en dat schreide bitter. De kleertjes van den kleine waren prachtig,
maar danig in de war: 't jurkje was gescheurd, 't mutsje was hem van 't hoofdje
gevallen, en één schoentje en kousje waren verdwenen. Misschien was de stuurman
juist bij tijds gekomen om het arme kleintje uit de klauwen van den roofvogel te
redden.
De man keek eens rond of de vader, de moeder of een kindermeisje zich misschien
in de nabijheid bevond, maar hij zag niemand. Hij nam 't ventje heel voorzichtig, o
zoo voorzichtig op, schikte zijn kleertjes terecht, suste het, en liet het aan zijn makkers
zien, die natuurlijk allen even verbaasd waren. Waar een kind gevonden wordt, dacht
de zeeman, daar moeten ook grootere menschjes zijn; en hij onderzocht met zijn
gezellen 't geheele eiland, maar vond geen mensch, geen kind, geen huisje, niets
waaraan hij zien kon dat 't eiland bewoond was. Teleurgesteld begaven de mannen
zich weer in de boot en roeiden naar 't schip. Nadat alle schepelingen den kleinen
vondeling bekeken en bewonderd hadden, vroeg de kapitein lachend: ‘en wat zul je
nu met die levende pop doen, stuurman?’
‘Wel, kapitein,’ antwoordde deze, ‘ik zal voor hem zorgen als de beste baker, en
als ik thuis kom, geef ik hem ten geschenke aan mijn vrouwtje.’
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En zoo gebeurde ‘t. Wat was de kleine Hendrik, die toen een jaar of drie, vier was,
blij met dat kleine broertje, zooals hij 't noemde. Hij kon er niet genoeg naar kijken
en wilde 't ieder oogenblik in de handen hebben, wat moeder echter wat gevaarlijk
vond omdat 't kleine ventje, dat ze den naam van Jacob of Jaapje gegeven had, zoo
teer was; ze dacht dat de kleine Hendrik nog niet voorzichtig genoeg met hem wist
om te gaan. Eén ding vond hij echter jammer: Jaapje kon niet met hem praten; wel
kon de kleine man praten, maar de woordjes, die hij met zijn fijn stemmetje zei,
klonken zoo vreemd, dat Hendrik ze niet verstaan kon. Dit kwam zeker hierdoor, dat
Jaapje op 't eiland, waar hij geboren was, heel anders had leeren spreken dan bij
Hendrik op 't dorp.
Later ging dat beter; toen leerden ze elkaar verstaan en ze keuvelden en speelden
uren lang met elkaar. Iets was er, dat ze minder prettig vonden, en dat was, dat moeder
de beide jongens nooit alleen naar buiten wilde laten gaan om met de andere kinderen
in 't veld te spelen. Je begrijpt wel waarom!
Zoo groeiden ze samen op, of liever zoo groeide Hendrik op; want toen Jaapje
zoo groot was als een vinger, groeide hij niet meer. Dat speet hem geducht; hij had
heel graag net zoo'n groote, flinke jongen willen worden als Hendrik. Deze vond 't
echter wel aardig zoo'n kleinen speelkameraad te hebben. En niemand behoefde 't
te wagen zijn broertje te plagen; want die kreeg 't met den sterken Hendrik te kwaad.
Toen Hendrik zeven of acht jaar was, ging hij naar school. Dat was voor onzen
kleinen Jaap een verdrietige tijd; want nu bleef hij alleen thuis en moest zich alleen
vermaken. Hij mocht natuurlijk weer niet mee, hij was te klein! Maar wat was hij
blij als Hein om 12 uur een poosje en om 4 uur weer voorgoed thuis kwam! Dan was
't aardig om te zien, hoe ze zich samen in een hoekje afzonderden en schooltje
speelden. Dan leerde Hendrik den kleinen Jaap alles wat hij van den meester had
gehoord.
Jaapje toonde zich een dankbare leerling, en toen Hendrik van
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school ging, was Jacob al even knap als zijn leermeester. Aan die prettige dagen
kwam evenwel een eind, toen Hendrik bij een schoenmakersbaas in de leer ging.
Heel vroeg moest hij nu 't huis uit en kwam eerst 's avonds terug. En dan was hij
gewoonlijk te moe, om met kleinen Jaap te spelen. 's Zondags echter was 't drietal,
de moeder met haar twee jongens, bij elkaar, en dan voelden ze zich de gelukkigste
menschen op de wereld.
Nu was echter het treurig oogenblik aangebroken, waarop Hendrik voor langen
tijd, misschien wel voor een paar jaren, de ouderlijke woning moest verlaten. Zooals
ik reeds verteld heb, had zijn baas hem te kennen gegeven dat er voor Hendrik bij
hem niets meer te leeren viel en dat hij, als hij een bekwaam schoenmaker wilde
worden, naar de stad moest om daar fijne heeren- en dameslaarzen te leeren maken;
in 't dorp werden die niet gedragen. Ofschoon Hendrik 't treurig vond dat hij zijn
goede moeder en den aardigen Jacob moest verlaten, toch was hij wel een beetje blij
dat hij nu naar de groote stad zou gaan, waarvan men hem al zooveel verteld had,
waar hij winkels zou zien bijna zoo groot als de dorpskerk, die 's avonds met een
massa lampjes prachtig verlicht werden, en waar zooveel fraaie rijtuigen reden, dat
je geducht op moest passen als je niet overreden wilde worden, enz.
En moeder? o, die had den heelen dag wel kunnen schreien als ze er aan dacht,
dat ze nu voor langen tijd afscheid van haar lieveling moest nemen; maar ze wist dat
't goed voor hem was, en toonde hem een vroolijk gelaat; want ze wilde haar besten
jongen niet verdrietig maken. Als ze schreide, dan deed ze 't in stilte, zoodat niemand
't zag.
En Jaapje? ook hij was bedroefd dat Hendrik heen zou gaan; want hij begreep dat
hij zijn lieven broer, die zijn speelmakker, zijn beschermer en leermeester was
geweest, erg missen zou. Hij had moeder vriendelijk gevraagd of hij met Hendrik
mee mocht, maar moeder had hem geantwoord, dat hij daarvoor veel te klein was.
Toen was Jaapje, verdrietig en knorrig, in een hoekje
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gaan zitten denken. Hij kon maar niet begrijpen, waarom kleine menschen altijd thuis
moesten blijven.
't Was op een Maandagmorgen in de maand Mei, dat Hendrik op reis zou gaan.
Hijzelf was even 't dorp ingegaan om nog eenige goede vrienden vaarwel te zeggen.
Moeder was druk bezig met 't inpakken van de noodige kleedingstukken en 't snijden
van eenige dikke boterhammen met spek; want daar hield haar goede jongen zoo
van, en ze begreep dat een gezonde knaap, als hij op zoo'n verren tocht is, wel honger
zou krijgen. Maar moeder was, geloof ik, wel een beetje al te bezorgd: 't werd een
stapel, waar Hendrik wel een geheele week mee toe kon, en zijn reis zou niet langer
duren dan twee dagen. Jaapje stond in de vensterbank, drukte zijn kleinen neus tegen
de vensterruiten, en keek naar buiten, naar 't groote groene grasveld. Wat scheen 't
zonnetje warm en vriendelijk! Wat een menigte bloempjes staken haar kleurige kopjes
op tusschen 't frissche gras! En wat speelden en stoeiden die kinderen daar vroolijk!
Het verlangen om daar buiten in dat heerlijke zonnelicht ook eens vrij rond te
springen, werd hoe langer hoe sterker in 't kleine hartje van onzen Jacob en hij nam
zich voor om, als de gelegenheid schoon was, eens naar hartelust van de buitenlucht
te gaan genieten. Daar kwam Hendrik de kamer binnen, greep zijn ransel en zei:
‘Ziezoo, Moedertje, nu is 't tijd om op weg te gaan.’
‘Nu al, Hein?’ vroeg Moeder.
‘Ja Moe,’ antwoordde Hendrik, ‘als ik nu niet wat voortmaak, kom ik voor den
avond niet meer in 't dorp waar ik overnachten moet, en dan zou ik ergens in 't gras
of onder een boom moeten slapen.’
Moeder zei niets; ze hield zich goed en hielp haar jongen zijn ransel op den rug
vast te gespen. De tasch met boterhammen werd natuurlijk niet vergeten: aan een
langen, sterken riem bengelde die weldra aan zijn rechterzij. En nu volgde er een
hartelijk afscheid; toen kon moeder die ondeugende tranen niet meer tegenhouden,
en ook de oogen van den anders zoo flinken Hendrik werden vochtig. Wel tien, ja
wel twintigmaal kuste ze
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haar grooten jongen en drukte hem de hand. Toen kwam de beurt aan Jaapje.
‘Dag jaap,’ zei Hendrik, ‘geef me een hand, jongen,’ en hij stak hem voorzichtig
zijn pink toe. ‘Pas goed op, kleine broer, en hou veel van moeder, want nu heeft ze
de eerste twee jaren alleen jou maar!’
‘Och Hein,’ zei Jaapje bijna schreiend, ‘neem me toch alsjeblieft mee! Ik wou zoo
graag ook eens wat van de wereld zien!’ ‘Kom, kom, kleine man,’ antwoordde
Hendrik, ‘niet zulke

malle dingen vragen! Je weet heel goed, dat wat je wilt, onmogelijk is; en
daarenboven,’ voegde hij er lachend bij, ‘nu ik heenga, moet er toch een man in huis
blijven om op moeder te passen. En weet je wat? Als ik over twee jaar terugkom,
zal ik wat heel moois uit de stad voor je meebrengen; maar dan moet je me beloven,
altijd heel gehoorzaam te zijn.’
Maar Jaapje beloofde niets; hij keek heel knorrig. Hendrik haalde zijn schouders
op, ging naar zijn moeder en pakte haar voor 't laatst nog eens flink. Daar begonnen
de oogjes van Jaapje op eens ondeugend te schitteren: hij zag dat Hendriks tasch,
waarin de boterhammen waren gepakt, even open stond. Zijn besluit was onmiddellijk
genomen! Eén flinke sprong, en de
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kleine baas verdween door de opening, tusschen de boterhammen in de tasch. Moeder
en Hendrik hadden er geen van beiden iets van gemerkt, en toen Hendrik eindelijk
zijn stok ter hand nam en de ouderlijke woning verliet, wist hij niet welk goed
gezelschap hij bij zich had!
Nog lang keek moeder haar zoon na, nog lang wuifde deze haar toe met zijn pet.
In dien tijd waren er nog geen spoorwegen en stoombooten, zoodat Hendrik zijn
heele reis te voet moest doen. Hij had uitgerekend dat hij, als hij flink doorstapte,
tegen den avond in een dorp kon wezen, waar hij voor weinig geld den nacht zou
kunnen doorbrengen. Ging hij dan den volgenden dag weer vroeg op weg, dan kon
hij 's avonds in de stad zijn, en 't zou wel niet moeilijk wezen daar baas Hazenwinkel
te vinden: den neef van zijn moeder, bij wien hij in de leer en in den kost zou komen.
't Was warm; en nadat onze wandelaar eenige uren had doorgemarcheerd, werd hij
moe en hongerig, en besloot in de schaduw van een grooten elk wat uit te rusten en
een boterham te eten. Zoo gedacht, zoo gedaan: een zacht plaatsje werd gekozen, de
ransel even afgeworpen, en uit de tasch een dikke boterham te voorschijn gehaald.
't Ontbijt was weldra afgeloopen, en om eens goed te rusten, ging Hendrik
achterover liggen en sloot de oogen. Hij was op 't punt om in te sluimeren, toen er
iets hards op zijn neus viel. 't Deed wel geen pijn, maar hij schrok toch en keek eens
rond. Dicht bij hem lag een versche eikel. ‘Dat is toevallig,’ dacht Hendrik, ‘dat zoo'n
eikel nu juist op mijn neus terecht moest komen!’ Gerustgesteld strekte hij zich weer
uit om nog even te slapen. Maar jawel, pas lag hij naar zijn zin, of een tweede eikel,
een beetje grooter, kwam een beetje harder op 't zelfde plekje van Hendriks gezicht
neer. Hij sprong op! Nee, dat was àl te toevallig, daar moest iemand in den boom
zitten, die hem die kool gestoofd had! Maar - die zou er van lusten! Hij balde zijn
vuist en riep, boos omdat hij niets zag: ‘wie zit daar in dien boom?’
En een heel zacht stemmetje antwoordde: ‘Ik!’
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Die stem kwam Hendrik bekend voor, maar hij kon die op 't oogenblik niet
thuisbrengen. Hij keek en zocht, maar ontdekte niemand. Nu hoorde hij zacht lachen
en eindelijk zei dezelfde stem: ‘Je kijkt den verkeerden kant uit, man! Zie eens naar
den ondersten tak; daar hangt een trosje van drie eikels; als je die in 't oog hebt, zul
je den boosdoener ook wel vinden.’ Hendrik volgde dien raad en zag daar, tot zijn
schrik en verbazing.... den kleinen Jacob, die op den grootsten eikel was gaan zitten
en zijn kleine voeten op de beide andere had gezet, terwijl hij, zich met de handen
vasthoudend aan 't dunne takje, met de grootste pret heen en weer schommelde. ‘Hoe
kom jij hier?’ vroeg Hendrik verschrikt.
‘O,’ antwoordde Jaapje luchtig, ‘heel gemakkelijk: ik heb tot nu toe in je tasch
gezeten; toen ik merkte dat je wat zou gaan eten, ben ik vlug in dezen boom
geklauterd.’
‘Zoo, jij leelijke deugniet!’ riep Hendrik, die heel boos geworden was, ‘je bent
dus stilletjes meegegaan en mijn arme moeder is misschien doodelijk ongerust over
je afwezigheid! Nee, maar daar zal je van lusten, hoor! Naar beneden - of ik kom je
halen! En dan onmiddellijk naar huis terug!’
Maar Jaapje bleef rustig zitten en zei: ‘Zeg, Hendrik, maak je nu niet boos en laten
we eens verstandig praten.’
‘Wat, verstandig praten!’ schreeuwde Hendrik driftig, ‘naar beneden zeg ik je, of
...!’ en hij omvatte den dikken stam en werkte zich met moeite naar boven. Maar
Jaapje verliet dadelijk zijn zitplaats, klauterde snel als een boomkruipertje naar boven,
en verborg zich in den hoogsten top in een ledig spreeuwennest. Toen Hendrik na
heel wat inspanning nog niet halverwege den stam was gekomen, liet hij zich weer
zakken; hij begreep dat hij den ondeugd zóó niet krijgen zou. Hij keek naar de plaats,
waar de kleine baas gezeten had, en vond die ledig. Hij zocht en zocht, maar zag
geen spoor van den kleinen vluchteling. Ongerust geworden, vroeg hij nu op heel
wat kalmer toon: ‘Jaapje, waar ben je?’
‘Wel, hier,’ was 't antwoord, en een klein hoofdje vertoonde zich
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buiten de opening van 't nest. ‘Je merkt wel, broer, dat je me met geweld niet in
handen zult krijgen, maar ik zal dadelijk beneden komen, als je me maar één ding
wilt beloven.’
‘Wat is dat dan?’ vroeg Hendrik.
‘Dat je me mee zult nemen op je reis.’
‘Nooit!’ was 't korte antwoord.
‘Zeg dat niet,’ zei Jaapje, ‘want dan kun je lang wachten voor ik beneden kom.
Luister eens en wees verstandig. Ik ben o zoo blij dat ik 't huis uit ben, en je begrijpt
toch stellig wel, dat ik in 't geheel geen lust heb om weer terug te keeren! Ik wil niet,
versta je? Wil je me niet meenemen, goed, dan blijf ik hier rustig in mijn schuilplaats
totdat 't donker wordt. In de duisternis zal 't me niet moeilijk vallen je te ontsnappen,
en dan ga ik, er moge gebeuren wat wil, voor eigen rekening op reis. Mag ik echter
met jou mee, dan beloof ik je dat ik je heel gehoorzaam zal zijn en je overal helpen,
waar ik kan.’
Hendrik antwoordde niet dadelijk; hij liep een tijdje op en neer en dacht na. 't
Verstandigste zou misschien toch maar wezen, den kleinen schelm mee te nemen.
Hem alleen op reis te laten gaan, - en de kleine man zou 't doen ook! - dàt mocht
niet; want dan kwam er van Jaapje niets terecht. Hield hij hem evenwel bij zich, dan
kon hij op hem passen, en zoodra hij bij neef Hazenwinkel gekomen was, kon hij
zijn moeder door den een of anderen reizenden koopman gerust laten stellen met de
boodschap, dat haar kleine ondeugende lieveling in veiligheid was. Hij bleef staan
en zei: ‘Kom maar hier, je moogt mee!’ ‘Op je woord?’ vroeg Jaapje, die de zaak
nog niet vertrouwde. ‘Ja!’ zei Hendrik kort.
In een oogwenk was de kleine man beneden en zei: ‘O Hendrik, ik kan je niet
zeggen, hoe dankbaar ik je ben! Overal waar ik maar kan, zal ik je helpen, hoor!’
‘Maak maar geen praatjes,’ knorde Hendrik, die nog boos was, ‘en zorg maar dat
ik geen last van je heb; kruip maar gauw weer in de tasch; met al die drukte is 't al
zoo laat geworden dat, als ik niet dadelijk op weg ga en flink aanstap, de avond ons
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zal overvallen.’ Vingerlang kroop nu behendig tegen Hendriks broekspijp op en zat
weldra weer op zijn plaatsje, dat nu heel wat ruimer was dan bij 't begin van de reis.
Daarna werd de wandeling hervat.
Een paar uur later ging de zon onder; 't werd zachtjesaan donker en 't dorp, waar
Hendrik moest overnachten, was nog lang niet bereikt.
Plotseling stond hij aan den ingang van een dicht bosch en bemerkte tot zijn schrik
dat hij, waarschijnlijk door de duisternis, van den goeden weg was geraakt. Een
oogenblik stond hij in beraad wat te doen, maar stapte toen moedig voorwaarts;
keerde hij terug, dan zou hij onder den blooten hemel moeten slapen; dàn leek 't hem
nog maar beter, op 't mos of op een hoop dorre bladeren den nacht in 't bosch door
te brengen. Daarenboven was 't nog mogelijk dat hij een kolenbranderswoning zou
vinden, waar men hem voor een kleinigheid wel een eenvoudige slaapplaats zou
willen geven. Hij liep dus met moeite in de duisternis door en zag.... hij vergiste zich
toch niet? Nee, hij zag waarlijk in de verte een heel klein lichtje!
Of onze wandelaar ook blij was! Daar woonden dus menschen, en die zouden niet
zoo hardvochtig zijn om hem, den verdwaalde, buiten te laten staan. Hij hield dus
recht op dat lichtje aan en was het al dicht genaderd, toen 't eensklaps werd uitgedoofd.
Verbaasd bleef Hendrik staan, en hij was nog niet van zijn verwondering bekomen,
toen hij zich voelde aangrijpen door een paar sterke armen, die hem op den grond
wierpen. Vóór dat hij nog recht wist wat er met hem gebeurde, lag hij, aan handen
en voeten gebonden achterover op 't mos, terwijl een paar ruwe mannen bezig waren
hem alles af te nemen, wat hij aan geld bij zich had. Om hem het schreeuwen te
beletten, hadden ze hem een zakdoek in den mond gestopt.
Nadat ze hem van alles hadden beroofd, gingen ze naar een kleine houten hut, die
in de nabijheid stond en waar zich nog een paar makkers schenen te bevinden, en
lieten Hendrik aan zijn lot over. Daar lag nu de arme jongen: geen geluid kon hij
geven, geen
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lid bewegen; hulp was er in dat donkere bosch niet te verwachten, en wat zouden die
slechte menschen met hem doen? Zouden ze hem hier laten liggen en van gebrek
omkomen? Of zouden ze hem gevangen houden en misschien ook een dief van hem
willen maken? Hij werd doodelijk bang en nu hij aan zijn moeder dacht, die hij
misschien nooit weer zou zien, begon hij te schreiden en bad om redding.
Daar kroop iets tegen zijn hals op. Hij rilde: 't was zeker 't een of andere beest, dat
hij niet eens verjagen kon! Maar nee, daar fluisterde hem 't bekende stemmetje van
Jaapje, dien hij geheel vergeten had, in 't oor: ‘Beste Hein, ik ben 't; ik zal je helpen,
maar houd je vooral stil; want ik geloof dat die heeren daarginds nog niet slapen.’
De kleine redder trok nu eerst den zakdoek weg, en vroeg toen om een mes. Bijna
onhoorbaar vertelde Hendrik dat hij een oud knipmes bij zich had gehad, en als zijn
aanvallers dat niet hadden meegenomen, dan moest het nog in zijn broekzak zitten.
Jaapje kroop in den zak, en kwam weldra met 't gewenschte voorwerp te voorschijn.
Men had het Hendrik zeker maar laten houden omdat 't toch geen waarde had. Met
inspanning van al zijn krachten gelukte 't Jaapje, het mes open te krijgen; toen sprong
hij op de hand van Hendrik en ging dapper aan 't werk. Maar 't koord was vrij dik,
't mes was bot, en hoewel de kleine man zijn uiterste best deed, merkte hij toch niet,
dat hij vorderde. Reeds liepen hem dikke zweetdroppels langs de wangen en hij
begon al te gelooven dat hij 't zou moeten opgeven toen, na een half uur zagen, het
touw eindelijk knapte, zoodat Hendrik zijn handen nu vrij had. Een oogenblik later
had deze nu ook het touw van zijn voeten losgeknoopt, en nadat Jaapje weer vlug
had plaats genomen in de tasch, die men Hendrik had laten behouden, gingen beiden,
zoo stil en zoo snel mogelijk, op de vlucht, dwars door 't bosch. Waarheen? Dat
wisten ze zelf niet. Ze hadden op 't oogenblik maar één doel: namelijk om zoo spoedig
mogelijk uit de nabijheid van die slechte mannen te komen.
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Hendrik had misschien al langer dan een uur door 't donkere bosch geloopen, en hij
begon al te vreezen dat hij er hoe langer hoe dieper in verdwaalde. Maar toen 't
langzamerhand wat lichter werd, zag hij dat hij zich aan den zoom van 't woud bevond,
vlak bij een flinken, breeden weg! Toen juichte hij: ‘Hoera! Gered!’ En kleine Jaap,
die aldoor in de donkere tasch had gezeten, klauterde vlug tegen Hendriks rug op,
zette zich op zijn schouder, en juichte mee.
‘Jacob,’ zei Hendrik, ‘als ik jou niet bij me had gehad, was ik een verloren man
geweest!’
‘Ik heb 't je in den eikeboom al gezegd,’ was 't antwoord, ‘dat, hoe klein ik ook
ben, ik je zou helpen waar ik kon; je lachte me toen een beetje uit; maar nu heb je
ondervonden dat Jaapje goede diensten kan bewijzen en dat hij een man van zijn
woord is.’ ‘Ik zal nooit vergeten, beste jongen, wat je voor me gedaan hebt, en ik
hoop dat ik je er nog eens voor zal kunnen beloonen,’ antwoordde Hendrik.
‘Laten we daar nu niet verder over praten,’ zei Jacob, ‘maar stap wat aan, opdat
we spoedig wat te eten krijgen, - want de tasch is leeg! - en een beetje kunnen
uitrusten; want, om je de waarheid te zeggen, ik heb van nacht wel wat te weinig
geslapen,.... Maar wat is dat?’
Een dof gedreun liet zich in de verte hooren, en toen onze beide vrienden een
oogenblik scherp hadden getuurd, zagen ze een troep gewapende ruiters in vollen
draf naderen.
Hendrik schrikte hevig. Waren dat misschien die slechte kerels uit 't bosch, die
hem achtervolgden omdat ze zijn vlucht hadden bemerkt? Zijn eerste gedachte was,
òm te keeren en weer op de vlucht te gaan. Maar ten eerste was hij doodmoe en ten
tweede bleek 't daarvoor te laat; want aan de bewegingen van de ruiters merkte hij,
dat ze hem al in 't oog gekregen hadden. Hij bleef dus staan en wachtte af. Jaap je
was weer in zijn schuilhoek gekropen. Nog een oogenblik, en Hendrik uitte een kreet
van blijdschap; hij onderscheidde in 't schemerige morgenlicht de uniformen van
een troep huzaren! Van uit de verte

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

67
waren die niet te onderkennen geweest en had hij alleen de sabels zien blinken.
Voorop reed een flink officier, gezeten op een vurig ros. Vlak bij Hendrik
commandeerde hij: ‘Halt!’ en reed op den jongen man toe. ‘Wie ben je?’ vroeg hij
op strengen toon en hij keek hem onderzoekend en wantrouwend aan.
Nu, daar was wel reden voor, want Hendrik zag er uit als een landlooper: zijn
kleeren waren vuil en gescheurd, zijn pet had hij verloren, en zijn haren hingen hem
verward om 't hoofd.
‘Wel, mijnheer de officier,’ antwoordde Hendrik vrijmoedig, terwijl hij hem
onbevreesd in de oogen keek, ‘ik heet Hendrik Goedhart en ben op weg naar de stad;
maar ik verdwaalde in 't bosch en werd daar door roovers overvallen; als mijn
reiskameraad me niet bevrijd had, zou ik op 't oogenblik nog, aan handen en voeten
gebonden, in 't mos liggen.’
‘Wel man, dat treft goed,’ riep de officier uit, ‘we zijn juist uitgezonden om die
schelmen, die reeds lang de streek onveilig maakten, op te sporen en gevangen te
nemen! Jij gaat nu met ons mee en wijst ons den weg. Maar je sprak van je
reiskameraad, waar is die gebleven?’
‘Wel,’ liet zich 't zachte stemmetje van Jaapje hooren, die, toen hij merkte dat er
geen gevaar was, zijn plaatsje van straks weer had opgezocht, ‘die is hier!’ Een beetje
verschrikt keek de officier naar Hendriks schouder en staarde met een paar groote
oogen naar den kleinen spreker. Ook de manschappen rekten hun halzen uit; ze
fluisterden met elkaar, en wezen elkander met den vinger 't kleine wonder aan.
‘Zoo?’ vroeg de officier, toen hij wat van zijn verbazing was bekomen, ‘heb jij je
zoo dapper gedragen, kleine man? Vertel me dan ook eens kort maar nauwkeurig,
alles wat er gebeurd is.’ En toen Jaapje dat gedaan had, ging hij voort: ‘Nu, jelui
hebben een benauwden nacht doorgebracht; maar nu alles zoo gelukkig is af geloopen,
kunnen jelui een groote som geld verdienen: de burgemeester heeft namelijk f 100
beloofd aan dengene, die de schuilplaats van de roovers kan aanwijzen.’
‘Mijnheer,’ antwoordde Hendrik, ‘al beloofde u mij tienmaal
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zooveel, ik zou 't niet kunnen; 't was zóó donker en ik heb zóó lang geloopen, dat ik
onmogelijk den weg terug zou kunnen vinden.’
‘Dan zijn de f 100 voor mij!’ schreeuwde Jaapje, ‘ik zal u en uw ruiters wel bij de
hut van die slechte mannen brengen!’
‘Ben je daar zoo zeker van, baasje?’
‘Ja mijnheer; ik heb 't sprookje van Klein Duimpje wel eens gelezen, en, terwijl
ik in de tasch zat tusschen de broodkruimels, kwam die kleine held mij in de gedachte
en ik besloot, evenals hij, de broodkruimels langs ons pad te strooien, om later den
weg terug te kunnen vinden; ik had me voorgenomen om, als we in de stad gekomen
waren, naar den burgemeester te gaan en hem alles te vertellen, en ik begreep dat
men dan iemand noodig zou hebben om den weg door 't dichte bosch te wijzen. Als
u me op den kop van uw paard wilt zetten, dan beloof ik, u 't rechte pad naar de hut
te zullen wijzen.’
‘Je bent een schrander kereltje, hoor!’ zei de officier, en hij gaf hem een plaatsje
tusschen de ooren van zijn paard, liet Hendrik achter op dat van een zijner ruiters
klimmen, en gaf toen bevel, den tocht voort te zetten. Langzaam en zoo stil mogelijk
drong de troep aldoor dieper 't bosch in, steeds de aanwijzingen van Jaapje volgend,
die hier en daar zijn weggeworpen kruimels nog vond liggen. Eindelijk zag men iets
zwarts tusschen de boomen schemeren... dat was de hut! Dadelijk werd ze omsingeld,
maar alles bleef rustig. De roovers schenen nog te slapen en een bezoek zoo vroeg
in den morgen niet te hebben verwacht. De officier haalde een revolver te voorschijn
en schoot: een luide knal weerklonk door 't stille bosch, en eenige vogels vlogen
verschrikt, klapperend en piepend weg. Gestommel en gebrom werd in de hut
vernomen, de roovers schenen wakker te worden, en een groote kerel met een slaperig
gezicht verscheen in de opening en keek verschrikt met knippende oogen naar buiten.
Nauwelijks had hij de uniformen in 't oog gekregen, of hij schreeuwde: ‘Verraad!’
en sloeg de deur dicht. De officier beval nu zijn manschappen af te stijgen en hun
wapens gereed te
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houden als 't tot een gevecht mocht komen. Vier van hen beval hij, een paal op te
nemen om de deur open te loopen; en deze had den eersten stoot pas ontvangen, of
ze hing al scheef in haar scharnieren en een stem liet zich hooren: ‘Wij geven ons
over!’ De deur ging nu open en daar kwamen de beschaamde deugnieten naar buiten
- zes in getal! Onmiddellijk werden ze geboeid; de officier ging met eenige mannen
naar binnen om te onderzoeken of er nog meer in de hut waren achtergebleven, en
liet 't voornaamste, zooals wapenen en gestolen voorwerpen, medenemen. Daarna
beval hij den troep weêr te paard stijgen, en men begon den terugtocht. Jaapje mocht
het plaatsje, waar hij 't zoo prettig vond, behouden; de gevangenen liepen gebonden
midden in den troep.
Toen ze de poort der stad binnenreden, konden ze haast niet verder, doordat een
groote menigte nieuwsgierigen naar de gevangen roovers kwam kijken. Maar weldra
lette bijna niemand meer op de gevangenen, maar richtten aller oogen zich naar den
kop van 't officierspaard. Men wees met de vingers, drong elkaar op zij en riep: ‘Kijk
daar zit hij, daar, tusschen de ooren van 't paard! Hoera voor den kleinen held! Wat
is hij klein, hè? Maar dapper, hoor! Hij alleen heeft ze alle zes gevangen genomen!’
Een van de ruiters had namelijk aan een nieuwsgierigen kennis 't geval verteld. 't
Verhaal was van mond tot mond gegaan; ieder had er op zijn beurt wat bij gedaan,
en ten slotte wist iedereen te vertellen, dat de kleine Jaap geheel alleen die zes groote
kerels te sterk was geweest: hij had ze allen overwonnen of was ze te slim af geweest:
wàt er precies gebeurd was, kon niemand zeggen. Maar Jaapje had schik, dat verzeker
ik je: hij was op den kop van 't paard gaan staan, hield zich aan een van de ooren
vast, en zwaaide met zijn kleine pet tegen de juichende menigte.
Eindelijk kwam de stoet aan 't huis van den burgemeester, die de gevangenen in
verhoor nam en ze vervolgens naar de gevangenis liet brengen; daar konden ze jaren
lang nadenken over de slechte dingen, die ze hadden uitgevoerd.
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Jacob en Hendrik werden door 't hoofd van de stad heel vriendelijk toegesproken en
bedankt voor wat ze gedaan hadden, terwijl de eerste bovendien de belooning van f
100 kreeg. De burgemeester nam een bankbiljet (want zooveel guldens of rijksdaalders
kon de kleine man niet dragen) vouwde 't op, maakte er daarna een klein rolletje van,
en gaf het Jaapje zoo in zijn hand. Nu gingen onze beide vrienden de stad in om neef
Hazenwinkel op te zoeken; maar eerst zocht Jacob een kleerenmagazijn. Hij nam
Hendrik mee naar binnen, liet hem een heel nieuw pak aantrekken en vroeg daarna
om nieuwe kleeren voor zichzelf. Wat speet 't hem, toen hij hoorde dat men voor
hem geen kleeren in den winkel had, ja, zelfs in de heele stad niet, maar dat men
hem een pak zou aanmeten en 't hem spoedig, misschien den volgenden dag al, thuis
zou laten brengen. De kleine baas, die ook zoo graag heel netjes uitgedost bij neef
Hazenwinkel was aangekomen, keek wel wat zuinig toen hij met zijn keurig gekleeden
kameraad langs de straten wandelde. Weldra was de neef gevonden; de ontvangst
was hartelijk, en ge begrijpt dat ook de kleine held welkom was. Wat al vragen
werden er gedaan en wat moesten de beide gasten veel vertellen! 't Overige gedeelte
van den dag werd dan ook bijna geheel rondom de tafel onder gezellige gesprekken
doorgebracht.
Dienzelfden avond werd er besloten dat ook Jaapje tijdelijk bij neef Hazenwinkel
zou blijven, en dat men de moeder van Hendrik zoo spoedig mogelijk zou laten
weten, waar de kleine baas was. Den volgenden dag nam Hendrik plaats aan de
schoenmakerstafel van zijn neef, terwijl Jacob zich vermaakte zoo goed hij kon. Hij
vond 't wàt prettig in zijn nieuwe tehuis. Neef Hazenwinkel, zijn vrouw, zijn kinderen
en zijn knechts, allen waren even vriendelijk tegen hem. Voor de poes was hij in den
beginne wel wat bang, want dat dier kon hem zoo verwonderd zitten aankijken; maar
na veertien dagen was hij ook met Mies de beste vrienden. Urenlang kon hij bij de
schoenmakerstafel staan kijken naar 't kloppen van 't leer en 't trekken van den
pikdraad, maar nog aardiger vond hij 't, voor 't venster naar de drukte in
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de straat te zien. 's Avonds nam Hendrik hem mee naar zijn slaapkamertje; jammer
maar, dat er voor hem geen afzonderlijk ledikantje stond, want in de groote bedstee
van Hendrik wou hij niet slapen: hij was bang dat zijn groote, zware broer in zijn
slaap op hem zou gaan liggen, en dáár kon de kleine man niet tegen! Daarom kroop
hij, nadat Hendrik zich had uitgekleed en zijn kleeren op den stoel voor 't bed had
gelegd, in een van de vestzakjes en sliep daar warm en wel.
't Duurde niet lang of Jacob was niet alleen de lieveling van zijn huisgenooten,
maar van de heele buurt, en als hij al 't lekkers had opgegeten dat hij van de buren
zoo nu en dan kreeg, dan was hij vast ziek geworden.
Zijn beste vriend was de koekbakker, die twee of drie huizen verder woonde. Bijna
iederen dag ging Jaapje daar even naar toe en kreeg dan een chocolaadje, een
suikerboon, een koekje of iets dergelijks. Eens op een morgen was de banketbakker
erg in zijn humeur en toen zijn kleine vriend bij hem kwam, gaf hij hem een groote
Deventerkoek. Jaapje maakte een luchtsprong van blijdschap, maar hij keek wel wat
verlegen, toen hij naar huis zou gaan: die koek kon hij niet tillen! De bakker wist
echter raad; hij riep 't dienstmeisje en liet haar den reuzenkoek naar Jacobs huis
brengen.
En nu denken jullie misschien dat onze vriend Jaapje zoo blij was, omdat hij wel
voor een heel jaar koek in huis had! Mis hoor! Hij had er een geheel ander plannetje
mee! Hij nam een speld en ging aan 't werk, dagen lang! Eindelijk was hij klaar: de
koek was geheel uitgehold en leek nu veel op een bakje; alleen de bodem was aan 't
eene eind wat hooger dan aan 't andere. De spaanders had hij natuurlijk onder 't
werken opgepeuzeld; maar wat moest hij met dat bakje doen? Wel, dat vestzakje van
Hendrik begon hij wat ongemakkelijk te vinden; hij verlangde een eigen ledikant te
hebben, en nu had hij er van dien koek een gemaakt! Hij bracht 't naar Hendriks
kamer, en sliep er eenige nachten overheerlijk in. Maar - die vreugde duurde niet
lang!
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Eens op een nacht schrok hij plotseling wakker. Zijn ledikant, dat op den grond stond,
schudde heftig heen en weer, en hij hoorde een geluid alsof 't in stukken werd gezaagd.
Met groote, slaperige oogen keek hij in 't donker rond, en wat zag hij?.... Een groot,
grauw beest, grooter dan hijzelf, met zwarte, glinsterende oogen en een langen staart!
't Dier stond met zijn beide voorpooten op den kant van zijn ledikant en was bezig,
met een paar groote, witte tanden er stukken uit te happen. Jaapje gaf een schreeuw,
dien echter niemand hoorde, sprong uit zijn bed,

klauterde tegen den stoel op die voor 't bed van Hendrik stond, en kroop in 't vestzakje,
zoo diep als hij maar kon. Slapen kon hij niet, maar zijn schuilplaats verlaten, dat
durfde hij niet! Toen 't licht begon te worden had hij den moed, even over den rand
van 't zakje heen te gluren en.... gelukkig! 't beest was weg en zijn ledikant stond er
nog. Toch vertrouwde hij de zaak nog niet en bleef stilletjes waar hij was, totdat
Hendrik opstond. Toen kroop hij te voorschijn en vertelde schreiend wat er gebeurd
was.
Hendrik luisterde geduldig naar 't lange verhaal, maar barstte toen in lachen uit
en zei: ‘Wees maar niet bedroefd, jongen! We
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zullen dat leelijke, groote dier zijn kunsten wel afleeren! 't Komt vannacht misschien
terug, daarom moet je maar weer zoolang in mijn vestzak gaan slapen; je ledikant
zullen we opbergen en er iets anders voor in de plaats zetten.’
Hendrik haalde toen een muizenval, deed er een stukje spek in, en zette die neer
op de plek, waar Jacobs ledikant had gestaan. Den volgenden morgen zat 't monster
in de val en bleek een gewone muis te zijn. Jaapje vond 't nu wel niet zoo'n
verschrikkelijk beest als in dien nacht, maar hij durfde toch niet te dicht bij de val te
komen: 't beest liep zoo wild, zoo angstig heen en weer, en klauterde tegen de tralies
op alsof 't een openingetje zocht om weg te komen! Hendrik was niets bang; die wou
meteen de muizenval meenemen.
‘Wat ga je doen?’ vroeg Jaapje nieuwsgierig.
‘Wel, mijn jongen, ik zal zorgen dat dit verschrikkelijke dier je nooit meer kan
hinderen. Ik zal een emmer water nemen en daarin de val een poosje onderhouden;
dan verdrinkt de muis, en als ze dood is gooien we haar ver weg.’
‘Wil je me een groot plezier doen, Hendrik?’ vroeg Jacob.
‘Jawel,’ was 't antwoord, ‘wat wil je dan?’
‘Laat dan de val met de muis erin hier op de kamer staan en laat er mij mee begaan.’
‘Maar, malle jongen!’ riep Hendrik uit, ‘wat wil je er dan mee doen?’
‘Och, Hendrik, nu ik 't beestje eens goed bezie, vind ik 't niet zoo'n verschrikkelijk
dier meer; ik geloof zelfs dat 't erg bang is en me heelemaal geen kwaad zal doen.
Nu wou ik mijn best eens doen om het tam te maken. De menschen temmen wel
honden, paarden en ook wel leeuwen of tijgers. Als ik de muis nu iederen dag haar
eten breng en heel vriendelijk ben, dan zal ze wel van mij gaan honden, en misschien
wordt ze dan nog wel eens zoo mak, dat ik haar vrij in de kamer kan laten rondloopen.’
Hendrik lachte om dat grappige verzoek van Jacob, maar gaf hem toch zijn zin.
De muis bleef dus Jacobs eigendom. Wat zorgde hij goed voor

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

74
't beestje! Iederen dag bracht hij het eten en drinken. Langen tijd bleef 't heel schuw
en kroop in een hoekje als zijn kleine meester kwam; maar langzaam aan werd 't wat
makker. Het zat al uit te kijken, als de tijd gekomen was waarop Jacob hem eten
bracht. Eindelijk, na weken van geduld, at de muis uit zijn hand, gaf hem een pootje
als hij 't vroeg, en toonde zich blij, als hij haar over 't kopje streelde. Toen waagde
Jaapje 't, de val open te maken en.... nee hoor!... 't beestje liep niet weg, maar volgde
den kleinen baas waar hij liep!
Trotsch stapte Jacob de kamer rond; want nu had hij, evenals de groote menschen,
een hond, - en wat een groote! Toch was hij nog niet tevreden: de muis was sterk
genoeg om hem te dragen, en hij besloot er zijn rijpaard van te maken. In den beginne
had 't diertje er heel wat op tegen dat zijn baas op zijn rug ging zitten; Jacob werd
vele malen zandruiter en bezeerde zich soms geducht; toch gaf hij den moed niet op,
en na heel wat oefening, was de muis zoover, dat Jaapje als een echte huzaar op haar
rug de kamer rondreed, tot groot vermaak van alle huisgenooten.
Op een morgen, toen Hendrik en Hazenwinkel voor 't venster druk zaten te werken,
gebeurde er iets bijzonders in de straat. Verscheidene mannen, vrouwen en kinderen
waren dicht bij 't huis van onzen schoenmaker samengestroomd, hadden daar een
dichten kring gevormd, en gaven door luid gejuich nu en dan te kennen dat de reizende
straatkunstenaar, die in zijn veelkleurig tricot-pakje midden in den kring met zijn
aap en hond aan 't werk was, krasse toeren verrichtte. Lang hadden Hazenwinkel en
zijn neef zich goed gehouden en waren vlijtig aan 't werk gebleven, maar toen de
toeschouwers alweer in luid gelach uitbarstten, won hun nieuwsgierigheid het. Ze
wierpen hamer, pikdraad en schootsvel neer, en spoedden zich naar buiten. Ongelukkig
lieten ze in hun haast de deur van de werkplaats openstaan. Want ook Jaapje, die op
zijn ros 't vertrek rondreed, waagde 't nu de kamer uit te gaan om eens aan de
buitendeur een kijkje te nemen. Maar nauwelijks bevond de kleine ruiter zich
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in de gang, of achter hem kwam Mies, de poes, te voorschijn, en die maakte een
beweging om zich eens te trakteeren op de boutjes van Jaapjes paard! De muis kreeg
bijtijds haar vijandin in 't oog, en - vloog in grooten angst de deur uit, de straat op al verder en verder!
Jaapje, die zich moest inspannen om niet te vallen, deed zijn best om zijn paard
tot staan te brengen, maar 't luisterde naar geen teugel meer en holde voort. Eindelijk
bereikte het tweetal een grasveld: de muis wipte tusschen de halmen door, tot groot
verdriet van Jaapje, die zich telkens geducht bezeerde, en, toen ze bij een muizengat
kwam, wierp ze haar berijder af, en verdween in den grond. Bedwelmd door den val,
bleef de stumper een oogenblik liggen, stond toen op en begon, toen hij merkte dat
hij er goed was afgekomen en geen armen of beenen gebroken had, zijn best te doen
om uit het grasveld te komen. Na langer dan een uur geloopen, gekropen en
geklommen te hebben, kwam Jaapje aan een kale, open plek; in 't midden stond een
houten paaltje. Waarschijnlijk was daaraan een geit vastgebonden geweest, die 't
gras weggegeten had. En ofschoon Jacob niets zag dan die houten paal en vlakbij
een sloot, was hij toch blij dat 't lastige hooge gras hem niet meer hinderde. Met
ongelooflijk veel moeite klom hij tot in 't topje van 't paaltje en keek eens rond: overal
zag hij gras en bloempjes, en in de verte, heel, heel ver, een groot huis. Hij liet zich
zakken en besloot dwars door de weide naar dat gebouw te gaan. Maar ja wel! hij
had nog geen drie stapjes gedaan, toen hij in zijn nabijheid een luid geklepper hoorde:
een ooievaar, belust op een kikkerboutje, streek bij hem neer en strekte zijn langen
snavel naar hem uit. Jaapje vluchtte achter den paal, vervolgd door den hongerigen
vogel, die telkens naar hem hapte. Door vlug achter 't paaltje heen en weer te draaien,
gelukte 't hemden vreeselijken bek van den vogel te ontkomen, maar lang kon Jacob
dien strijd niet volhouden; want hij was zóó moe, dat hij haast niet meer op zijn
beentjes kon staan.
Gelukkig kwam er hulp opdagen: een boerenmeisje van een jaar
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of twaalf kwam zingende over het veld en joeg den ooievaar op de vlucht. Onzen
kleinen man zag ze echter niet en ze wou al verder gaan, toen ze een zacht, fijn
stemmetje hoorde, dat haar smeekend om hulp vroeg.
Verrast keek ze rond, maar ze schrikte toen ze den kleinen Jacob opmerkte! Ze
had namelijk wel eens gelezen of hooren vertellen van kaboutermannetjes: héél kleine
menschjes, die erg ondeugend konden wezen, en nu meende ze dat ze zoo'n ventje
voor zich had. Toen Jaapje haar dan ook nog eens vriendelijk verzocht hem mee te
nemen, en haar bitter zijn nood klaagde, antwoordde ze, dat ze wel heilig zou oppassen
zich niet met hem in te laten, omdat ze die valsche kereltjes van zijn slag heel goed
kende en best wist, dat die altijd probeerden menschen, die medelijden met hen
hadden, beet te nemen. Daarop ging ze heen en liet den armen Jacob aan zijn lot
over. Toch was hij haar nog dankbaar, al had ze hem niet willen helpen; ze had hem
in allen gevalle van dien lastigen en dommen vogel verlost, die hem voor een
kikvorsch had gehouden.
Na een oogenblik gerust te hebben, besloot Jaapje zichzelf te helpen en dwars
door de wei naar 't groote huis te gaan, dat hij in de verte had gezien.
Na heel wat moeite stond hij eindelijk doodmoe voor een hoogen, ouden,
verbrokkelden steenen muur. Met veel inspanning klauterde hij er tegen op en zat
weldra boven op den rand. Daar zag hij een grooten, fraaien tuin, waarin een menigte
mooie bloemen en boomen stonden. Een allerliefst meisje van een jaar of zes was
bezig bloemen te plukken en die in een mandje te leggen, dat ze bij een der
bloemperken had neergezet. Jacob had dadelijk een besluit genomen: hij daalde fluks
den muur af, sloop naar 't bloemenmandje, en verborg zich vlug onder de geplukte
bloemen. Hij hoorde nog even een stem uit de tuinkamer van 't huis, die 't meisje
riep om binnen te komen en zich klaar te maken om mee te gaan; toen viel hij, na
zooveel vermoeienissen, in een diepen slaap. Louise, zoo heette het meisje, nam
voorzichtig haar mandje op en ging het huis binnen.
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Haar vader en moeder, die met haar een bezoek hadden gebracht aan een oud vriend,
stonden al klaar om heen te gaan. Moeder deed haar vlug haar manteltje om, en na
een hartelijk afscheid van den gastheer, stapte 't drietal in 't rijtuig, dat hen na een rit
van eenige uren weer thuis bracht. Zoodra Louise thuis was, haalde ze een karaf met
water en begon haar bloemen daarin te zetten. Maar wat keek ze vreemd op, toen ze
onder die bloemen den slapenden Jacob vond! Wat vond ze hem een allerliefste pop,
en nog wel een levende! Want zie, zijn borstje ging bij 't ademhalen op en neer! Ze
wilde hem niet wakker maken, maar nam hem heel voorzichtig uit 't mandje en legde
hem in haar bedje; toen riep ze haar vader en moeder, die ze heel stilletjes naar haar
ledikantje bracht, om hen den kleinen man te laten zien. Die keken natuurlijk verbaasd
op toen ze den slapende zagen en besloten, omdat 't al zoo laat was, tot den volgenden
dag te wachten om te onderzoeken wie die kleine man was, en waar hij vandaan
kwam. Het dienstmeisje maakte voor Jacob een afzonderlijk bedje klaar, dicht bij 't
ledikantje van Louise, en toen gingen allen slapen.
Den volgenden morgen keek Jaapje vreemd rond, toen hij wakker werd; want hij
wist volstrekt niet waar hij was. Een oogenblik later ontwaakte ook Louise, en die
vertelde haar kleinen vriend, wat er gebeurd was.
Onder 't ontbijt vertelde Jaapje zijn heele geschiedenis, waarnaar mijnheer,
mevrouw en Louise met de grootste aandacht luisterden. Toen Jacob klaar was met
zijn verhaal, wilde mijnheer den kleinen vent onmiddellijk door een knecht naar baas
Hazenwinkel terug laten brengen. Maar Louise verzocht haar vader zóó vriendelijk
of de kleine gast nog wat blijven mocht, en Jaapje toonde zoo weinig lust om terug
te keeren, dat mijnheer besloot den schoenmaker een boodschap te sturen, en hem
meteen te verzoeken of de kleine man nog een poosje mocht blijven logeeren om
van den schrik te bekomen. De knecht kwam 's avonds terug met de boodschap, dat
Hendrik en de schoenmaker 't heel goed vonden, dat Jacob nog wat bleef.
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Wat een prettige dagen braken er nu aan voor Louise en haar speelmakker! Van den
vroegen morgen tot den laten avond waren ze bij elkaar; ze bedachten allerlei
spelletjes en vermaakten zich kostelijk, zoowel in huis als in den grooten tuin achter
de villa. Op 't laatst konden ze niet meer buiten elkaar, en Jacob dacht er niet meer
aan om naar de schoenmakerswerkplaats terug te keeren. Wel verlangde hij een
enkelen keer naar zijn broer, en hoopte maar dat Hendrik, zooals hij geschreven had,
hem eens zou komen opzoeken.
Eens op een morgen gingen Louise en Jacob naar den zolder om te spelen; ze
hadden daar de ruimte, en 's nachts had 't zóó geregend, dat ze niet naar den tuin
konden gaan. In een hoekje vond Jaapje een vogel, die niet eens wegvloog toen hij
er vlak bij kwam. 't Beest was doornat en verkleumd van de kou. 't Was een duif, die
waarschijnlijk den vorigen avond door den hevigen regen was overvallen en toen
door 't open zolderraampje naar binnen was gevlogen.
Met de hulp van Louise werd 't arme diertje naar de warme benedenkamer gebracht
en daar gevoederd. De vogel bleek heelemaal niet schuw te zijn en wilde niet eens
meer wegvliegen, toen hij weer was bijgekomen en 't raam werd opengezet om hem
de vrijheid terug te geven. De duif bleef dus bij hen en werd de derde van het clubje.
't Duurde niet lang, of 't kleine hoofdje van Jacob had weer een fonkelnieuw
plannetje uitgebroed. De schuwe muis had hij wel tot zijn rijpaard weten te maken,
zou 't hem dan door geduld ook niet gelukken de zachtzinnige duif er aan te wennen,
hem op haar rug te dulden?
Tot grooten schrik van zijn vriendinnetje Louise, begon hij onmiddellijk zich te
oefenen. Hij zette zich schrijlings op den vogel, en dwong hem door roepen, bevelen
en vleien, te gaan vliegen. In den beginne ging dat echter niet zoo gemakkelijk, want
de duif, vreesachtig van aard, werd door die drukte nog angstiger. Ze vloog soms
wel even op, maar alleen om in 't een of andere hoekje weer neer te vallen en daar
weg te duiken. Dan
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moest de nieuwerwetsche ruiter afstijgen, zijn vliegend ros bij den teugel weer naar
't midden van den zolder leiden, en opnieuw de rijles beginnen.
Geduld overwint alles, zegt een oude spreuk; en Jaapje bewees dat dit waar is;
want na 3 weken gestadige oefening, gehoorzaamde de duif alle bevelen van zijn
kleinen berijder. Iederen morgen na 't ontbijt vloog Jacob op zijn vliegend paard den
zolder rond, tot groote pret van Louise, die hem trachtte bij te houden en wie 't alleen
maar speet dat ze niet net zoo klein was als hij, om evenals haar speelkameraadje
zulke rijtoertjes te kunnen doen.
Aan dien prettigen tijd kwam echter weldra een eind: er kwam oorlog. De vorst
van 't naburige land trok met een groot leger de grenzen over en belegerde de stad,
waar de ouders van Louise woonden. De vijandelijke soldaten lagen in een grooten
kring rondom de stad, zoodat er niemand in of uit kon; en iederen dag werd door hen
met geweren en kanonnen op de huizen geschoten. De burgers der stad hadden bijna
geen rust. Overdag moesten ze tegen den vijand strijden omdat ze hen niet in de stad
wilden toelaten, òf ze moesten het vuur in de huizen, die in brand waren geschoten,
blusschen, hun gesneuvelde kameraden begraven, en de gekwetsten verplegen. En
zelfs 's nachts konden ze niet rustig slapen; want de vijand beproefde af en toe om,
als 't donker was, de stad binnen te dringen. Doch de burgers hielden zich dapper,
en de vijand zou geen kans gehad hebben de stad te veroveren, als er geen gebrek
aan levensmiddelen was gekomen. Alles werd verschrikkelijk duur, zoo zelfs, dat
arme menschen geen brood meer konden koopen en blij waren als ze een muisje of
een ratje konden vangen, dat, gebraden, des middags de hongerige stumpers smaakte
als de lekkerste biefstuk. De burgemeester begreep dan ook dat 't zoo niet langer
ging, en dat hij de stad aan den vijand zou moeten overgeven, - als namelijk de koning
niet spoedig met een flink leger den vijand op de vlucht kwam jagen.
Maar de vorst wist waarschijnlijk niet in welken grooten nood de
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stad verkeerde; en wie zou hem dat kunnen vertellen? De vijand was waakzaam en
liet niemand door! Toch werden er aan de muren van de stad groote papieren
aangeplakt, waarop alle dappere jongens, die 't durfden wagen de stad te verlaten en
dwars door het kamp van de belegeraars heen een brief naar den koning wilden
brengen, werden opgeroepen om bij den burgemeester te komen.
Reeds hadden een stuk of drie moedige mannen 't gewaagd die gevaarlijke
boodschap te doen, maar - ze waren gevangen genomen en opgesloten! En nu bood
niemand zich meer aan, omdat iedereen geloofde dat 't onmogelijk was, den vijand
te verschalken.
Op een morgen zat de burgemeester verdrietig in zijn kamer op 't stadhuis, er over
na te denken of hij den strijd nog langer moest volhouden, òf de stad maar aan den
vijand overgeven, - toen de bode binnentrad en zijn meester glimlachend vertelde,
dat er iemand was om hem te spreken.
‘Wie is 't?’ vroeg de burgemeester ongeduldig.
‘Mijnheer!’ antwoordde de bode, ‘'t is een heertje zoo groot als mijn duim, en hij
zegt dat hij Jacob heet; een achternaam schijnt hij niet te hebben, en ik zou hem al
weggezonden hebben als hij niet volgehouden had, dat hij u iets heel gewichtigs te
zeggen had.’
‘Laat binnenkomen,’ zei de burgemeester, die heusch nieuwsgierig was geworden
en zijn oogen niet kon gelooven, toen een welgemaakt mannetje, van zoowat een
decimeter lengte, heel parmantig maar beleefd de kamer kwam binnenstappen.
‘U wilde mij spreken,’ begon de burgemeester.
‘Juist, mijnheer,’ antwoordde Jacob; ‘ik heb vernomen dat ge iemand noodig hebt
om een boodschap aan onzen vorst over te brengen, en nu kom ik mij daarvoor
aanmelden.’
‘Jij!’ riep de burgervader ten hoogste verbaasd uit, ‘jij, kleine man? maar eer je
tien passen buiten de stadspoort hebt gedaan, ben je vertrapt door soldatenlaarzen of
paardenhoeven!’
‘Dat zou waar zijn, mijnheer,’ hernam Jaapje, ‘als ik 't reisje
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naar onzen koning op de gewone manier wilde doen; maar U moet weten dat ik een
duif heb, die ik berijd als een paard, en die naar den teugel luistert als 't gehoorzaamste
ros. Wanneer U me nu een klein briefje geeft, ga ik naar huis terug, bestijg mijn
trouwen vogel, vlieg 't dakvenster uit, en ik verzeker U dat onze vorst, voordat de
avond valt, Uw boodschap nog in handen heeft.’
Van vreugde sprong de burgemeester van zijn stoel op; ‘Als dàt waar is, mijn
dappere kleine man, dan kan je ons allen en de heele stad redden! Dan kan de vijand
nog lang wachten voordat ik de stadspoorten voor hem open! Wees zoo goed en ga
even zitten, dan zal ik 't briefje voor onzen koning schrijven.’
In zijn blijdschap vergat de burgemeester dat hij geen mensch van gewone grootte
voor zich had; want toen Jaapje rondkeek naar een zitplaats, kon hij er geen vinden,
die voor hem geschikt was; dus bleef hij staan. Weldra was 't briefje gereed; 't werd
zóó klein opgevouwen dat Jaapje 't gemakkelijk dragen kon, en daarna ging de kleine
boodschapper, vergezeld van den burgemeester, naar huis; - maar nee - heelemaal
juist is dat niet; want de burgemeester had Jacob opgetild, hem zijn rechterbeen in
den buitenborstzak van zijn jas laten steken en hem zóó naar huis gebracht. Daar
bond Jaapje met een zijden koordje 't briefje om den hals van zijn duif, nam afscheid
van zijn huisgenooten, besteeg zijn vliegend paard, en verdween in snelle vlucht
door 't dakvenster.
In een oogenblik was hij over de stad heen en kwam boven 't kamp van den vijand.
De soldaten bemerkten de duif en vermoedden onraad; ze zonden den kleinen vlieger
eenige geweerkogels na, die hem echter niet deerden; en weldra was hij buiten alle
gevaar.
Na een voorspoedig ritje van een paar uurtjes, was 't paleis van den koning bereikt.
Jaapje liet zijn duif neerstrijken, steeg af, en wendde zich tot den verbaasden
schildwacht, met 't verzoek, hem naar den koning te brengen.
Deze weigerde dit te doen; hij kon maar niet begrijpen, dat zoo'n
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klein menschje werkelijk een gewichtige boodschap zou hebben over te brengen; hij
dacht dat men hem eens beet wilde nemen, en was juist van plan dien kleinen
praatjesmaker een beetje onzacht weg te jagen, toen er een rijtuig stilhield en de
koning, die een wandelritje had gemaakt, zelf uitstapte. Aan de houding van
schildwacht, koetsier en andere bedienden merkte Jacob dadelijk, met wien hij te
doen had. Vlug wendde hij zich nu tot den vorst en verzocht hem, even naar hem te
willen luisteren. De koning, verbaasd, en tevens nieuwsgierig wat de kleine bode
hem wel kon hebben mee te deelen, gaf bevel, Jacob een kwartier later in zijn
spreekvertrek te brengen. En daar gaf toen onze kleine vriend den brief over en deelde
den vorst mee, in welken grooten nood de stad verkeerde.
De koning, die natuurlijk wel wist dat de stad belegerd werd, maar geloofde dat
ze 't nog geruimen tijd tegen den vijand zou kunnen volhouden, gaf nu onmiddellijk
zijn bevelen; en reeds den volgenden dag trok een vrij sterk leger op, om de stad te
ontzetten.
Jacob, die o zoo graag mee had willen gaan om den vijand te bestrijden, moest op
bevel van den koning in 't paleis blijven, en hij werd daar als de brenger van zulke
gewichtige tijdingen, èn als vriend van den koning, die veel van den kleinen baas
scheen te houden, door allen zeer geëerd.
Eenige dagen later kwam de blijde tijding, dat de vijand verdreven was. De koning
was daar natuurlijk heel blij om. Hij liet Jacob bij zich komen en zei: ‘Je hebt zeker
al gehoord, mijn kleine held, dat de stad gered is? Dat hebben we aan jou te danken,
en daarom wil ik je schitterend beloonen. Die belooning mag je zelf kiezen. Kom
over acht dagen terug en zeg me dan maar, wat je wenscht; als ik kan, zal ik je geven
wat je verlangt.’
Wat was Jacob blij! De koning, die zoo machtig en zoo rijk was, had hem
toegestaan te vragen wat hij wenschte! O, zeker, hij zou iets heel moois, iets prachtigs
vragen! En hij begon er dadelijk over na te denken, wat hij wel 't liefst zou willen
hebben. Een
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mooi huis, of een kasteel? Nee, dat was veel te groot voor hem! Een groote som
geld? Ook niet, want hij wist niet wat hij daar mee zou beginnen! Een paard dan?
Ach, wat moest hij, kleine man, met zoo'n groot dier aanvangen? O, wat was 't toch
verschrikkelijk moeilijk, dat kiezen!
Nu waren er al drie dagen om van de acht, en Jaapje wist nog heelemaal niet, wat
hij den vriendelijken vorst zou vragen. Daar hoorde hij, dat over eenige dagen een
groote vloot van oorlogsschepen zee zou kiezen, om den vijand ook te water te
bevechten. En dadelijk was zijn keus bepaald!
Den achtsten dag ging hij naar 't paleis, en verzocht den koning hem in dienst te
nemen als officier en hem 't bevel over een oorlogsschip te geven. De goede vorst
kon zijn ooren haast niet gelooven! Hij bracht Jacob onder 't oog, hoe onverstandig
zulk een wensch was; hij was immers veel te klein en zijn stem was niet krachtig
genoeg om zoo'n groot schip met zooveel matrozen en soldaten te commandeeren.
Maar Jaapje antwoordde, dat dit zijn bedoeling ook niet was: hij wenschte een
schip, dat expres voor hem gemaakt was en dus ongeveer de grootte had van een
groote klomp, maar dat geheel was ingericht als een heusch oorlogsschip. Matrozen
of soldaten had hij niet noodig; hij zou zijn vaartuig alleen wel besturen. Zóó zou
hij de vloot vergezellen, den vijand opzoeken, en hem natuurlijk op de vlucht drijven.
De koning, die wist hoe gevaarlijk het is, met een klein scheepje de groote, onstuimige
zee te bevaren, trachtte hem over te halen iets anders te vragen; maar Jaapje bleef
aanhouden en kreeg zijn zin.
Onmiddellijk werd de hofkleermaker ontboden, en die kreeg bevel, Jacob een fijne
uniform te maken. En den volgenden dag wandelde de nieuwbakken zeeofficier al
in zijn blauw pak met vergulde knoopen, met zijn epauletten, zijn steek en zijn sjerp
rond. En een degen, die gemaakt was van een stopnaald, hing aan een verlakten riem
op zijn heup.
Ook 't schip was weldra gereed. 't Was een zeilschip: een driemaster, en het had
20 kanonnen aan boord, waarmee ge-
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schoten kon worden. Achter in 't schip bevond zich een fraaie kajuit voor den kapitein
Jacob Vingerlang; daar stonden stoelen, een tafel, een mooi ledikant, er lag een tapijt
op den vloer, in één woord: 't zag er prachtig uit. Naast de kajuit had men een
spijskamer gemaakt, waar de kapitein alles kon bergen wat hij op zijn zeereis noodig
zou hebben. Verder waren er nog bergplaatsen voor kogels, kruit, zeilen, touwwerk,
enz. Jacob was met zijn vaartuig in de wolken!
De dag van vertrek was aangebroken; 60 groote en één klein oorlogsschip losten
een kanonschot, heschen de vlaggen op en neer om 't vaderland te groeten, en
verwijderden zich langzaam. Toch had Jacob, die in zijn prachtige uniform trotsch
op 't dek stond, groote moeite om de andere vaartuigen bij te houden. En toen de
tweede dag aanbrak, zag hij, dat hij heelemaal alleen was; van vriend of vijand was
niets meer te bespeuren. Heel, heel in de verte meende hij nog te hooren schieten.
Hij begreep dat hij was afgedreven en besloot den steven te wenden en zijn kameraden
weer in te halen. Dat was echter niet zoo gemakkelijk; want de wind was gedraaid,
en een ervaren zeeman was Jaapje nog lang niet! Wat hij ook deed, 't hielp niets; de
wind bleef de baas, en die voerde zijn scheepje steeds verder weg.
Zoo dreef hij eenige dagen en nachten op zee rond, zonder iets anders te zien dan
water en nog eens water. Slapen deed hij maar bij 't roer; want 't schip geheel aan
zich zelf over te laten, vond hij wat te gevaarlijk. O, wat verlangde hij er naar, weer
eens land te zien en weer vasten grond onder zijn voeten te voelen!
Op den vierden dag bemerkte hij in de verte een zwarte stip, die steeds nader
kwam. Dat kon wel eens land zijn, dacht Jacob, en hij stuurde er recht op aan. De
stip werd hoe langer hoe grooter en bleek, toen 't schip er dicht bij gekomen was,
een zwarte, donkere poort te zijn. Die poort binnen te zeilen, kwam onzen dapperen
kapitein wat al te gewaagd voor, en hij wendde 't roer; maar ook de poort veranderde
van plaats en bevond zich alweer recht tegenover 't scheepje. Dat leek tooverij! Jacob
draaide
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zijn roer links en rechts, maar altijd bleef de gevreesde opening vlak voor 't schip.
Nog een oogenblik, en Jaapje bevond zich in een ruimte, waar hij niets kon zien,
zelfs de masten van zijn schip niet: zóó donker was 't er. Gelukkig had hij kaarsen
aan boord, en toen hij er een paar had aangestoken, zag hij dat zijn schip in een grot
ronddreef, - een grot met vieze, glibberige wanden.
Toen hij een beetje van den eersten schrik bekomen was en zich bij 't roer had
neergezet om eens kalm te overdenken wat hem te doen stond om weer uit dit
onaangename hol te komen, meende hij bij den voorsteven een zwakke stem om hulp
te hooren roepen. Met een kaars in de hand begaf hij zich naar 't voordek en luisterde
met ingehouden adem; en jawel, hij had zich niet bedrogen, hij vernam duidelijk een
zwak hulpgeroep! Hij boog zich over de verschansing, hield zijn licht zoo laag
mogelijk, keek onderzoekend rond en zag... vlak bij zijn schip een meisje drijven,
niet grooter dan hij zelf was! Ze had zich aan een drijvend voorwerp vastgeklemd
en stak een van haar handjes smeekend naar hem op.
Onmiddellijk greep Jacob een touw en wierp dat de drenkelinge toe; en toen ze
dat gegrepen had, trok hij haar naar de valreep en hielp haar vervolgens op 't dek van
zijn schip. Ze bedankte haar redder hartelijk voor zijn hulp; maar in een vreemde
taal. En - hoe zonderling!
Jacob verstond haar en gaf haar zelfs antwoord in dezelfde taal, ofschoon hij met
Hendrik en zijn pleegmoeder altijd in een geheel andere had gesproken! Hoe dit
wonder mogelijk was, begreep hij niet!
Nadat 't meisje zich wat gewasschen en haar kleertjes wat schoongemaakt had,
bracht kapitein Jacob haar naar zijn verlichte kajuit, dekte de tafel, en zette haar 't
lekkerste uit zijn spijskamer voor. Onder het eten vertelde ze haar gastheer wie ze
was, en hoe ze in dat akelige hol was gekomen.
‘Ik heet,’ zei ze, ‘Irma Rozenblad, en ik ben de dochter van den broeder des
konings. Mijn oom, Goudkever, regeert over
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't Wondereiland, dat niet ver hier vandaan in zee is gelegen. De vreemdeling, die op
ons eiland komt, houdt 't voor onbewoond, omdat hij er nergens bewoners aantreft;
maar op een afgelegen plek tusschen de rotsen bevindt zich een groote, donkere
opening, bijna onzichtbaar door 't struikgewas, dat er groeit. Gaat men die poort door
en daalt men een half uur lang een donkere gang af, dan komt men in mijn
onderaardsch vaderland; daar is drukte en beweging van menschen en dieren, daar
staan de paleizen der vorsten en de woningen der onderdanen, alles van kristal en
van andere schitterende gesteenten; en 't geheele rijk wordt verlicht door millioenen
glimwormpjes, die met hun lampjes den nacht in dag veranderen. Daar, onder den
grond, leven wij, kleine menschen, heel gelukkig; vijanden hebben we niet; twist en
strijd zijn bij ons niet bekend. Zijn er soms die 't met elkaar niet eens kunnen worden,
dan vallen er geen harde woorden, maar ze begeven zich naar onzen goeden, wijzen
koning, en vragen hem om raad. Eén ding is den bewoners streng verboden, en wel
om 't onderaardsche rijk te verlaten en een kijkje op 't eiland te nemen; alleen den
vorst en zijn familie is dit toegestaan.
Zoo nu en dan landen er namelijk wel eens reusachtige vaartuigen bij ons eiland.
De menschen van die schepen zijn veel grooter dan wij: echte reuzen! Die stappen
dan aan wal en onderzoeken 't heele land; gelukkig hebben ze den toegang tot ons
vaderland nog niet gevonden; want dan zou 't met onze rust en ons geluk gedaan
zijn. Kwamen die reuzen nu eens kleine menschen tegen, dan zouden ze die
waarschijnlijk dwingen, hun den weg te wijzen. 't Is daarom dan ook, dat onze wijze
vorst ons bevolen heeft, het ondergrondsche rijk niet te verlaten.
Den koning, die natuurlijk moet weten wat er in zijn geheele rijk, zoowel boven
als onder den grond gebeurt, en ook zijn familie, geldt dit verbod niet. Gisteren nu
had ik van mijn lieven vader verlof gekregen, met twee hofdames een wandeling op
't eiland te doen; ik moest echter beloven heel gehoorzaam te zijn, en bij mijn
gezelschap te blijven. Aan 't strand gekomen,
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zag ik een schuitje liggen, dat o zoo aardig op 't water danste. De lust bekroop me
er in te stappen en me een oogenblik door de golfjes te laten schommelen; ik keek
naar de beide hofdames; die waren in druk gesprek en letten niet op me. Ik sprong
fluks in dit bootje en had geducht veel pret in de bewegingen, die het door 't golvende
water maakte.
Maar - o schrik! Toen ik een poosje later eens opkeek, zag ik dat 't vaartuigje door
den wind was afgedreven - zóó ver, dat ik de kust van ons eiland nog slechts even
onderscheiden kon. Ik schreide om hulp, ik roeide met beide handen om 't strand
weer te bereiken, maar zakte na eenige oogenblikken uitgeput neer in het schuitje.
Plotseling werd het verschrikkelijk donker en ik zag, dat ik mij hier in dit
afschuwelijke hol bevond! O, ik ben wel gestraft voor mijn ongehoorzaamheid!
Misschien zal ik mijn lieve ouders nooit weerzien!’ en snikkende verborg de kleine
prinses haar bedroefd gezichtje in haar handen.
Jacob had onder 't verhaal van 't prinsesje met schitterende oogen en open mond,
onbeweeglijk zitten luisteren. Onder 't vertellen was 't hem geweest of hij dit alles
vroeger reeds geweten had, maar sinds geruimen tijd weer vergeten was. Zoo nu en
dan had hij dan ook geknikt, alsof hij zeggen wou: ‘Ja juist, nu herinner ik 't me
weer.’
Toen 't meisje zweeg, bleef hij in dezelfde houding zitten wachten, alsof hij hoopte
nog meer te zullen hooren. Hij sloot zijn oogen, en - o ja! Nu herinnerde hij zich
opeens weer veel uit zijn jeugd! Hij ook was in dat schoone, onderaardsche rijk
geboren! Hij zag zich daar als een knaap in een der schitterendste gebouwen van
rozerood gesteente rondspringen; veel knechten en dienstmaagden liepen heen en
weer, om zijn vriendelijken vader en zijn lieve moeder te bedienen. Heel duidelijk
kon hij ze zich niet meer voorstellen, maar beiden waren schoon en goed, dat wist
hij zeker! En ja! - als hij 't zich goed herinnerde, dan waren ze altijd prachtig gekleed!
Ze droegen altoos heerlijke mantels, gemaakt van de blaadjes van bonte viooltjes...
En zoo
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zou onze Jacob voortgepeinsd hebben, indien 't prinsesje hem niet wakker had gemaakt
met de vraag: ‘En wilt U me nu eens iets van Uzelf vertellen?’
‘Wel zeker,’ antwoordde Jaap een beetje verschrikt, en hij begon:
‘Waar ik geboren ben, wie mijn ouders zijn en hoe ik heet, ik weet 't niet! Alles
wat U me verteld heeft, kwam me zoo bekend voor, dat ik nu begin te gelooven dat
ik in 't zelfde land geboren ben als U. Van mijn jeugd herinner ik me niet veel. Ik
werd grootgebracht door een brave vrouw, die heel ver hier vandaan in een klein
dorp woont, waar de menschen allen reuzen zijn en geheel anders spreken dan in uw
land. Men noemde mij Jaapje of Jacob Vingerlang, omdat ik niet grooter was dan
een vinger van die reuzen. Moeder, want zoo noemde ik haar, had mij gekregen van
haar man, die op zee voer en mij op een van zijn verre tochten gevonden had op 't
strand van een onbewoond eiland. ‘Maar!’ riep 't meisje plotseling uit, ‘dan moet u
de verloren zoon van onzen goeden koning zijn!... Mijn vader heeft me, als ik hem
vroeg waarom onze vorst vaak zoo bedroefd kon kijken, dikwijls verteld, dat den
koning nu omstreeks 20 jaar geleden een groot ongeluk was overkomen.
Hij had een eenig zoontje van een jaar of acht, de oogappel zijner ouders. Op een
mooien zomerdag ging 't kindermeisje met het prinsje naar buiten, om hem wat in
veld en bosch of aan 't strand te laten spelen; ze kwam schreiende terug, - maar zonder
het kind.
Uit haar verward verhaal begreep men, dat zij voor een roofvogel, die aan 't strand
was neergestreken, op de vlucht was gegaan, het kind, dat aan haar zorg was
toevertrouwd, aan zijn lot overlatend.
Onmiddellijk ging de vorst zelf met verscheidene familieleden er op uit om te
zoeken. Het kind was echter niet meer te vinden; alleen lagen op de plaats, waar 't
meisje hen bracht, een kousje en een schoentje van den jongen prins. De koning
keerde bedroefd naar zijn paleis terug en heeft als herinnering de terug-
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gevonden kleedingstukjes bewaard; en hij betreurt nog altijd het verlies van zijn
geliefd kind.’
Jaapje was bij de laatste woorden opgesprongen en riep: ‘Zou 't mogelijk zijn?
Zou ik nog eens gelukkig worden en mijn bedroefde ouders weerzien? Ge moet
weten, dat toen mijn pleegvader mij vond en meenam, ik maar één kousje en schoentje
aanhad. En ik geloof dat mijn brave pleegmoeder de kleertjes, die ik toen droeg,
zuinig bewaard heeft, om later, als ik mijn ouders nog eens terugvond, hen te kunnen
overtuigen dat ik werkelijk hun kind ben. Ach, konden we maar uit dit afschuwelijke,
donkere hol komen, dan was er nog hoop dat we allen gelukkig werden!’
Eensklaps deed een geweldige schok 't schip van Jacob bijna omslaan. Daarop
volgde een geluid, dat veel geleek op 't gebrul van een gewond dier. Nog eenige
schokjes werden gevoeld, toen nog een flinke stoot, - en alles werd stil.
Menschenstemmen lieten zich buiten hooren; eensklaps stroomde 't verblindende
daglicht door een scheur in den bovenwand van 't hol, en... maar 't was haast
ongelooflijk! ...
Het prettige gezicht van Hendrik, de pleegbroer van Jacob, keek nieuwsgierig naar
binnen! Jacob uitte een luiden kreet van blijdschap, riep zijn broer toe om hulp, en
de verbaasde Hendrik ontdekte eindelijk 't drijvende scheepje. En weldra stonden de
beide kleine menschjes op den vasten grond van een eiland, dat het prinsesje als haar
vaderland herkende, en ontdekten nu tot hun schrik, dat ze de laatste 24 uren niet in
een grot, maar in 't lichaam van een reusachtigen haai hadden doorgebracht. Wat
was dat een gelukkig weerzien van Hendrik en Jacob! Wat hadden ze elkaar veel te
vertellen! 't Meeste weten we nu al; maar hoe kwam 't toch, dat Hendrik zoo juist
bijtijds de redder van zijn kleinen broer kon worden? O, heel eenvoudig! Toen de
oorlog op zee begon, had Hendrik juist geen werk en hij besloot dienst te nemen als
matroos, om zijn vaderland te helpen verdedigen. In een der zeeslagen werd zijn
schip lek geschoten en zonk. Met eenige van zijn kameraden had Hendrik
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zich in een sloep weten te redden, en ze kwamen na eenige dagen zwervens op 't
Wondereiland aan.
Menschen hadden ze er niet aangetroffen en wild om jacht op te maken ook niet
veel, en daarom hadden ze, om zich voedsel te verschaffen, besloten op de vischvangst
uit te gaan. Niet ver van de kust hadden ze den reusachtigen haai gezien; ze waren
naar hem toegeroeid, en toen ze hem dicht genaderd waren, had Hendrik hem met
zijn matrozensabel een paar zulke geduchte slagen op den kop gegeven, dat het
monster na eenig spartelen den geest had gegeven. Men had het toen naar land gesleept
en was begonnen het open te snijden, toen Hendrik op eens Jacobs stem hoorde.
Toen de eerste vreugde van 't weerzien voorbij was en ieder zijn wedervaren had
verhaald, besloot men in optocht naar het onderaardsche koninkrijk te gaan. 't Prinsesje
wees den weg naar de onzichtbare poort, en na een half uur een donkeren gang te
zijn doorgegaan, bereikte men de hoofdstad. Wat een pracht! Duizenden zich
bewegende lichtjes, die zich weerkaatsten in honderden schitterende gebouwtjes:
wit, rozerood, lichtblauw, groen enz., het eene nòg fraaier dan het andere en allemaal
van kristal of schitterende edelgesteenten!
't Was in één woord verrukkelijk! En daartusschen krioelde het op de gepolijste
straten van kleine, bedrijvige menschjes en diertjes.
Aan den ingang der stad moesten Hendrik en zijn kameraden even wachten. 't
Prinsesje en Jacob gingen vooruit om den koning alles te vertellen, opdat deze hun
redders goed zou kunnen ontvangen.
Wat een blijdschap, toen 't meisje in 't paleis terugkeerde! Wat werd er gretig naar
de geschiedenis van haar gelukkige redding geluisterd! Maar de vreugde steeg ten
top, toen 't den koning en zijn vrouw bleek, dat Jacob hun verloren gewaande zoon
was! Er werd gelachen, geschreid, gekust zonder einde. De koning ging met zijn
gevolg Hendrik en zijn kameraden halen, ontving hen in zijn paleis, en onthaalde
hen op een schitterend feest-
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maal. Toen moest Hendrik nog eens heel nauwkeurig verhalen, hoe zijn vader Jacob
gevonden had. Natuurlijk voldeed hij aan dat verzoek; en toen hij eindigde met te
vertellen dat zijn moeder nog altijd Jacobs kleertjes had bewaard, en toen hij precies
beschreef hoe die er uitzagen, ja, toen was er geen twijfel meer mogelijk! Jacob was
de kroonprins van 't onderaardsche koninkrijk!
Gedurende eenige dagen vierde 't geheele volk feest, waaraan Hendrik en zijn
makkers ijverig deelnamen; daarna keerden hij en zijn kameraden in hun sloep naar
hun vaderland terug, nadat ze hartelijk afscheid hadden genomen en van den vorst
groote geschenken aan edelgesteenten hadden meegekregen.
Ze moesten vóór hun vertrek echter plechtig beloven, aan niemand ooit de ligging
van 't Wondereiland te zullen verraden. Daardoor komt het, dat 't geen mensch ooit
meer gelukt is, dat merkwaardige rijk te vinden, en niemand ooit meer iets gehoord
of gezien heeft van de kleine bewoners.
Toch kan ik er jullie nog wat van vertellen.
Een jaar later werd er nòg eens een groot feest gevierd in het onderaardsche rijk,
en dat wel op den dag, waarop onze Jacob, die nu weer prins Rondo heette, trouwde
met zijn nichtje Irma, die hij innig lief had gekregen. En toen eenige jaren later de
oude koning stierf, volgde Rondo zijn vader op; en hij heeft nog vele jaren gelukkig
geregeerd.
Langen tijd na zijn dood sprak het volk nog met eerbied over hun vorst Rondo
den Groote.
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Gipsy
Mevrouw Nellie's dochtertje vertelt

‘GIPSY’ is haar naam, en Ma noemde haar zoo omdat ze eerst in Princenhage woonde,
waar een paar straatjongens haar hadden willen verdrinken; door Tante werd ze gered
en later naar Voorschoten gebracht, waar ze onze lieveling werd.
Met recht mocht ze dus Gipsy (zwerfster) heeten, nietwaar?
En nu haar uiterlijk: een slank,sneeuwwit lijfje, een fijn kopje met een spits snoetje,
een koolzwart neusje, sprekende bruine oogen, en een zwarte vlek op 't eene oog; en
eindelijk - want 't korte staartje is haast niet de moeite waard om te noemen - 't
behoorlijke aantal pootjes, maar zóó fijn en teer als dat past voor de mooie Gipsy.
Indien ik nog aan sprookjes geloofde, zou ik vast en stellig beweren dat Gipsy een
betooverd prinsesje is, want haar manieren hebben zoo iets bevalligs en liefs over
zich, als ik nog nooit bij een anderen hond waarnam.
Als jullie eens zien konden, hoe aardig ze bedelen kan! want dat moet ik tot onze
schande zeggen (wij voedden haar immers op, Ma en ik!) Gipsy is erg verwend, en
als wij aan tafel zitten, kermt ze van verlangen naar een hapje meê! Dan springt ze
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tegen de tafel op, rekt 't pikzwarte neusje tot dicht bij 't gewenschte lekkers, en kijkt
ons toch zoo smeekend aan met haar groote oogen, 't kopje ietwat schuin! Dan heet
't: ‘O, jou stoute Gipsy, je mag niet bedelen!’ Maar Gipsy geeft al heel weinig om 't
preekje, - omdat een goedhartige ziel haar 't verlangde hapje al toegestoken heeft!
Maar soms wordt ze àl te stout, en dan moet ze netjes in de keuken op haar beurt
wachten: ‘Gauw Gip, ga naar Koosje, die zal je eten geven!’
Dat doet ze dan ook, want bepaald ongehoorzaam is ze niet; alleen houdt ze er
vreemde theorieën op na; zoo zal ze, wanneer 't gezegd wordt, zoet naar haar mandje
gaan, maar.... onmiddellijk weer terugkomen! Ze is er geweest, en dat is haar
voldoende!
Wordt een van ons boos en zendt haar met een ernstig stemgeluid naar haar
rustplaatsje in den hoek bij de kachel, dan rolt ze zich op tot een wit balletje, legt 't
neusje tusschen de grappig stijf uitgestrekte pootjes en slaapt gauw in, onder
voortdurend diep gezucht over haar harde lot.
Wanneer ik geen schriftelijk schoolwerk heb, en Gipsy heeft zich den geheelen
dag onberispelijk gedragen, dan mag ze bij me op schoot komen. O, dat is een traktatie
voor haar, zoo warm, gemakkelijk te liggen op m'n schoot, of met z'n beidjes (wanneer
ik een goed dagje heb!) op de ruime kanapée, 't neusje diep in 't kussen geboord!
Ook de kanapée heeft haar schaduwzijde: 't duurt namelijk heel lang, vóór we beiden
gemakkelijk liggen. Nu eens neem ik volgens Gipsy's meening de beste plaats in,
dan weer kriebelt Gipsy's adem of snoetje me zoo vreeselijk, dat 't een algemeene
‘verlegging’ tengevolge heeft!
Nu kinderen, weten jullie genoeg van Gipsy's ‘gewone’ leven, om tot de
‘gewichtige gebeurtenissen’ over te gaan!
In den laatsten tijd werd Gipsy met nog meer voorzichtigheid behandeld, kreeg
ze nog meer lekkere hapjes, en mocht ook onder 't ‘schriftelijke’ werk op m'n schoot
slapen - en dit alles, omdat Gipsy kleintjes zou krijgen!
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Wat een gewichtig persoontje werd ze nu, en hoe wedijverden alle huisgenooten in
liefheid en zorg voor haar!
Eiken dag hoopten we jonge hondjes in haar hokje te vinden, maar helaas, Ferdi's
vacantie was al om en hij moest alweer naar school terug, vóór de jonkjes er waren.
Tot afscheid streek Ferdi over haar kopje en zei, zacht-verwijtend: ‘Foei, Gipsy, dat
je me nu dat ééne pleizier niet hebt willen doen, om je kleintjes te laten komen vóór
ik weg moest...’
Ja, stoute Gip! Want - wat vonden we den dag na Fer's vertrek? Zes kleine
hondenkindertjes, die zacht-jankend en onbehouwen dooreen krioelden met kleine,
roze pootjes en grappig-booze snuitjes!
't Moedertje was toch zoo blij en trotsch!
Toen kwam 't groote verdriet over haar -'t eerste èchte uit haar heele leven.... Zoo
voorzichtig mogelijk nam ik er eerst twee weg, Ma liep er gauw de keuken meê in....
De bruine oogen keken o, zoo angstig en bedroefd.... Och Gipsy, nog twee moet ik
er hebben.... 't moèt, hondje, je kunt geen zes kindertjes voeden!... Eerst één klein
diertje.... toen 't laatste.... Zou ze 't gezien hebben?.... Misschien niet.... ik loop er
mee weg.... O, wat voel ik daar tegen me opspringen?... Een rilling gaat door m'n
heele lichaam, ik kijk omlaag en zie Gipsy.... 't Moedertje is in doodsangst
weggeloopen voor haar laatste tweetal en staat nu vóór me, trillend van angst....
Toen kwam 't idée sterker dan ooit over me, dat Gipsy geen gewone hond is, dat
ze menschelijk voelt en denkt.... en we moèsten die diertjes toch wegdoen! Tevergeefs
hadden we naar families gezocht, die een hondje hebben wilden.
Door een list kregen we Gips weer in 't hok; nu gauw met de kleintjes naar binnen,
waar een buurman ze in ontvangst nam! Arme Gips, toen ik na schooltijd bij haar
kwam, zagen de sprekende oogen me zoo treurig strak aan, treurig en..... O, Gipsy,
ook angst las ik er in, en wàntrouwen jegens ons... En toen ik de kleintjes wilde
streelen, liet ze 't nauwelijks toe; aldoor waren die oogen op m'n hand gevestigd...
En Gipsy, die
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na m'n afwezigheid van 14 dagen, ‘gekreund’ had van blijdschap bij 't weerzien, gaf
me nu niet 't geringste teeken van vriendschap....
Heel boetvaardig brachten Ma en ik haar geregeld een bezoek, altijd wat lekkers
meênemend;.... tevergeefs! Gipsy zat daar, zorgend voor haar tweetal, ons niet
opmerkend. We gaven den moed niet op - en kijk, toen ik een paar dagen later m'n
hand uitstak tot liefkozen, voelde ik een warm tongetje me tweemaal likken! Gipsy
had me vergeven, Gipsy was weer goed op me! En nu gisteren gebeurde er iets, dat
ons allen met bewondering voor Gips vervulde.
De eerste dagen was ze haast onophoudelijk bij haar kindertjes gebleven; toen
opeens stond ze jankend voor de keukendeur. Toen Koosje haar in de huiskamer liet,
vloog ze naar Ma, likte haar even de hand bij wijze van groet, en vloog toen jankend
van onrust weer naar haar hokje terug! 't Moedertje had haar kleintjes even verlaten,
om Ma te bezoeken! Dank je wel, Gipsy, dat was een aardige verrassing voor ons!
En nu weet ik voor 't oogenblik niets bijzonders meer van Gipsy. Trouwens, de
rest kunnen jullie wel raden: de kleintjes zullen opgroeien tot brave, zoete hondjes,
de vreugd en trots van hun moedertje Gipsy! Dag! LILI.

Karakter en Wiskunde
‘Vader,’ vroeg Karel, een Engelsche jongen, die druk bezig was met zijn wiskunde
voor de Hoogere Burgerschool, waarvoor men in Engeland altijd nog het boek van
den klassieken Euclides gebruikt, ‘was die Euclides een goed mensch?’
‘Van zijn persoon en leven weten wij maar weinig, mijn jongen. Maar waarom
vraag je dat?’
‘Och, weet u, als hij een goed mensch was, dan konden wij alles wat hij hier zegt
wel als waar aannemen, en wij behoefden ons niet zoo in te spannen om na te gaan,
hoe hij al die stellingen bewijst.’
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Het Wonderpaard
een sprookje van de roodhuiden
VELE jaren geleden leefden in den stam der Pawnee Indianen een oude vrouw en
haar kleinzoon, een jongen van een jaar of zestien. Deze twee hadden geen verwanten
en waren heel arm: zóó arm, dat ze door de overige leden van hun stam veracht
werden. Ze hadden niets in eigendom; en altoos wanneer men opbrak om het kamp
elders op te slaan, bleven deze twee achter in het oude kamp om alles na te snuffelen
en alles op te rapen, wat de andere Indianen als oud en waardeloos hadden
weggeworpen. Zoo kwamen ze soms in 't bezit van versleten kleedingstukken,
mocassins (lage schoenen) vol gaten, en restjes eten.
Nu gebeurde 't op een dag, toen de stam het oude kamp verlaten had en deze oude
vrouw en haar jongen de anderen van verre volgden, dat ze een oud, ellendig, leelijk
bruin paard tegenkwamen, dat, naar ze veronderstelden, door den een of anderen
Indiaan daar was achtergelaten. Het was mager en afgejakkerd en aan één oog blind;
zijn rug was gewond, en een van zijn voorpooten erg opgezwollen. Inderdaad, het
leek zoo onbruikbaar, dat geen der Pawnees het de moeite waard had geacht, het nog
verder mee te nemen. Maar toen de oude vrouw en de jongen daar langs kwamen,
zei de knaap:
‘Weet je wat, Grootmoeder, wij moesten dit paard maar houden; het kan altijd nog
wel ons pakje dragen.’
En de oude legde haar pak op den rug van het paard, en nam het mee. Maar het
hinkte en kon slechts met moeite voort.
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II.
De stam ging in de richting van de Noord-Platterivier totdat ze aan den
Court-House-berg kwamen. De twee arme lieden volgden hen en kampeerden met
hun stamgenooten. Op een dag werden eenige jongelui uitgezonden om naar buffels
te zoeken, en op eens kwamen ze haastig terug met de tijding, dat een heele kudde
buffels zich dicht in den omtrek bevond, en dat er een gevlekt kalf bij de kudde was.
Het Opperhoofd van de Pawnees had een heel mooie dochter, en toen hij het nieuws
van het gevlekte kalf hoorde, liet hij zijn ouden omroeper door het dorp gaan en
uitroepen dat de man, die het gevlekte kalf doodde, zijn dochter tot vrouw zou krijgen.
Want zoo'n gevlekte huid is ti-wár-oeks-ti (krachtige medicijn). De buffels waren
omstreeks vier mijlen van het kamp aan 't grazen en de Indianen besloten, van het
kamp uit den aanval te wagen. Op die manier had de man, die het snelste paard
bereed, de meeste kans om het kalf te dooden. Nu kozen alle krijgers en jonge lieden
hun beste en vlugste paarden uit, en maakten zich gereed om af te rijden. Ook de
arme jongen met zijn afgejakkerden knol was er bij. Maar toen ze hem zagen, wezen
alle rijke jonge helden, op hun fraaie paarden gezeten, hem met den vinger aan en
smaalden: ‘Kijk eens, die jongen op dàt paard zal 't gevlekte kalf wel dooden!’ en
ze lachten hem uit, zoodat de arme jongen verlegen werd en een eind met zijn paard
op zij ging, om hun gelach en gespot maar niet meer te hooren.
Toen ze een eindje op weg waren, stond het paard op eens stil, wendde zijn kop
om en sprak den jongen toe. Het zei: ‘Neem mij mee naar de kreek en bestrijk mij
met modder. Bedek mij er heelemaal mee; kop, hals, lijf en pooten.’
Toen de jongen het paard hoorde spreken, werd hij bang. Toch deed hij wat hem
gelast was, en nu zei het paard: ‘Stijg weer op, maar keer niet terug naar de anderen,
die u maar uitlachen omdat gij zoo'n afgejakkerden knol berijdt. Blijf hier totdat het
sein van afrijden gegeven wordt. - En de jongen bleef.
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Nu werden al de mooie paarden op een rij gesteld; en ze waren zoo vurig en
draaflustig, dat hun berijders moeite hadden, ze in bedwang te houden. Eindelijk gaf
de oude roeper het teeken: ‘Loe-ah!’ - ‘Rijdt af!’
Toen bogen de Pawnees zich allen over den nek hunner paarden, gaven een
schreeuw, - en voort snelden ze! Plotseling, een heel eind rechts, kwam nu het oude
bruine paard te voorschijn. Het scheen niet te loopen, maar veeleer door de lucht te
zeilen als een vogel. Het snelde de vlugste paarden voorbij, en was in een oogwenk
midden tusschen de buffels. Het ijlde dadelijk op het gevlekte kalf toe, ging er naast
loopen en - ‘oe-ra-risj!’ daar snorde de pijl van den jongen, en het kalf viel neer! De jongen schoot een tweeden pijl af en doodde een vette koe, die kwam aangeloopen.
Toen steeg hij af en begon het kalf de huid af te stroopen, eer nog een van de andere
krijgers op de plek verschenen was. Maar toen de jongen van zijn ouden knol afsprong,
- hoe geheel anders zag het dier er nu uit! Het sprong en steigerde en kon
ternauwernood blijven stilstaan bij de doode buffelkoe! Zijn rug was weer gaaf; zijn
pooten waren recht, en hij keek helder uit zijn schitterende oogen.
De jongen vilde de koe en het kalf, legde het vleesch op zijn paard, en spreidde
de gevlekte huid over alles heen. Toen ging hij te voet naar het kamp terug, zijn bruin
paard bij den teugel leidend.
Maar zelfs met zijn zwaren last op den rug deed het paard niets dan springen en
steigeren, en het scheen te schrikken bij alles, wat het zag. Op zijn terugweg naar
het kamp kwam een der rijke jonge hoofden van den stam den jongen op zij en bood
hem twaalf mooie flinke paarden voor de gevlekte huid; want hij wou zoo gaarne
trouwen met de mooie dochter van het Opperhoofd! Maar de jongen lachte hem uit.
Hij wou de huid niet verkoopes, zei hij.
Terwijl nu de jongen met zijn bruin paard aan de hand naar het kamp wandelde,
reden de meeste krijgers terug, en degeen die 't eerst in het kamp kwam, ging naar
de oude vrouw en zei: ‘Je
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kleinzoon heeft het gevlekte kalf gedood.’ En de oude vrouw antwoordde: ‘Waarom
zeg je dat? Je moest je schamen, arme menschen zoo voor den gek te houden!’
Maar de krijger zei: ‘'t Is waar, wat ik je zei,’ en hij reed verder. Een poosje later
kwam een andere held naar de oude vrouw toe en zei: ‘Je kleinzoon heeft het gevlekte
kalf gedood.’ Toen begon het oudje te huilen. Ze had toch zoo'n verdriet, dat iedereen
den draak stak met haar jongen omdat hij arm was. Kort daarna kwam de jongen zelf
en bracht het paard naar de wigwam (tent), waarin hij en zijn grootmoeder woonden.
't Was maar een kleine tent, juist groot genoeg voor twee menschen, en zijn
grootmoeder had ze gemaakt van opgeraapte stukjes huid, bijeengehouden met reepen
ongelooide huid en pezen. Het was de kleinste en armzaligste tent van het heele dorp.
Toen de oude vrouw haar jongen zag met het bruine paard en de lading vleesch, en
de gespikkelde huid er bovenop, was ze heel verbaasd. De jongen zei: ‘Zie
grootmoeder, hier is overvloed van vleesch voor je; neem 't maar van het paard af.
En de koeiehuid is ook voor jou.’
Toen lachte de oude vrouw, want haar hart was verheugd. Maar toen ze het vleesch
van het paard wilde afnemen, sprong en steigerde het als een wild ros, dat zóó uit de
prairie komt. De oude vrouw keek het nu verbaasd aan en ze kòn niet gelooven dat
dit hetzelfde oude beest was! De jongen moest het vleesch nu wel zelf afladen; want
het paard wou volstrekt niet, dat de oude vrouw dicht bij hem kwam.

III.
Dien avond sprak het paard weer tegen den jongen en zei: ‘Wa-ti-hes Tjáh-ra-rat
wa-ta! Morgen komen de Sioux - een groote bende! Ze zullen het kamp aanvallen
en er komt een heet gevecht. Welnu, als de Sioux ten strijde geschaard staan en
gereed zijn tot den aanval, spring dan op mijn rug en rijd, zoo hard
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je kunt, midden tusschen de Sioux door naar hun Opperhoofd, dat tevens hun grootste
held is; dood hem, en rij dan terug. Doe dit viermaal, en versla op die manier vier
van de dapperste Sioux; maar niet meer. Als je voor den vijfden keer zoudt gaan,
word je misschien zelf gedood, òf je raakt mij kwijt. La-kóeta-sjiks: denk er aan!’
De jongen beloofde gehoorzaam te zijn. - Den volgenden dag gebeurde alles precies
zoo, als het paard had voorspeld; de Sioux kwamen en schaarden zich in slagorde.
Toen nam de jongen zijn boog en pijlen, sprong op zijn paard, en drong midden
tusschen de Sioux door. Toen deze zagen dat hij het op hun opperhoofd gemunt had,
schoten ze allen hun pijlen op hem af; zóó talrijk waren de pijlen, dat de lucht er
zwart van zeg; maar niet één raakte den jongen. En hij versloeg het opperhoofd en
snelde terug. Daarna reed hij er nog eens op in en versloeg hun dappersten strijder;
daarna nog twee, totdat hij, zooals het paard hem gezegd had, vier aanvallen had
gedaan.
Maar de Sioux en de Pawnees bleven vechten, en de jongen stond er bij en sloeg
het gevecht gade. Ten laatste zei hij bij zichzelf: ‘Vier keer ben ik nu in het dichtst
van 't gevecht geweest, vier Sioux heb ik gedood, en er is mij geen letsel overkomen.
Waarom zou ik niet nòg eens gaan?’ Dus sprong hij op zijn paard en reed er weer
op in. Maar toen hij midden tusschen de vijanden was, schoot een oude Sioux een
pijl op hem af. Deze trof het paard tusschen de voorpooten, en het viel op slag dood
neer. Maar de jongen sprong er af, baande zich al vechtend een weg door de Sioux
heen, en liep zoo hard hij kon naar de Pawnees. Maar de Sioux zeiden tot elkander,
toen het paard gedood was: ‘Dit paard was als een mensch. 't Was een dapper dier.
't Was stellig geen paard.’ En ze namen hun bijlen en messen, en sneden het aan
kleine stukjes, om heel zeker te weten dat het werkelijk dood was.
De Pawnees en de Sioux vochten den heelen dag; maar tegen den avond verloren
de Sioux den slag en sloegen op de vlucht.
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IV.
De jongen trok het zich vreeselijk aan dat zijn paard dood was; en nadat het slagveld
verlaten was, verliet hij het kamp, om het te beweenen op de plek, waar het gesneuveld
was. Hij verzamelde alle stukjes waarin de Sioux het verdeeld hadden, en de pooten
en de hoeven, en legde alles op een hoop. Toen beklom hij den top van een
nabijliggenden heuvel, ging zitten‘ trok zijn kleed over zijn hoofd en weende om
zijn paard.
Terwijl hij daar zoo zat, hoorde hij een zwaren storm opsteken en over hem
heengaan met groot gedruisch; en na den wind kwam de regen. De jongen keek van
zijn zitplaats naar beneden, naar den hoop vleesch en beenderen - alles wat er van
zijn paard was overgebleven; maar door den regen kon hij het maar flauwtjes zien.
De regen hield eindelijk op, maar zijn hart bleef zwaar en hij bleef zitten treuren.
Kort daarna kwam er weer een ruischende wind en toen opnieuw een regenbui;
en toen hij dwars door de afdrijvende bui naar de plek keek, waar de overblijfselen
lagen, kwam 't hem voor, dat ze zich aaneenvoegden en een vorm aannamen, die
veel geleek op dien van een liggend paard. Maar door den dichten regen kon hij 't
niet duidelijk zien. Voor den derden keer kwam er een stormvlaag, gevolgd door een
regenbui; en toen hij eindelijk weer een beetje kon zien, leek 't hem toe, dat het paard
werkelijk weer levend was geworden! Kijk, het bewoog zijn staart, ja, 't scheen wel
dat het zelfs heel even den kop ophief!
De jongen rilde van angst! Hij dacht er over om weg te loopen! - Maar hij bleef
toch.
En terwijl hij daar nog steeds onbeweeglijk op dezelfde plek zat, kwam er waarlijk
alweer een nieuwe bui opzetten; en zie - terwijl hij nu door den regen heen naar het
paard keek, zag hij duidelijk hoe het zich op zijn voorpooten oprichtte en om zich
heen keek. Daarna stond het op.
Nu verliet de jongen zijn plaats op den heuvel en liep naar beneden, naar het paard
toe. Toen hij dichtbij kwam, zei het
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wonderpaard: ‘Je hebt nu zelf gezien hoe het vandaag gegaan is, en je weet dus, hoe
't altijd zal gaan. Maar Tirawa, de Goede Geest, is je goedgunstig gezind en hij stond
mij toe, weer bij je terug te komen. Doe nu voortaan precies wat ik je zeg - niet
minder en niet meer. Breng mij nu een eind weg achter gindschen heuvel, en laat
mij daar den nacht doorbrengen. Morgenochtend mag je terugkomen om me te halen.’
Zoo gezegd, zoo gedaan. En toen de jongen den volgenden morgen terugkwam,
vond hij daar, bij het oude bruine, ook nog een prachtig wit paard, veel mooier dan
het mooiste in het kamp. Dien avond zei het Wonderpaard, dat het ook dien nacht
achter den heuvel alleen wenschte te blijven - en zie, den volgenden morgen had het
een pracht van een zwart paard bij zich! Zoo ging het tien dagen achtereen: elken
morgen vond de jongen een prachtig paard, telkens van een andere kleur, bij zijn
geliefd Wonderpaard.
Nadat de tien dagen voorbij waren, zei het tegen hem dat hij al die mooie paarden
mocht houden, en toen hij daarmee in het kamp terug kwam, gaf het opperhoofd hem
dadelijk zijn dochter tot vrouw.
Toen hij ouder werd, werd hij zelf opperhoofd en hij kreeg een massa flinke
kinderen. Eens, toen zijn oudste zoon stierf, wikkelde hij dien in de kostbare gevlekte
kalfshuid en begroef hem daarin. Zijn oude grootmoeder leefde nog vele jaren en hij
zorgde goed voor haar, zoolang ze leefde.
Het bruine Wonderpaard bereed hij alleen bij feestelijke gelegenheden; maar hij
hield het altijd bij zich, waarheen hij ook ging. Het leefde nog vele jaren, maar
eindelijk is het toch gestorven.
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De ‘klaargemaakte’ vriendin
Ik zat er juist naar te kijken hoe Nicht Willemien, die Zaterdags altijd bij ons koffie
kwam drinken, haar boterham dik met frambozengelei besmeerde, toen ik haar opeens
hoorde zeggen: ‘Ja, dàt zou nu eens een aardig vriendinnetje voor haar zijn!’
Ongelukkig had ik niet gehoord over wie Ma en Nicht gesproken hadden, omdat
ik al mijn aandacht bij de gelei had gehad en precies wist hoeveel lepeltjes Nicht op
haar boterham had gedaan. Nu moest ik er naar raden wie dat vriendinnetje kon zijn.
Dat ik, Noortje, ‘haar’ was begreep ik wel; maar wie was het andere kind?
Van Februari af, nadat ik zoo erg de mazelen had gehad, was ik niet meer naar
school geweest, en ik zou er niet meer heen gaan voor na de groote zomervacantie,
had onze oude dokter met den grijzen baard en het gouden brilletje op, gezegd.
Daarom zag ik nu weinig kinderen; en het is heel gek, ik verlangde ook niet naar
vriendinnen en vooral niet naar een die ‘klaargemaakt’
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was, zooals ik dat noemde, doo r Nicht Willemien. Ik had immers een vriend, waar
ik zoo heerlijk mee spelen kon, en die alles deed wat ik wilde! Waarom moest ik er
nu een ‘vriendinnetje’ bij hebben?
‘Kobus’ heette mijn vriend. Ik wist wel dat de groote, dom uitziende jongen een
beetje uitgelachen werd, maar dat kon mij weinig schelen; als Wim, mijn oudere
broer, lachend vroeg: ‘Ga je weer met lieve Kobusje spelen?’ werd ik altijd boos, en
riep hard in de gang: ‘Kobus is veel aardiger dan jij, veel liever dan jullie allemaal
hier in huis!’
‘Prettig voor ons,’ zei Ant, onze aardige keukenmeid met haar gezellig klein
wipneusje; ‘we zullen Kobus in een glazen kastje zetten!’
‘Ja maar Ant, jij bent ook wel lief en Fik ook.’
‘O! gelukkig,’ lachte Ant, ‘de hond en ik vallen ook in den smaak... maar Kobus
blijft toch No. 1, nietwaar?’
Ja, Kobus was No. 1 voor me. Als ik lekkers had, bewaarde ik de helft voor hem.
Het was wel eens gebeurd, dat ik zelfs aan tafel vroeg, als er een pudding was: ‘Wat
is voor Kobus?’ iets wat Pa en Wim zeker heel grappig vonden, want o! wat hadden
ze om mijn vraag gelachen.
Was dat nu zoo erg om te lachen? Ik begreep het niet. Kobus kreeg nooit pudding,
dat wist ik wel zeker, en natuurlijk hield hij er evengoed van als ik. Hij was eigenlijk
een arme jongen - geen bedeljongen, neen zoo erg was 't niet, hoor! - hij zag er altijd
netjes uit, met schoone kleeren aan, en woonde in een klein huis, dat toevallig achter
in onzen tuin uitkwam. Zijn moeder was schoonmaakster bij ons en heette Trui
Veldman. Alle Zater- en Dinsdagen kwam Trui bij ons werken.
Zaterdags werd er geschrobd, en als zij dan aan de binnenplaats begon, vlak bij
de keuken, mocht ik meedoen. O! dat heerlijke schrobben! Ik deed dan precies als
Trui, weet je; mijn jurk bond ik van achteren in een knoedeltje samen tusschen de
bandjes van een blauw schort, een echt werkschort, dat Ma voor mij gemaakt had.
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Ik had ook klompjes en een schrobbertje, en zoo toegerust begon het. Jongen, jongen,
wat werkten we dan! Ik werd er warm van.
Kobus droeg de emmers water aan en gooide die dan met een langen armzwaai
over de plaats, en soms gebeurde het wel dat mijn voeten nat werden en ik midden
in het water stond. Dat was juist de pret. Kobus deed het er om, en ik deed het er om,
en lieve deugd, wat kon ik toch gillen!
Meestal waren Ma en Nicht die Zaterdagmiddagen uit, want Nicht Willemien was
onderwijzeres en ging dien vrijen dag wandelen;... ik kon dus naar hartelust leven
maken. ‘Het hek was dan van den dam,’ zooals Ant zei.
Maar soms moest ik wel eens meewandelen. Dat vond ik niets prettig, neen, ik
schrobde veel liever, en die goede Trui hielp me altijd trouw als ik vroeg ‘asjeblieft
thuis te mogen blijven en mee te helpen!’ Het was wel erg lief van haar, want eigenlijk
had ze toch niets dan last van me!
Nu had ik wel gemerkt dat iedereen het thuis beter vond, dat ik niet met Kobus
speelde. Pa had eens gezegd: ‘Ze is hem heelemaal de baas, hij doet alles wat ze zegt.
Ze zal later een onuitstaanbaar kind worden, dat altijd haar zin wil doordrijven als
ze met iemand anders dan Kobus speelt.’
Nu, daar had mijn vader wel gelijk in, maar zoo'n ‘sul’ en zoo'n ‘lam’ als ze dachten
dat hij was, bleek Kobus toch niet te zijn als hij met mij alleen was; - dan werd hij
op zijn manier vroolijk; en mededeelzaam was hij ook, want nooit kreeg hij appelen
van den groenteboer, die een oom van hem was, of hij deelde ze met mij.
En hij was zoo groot en sterk! Hij kon zoo heerlijk opgeven als ik op den schommel
zat, en achter kisten kruipen op zolder, waar ik niet bij durfde, en op een ladder
klimmen om bloemen te plukken! ...
Maar dat zou alles gauw uit zijn, - er werd naar een vriendinnetje voor mij
uitgekeken en dan had Kobus afgedaan, dat begreep ik ...
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Het slot was, dat kleine koppige Noort je dacht: ‘Dàt nooit! Als ik niet met Kobus
mag spelen dan wil ik niemand hebben, en vooral geen vriendin, die Nicht Willemien
voor mij heeft uitgezocht! Nicht Willemien, met haar spitsen neus en magere vingers!’
...
O! o! nu ik ‘groote Nora’ ben, benijd ik de menschen heelemaal niet, die ‘kleine
Noortje’ moesten opvoeden, en vooral die arme Nicht Willemien niet, die mij in dien
gedwongen vacantietijd wat leeren zou, opdat ik niet al te zeer ten achter zou komen
bij de school. Zij stond in 't geheel niet bij me in de gunst. In een vertrouwelijk uur
had ik eens aan Ant gebiecht hoe de ranglijst was, die ik in stilte gemaakt had van
allen die thuis waren; die lijst gaf dan aan, hoeveel ik van iedereen hield. Eerst kwam
Kobus - dan Ant - dan Fik - dan Pa - dan Moes - dan Trui - dan Wim - dan Margo
(onze tweede meid) - dan Nicht Willemien. - Die lijst is gelukkig later wel veranderd
- verscheiden malen zelfs. Wim heeft bijvoorbeeld een plaats erg vooraan gekregen...
en Fik is tòch achter Pa en Ma komen te staan... maar Nicht Willemien heeft het
nooit verder kunnen brengen, dan af en toe eens met Margo te wisselen, - nu, en die
was geen vriendin van me!
Dien Zaterdagmiddag dan, je weet wel, waarop Nicht zooveel frambozengelei
opgegeten had, mocht ik niet thuis blijven bij Trui. Het was veel te mooi weer, zei
Ma.
‘Trek nu gauw je blauwe jurk aan, dan gaan we een heerlijke wandeling maken
naar de Boschjes.’
‘Of naar den Dierentuin,’ zei Nicht, die misschien dacht dat ik dat prettiger vond,
en wie weet, wellicht ook om de limonade die daar te krijgen was!
Ik vroeg niet eens of ik thuis mocht blijven. Ik zag aan het gezicht van Moeder en
Nicht dat ik ‘neen’ zou krijgen, en dan vroeg ik liever niets.
Met allerlei booze, oproerige gedachten ging ik naar boven om mij te verkleeden.
Ik keek eens door het raam, en zag Kobus op de binnenplaats staan bij de pomp om
de emmers te vullen. Ik
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keerde mij maar gauw om, want het kletteren van het water in den emmer tooverde
mij weer al de heerlijkheden van het schrobben voor den geest. Nu moest ik wandelen,
wandelen als een ‘ziek kindje’ tusschen Ma en Nicht in.
O! met Moeder alleen wandelen was heel wat anders! Moeder was vroolijk en we
praatten veel samen op straat, maar als Nicht er bij was, leek 't mij altijd alsof Ma
anders was, veel strenger en stijver, net als Nicht. Zij spraken samen over allerlei
dingen die ik niet begreep, en, als ik 't niet verstaan mocht, Fransch! - Het moest
zeker een pretje verbeelden, zoo uit wandelen te gaan! Ik keek in den spiegel boven
de waschtafel, en zag een klein, rood, boos gezichtje, boven een donkerblauwe jurk
met witte veterbandjes.
‘Een oorwurm’ zou Wim zeggen, ‘precies een “oorwurm.”’ Daar moest ik nu toch
weer even om lachen. Hoe wist Wim zoo, hoe het gezicht van een ‘oorwurm’ er
uitzag?
Maar toen ik beneden kwam met mijn hoed op, dien ik met opzet scheef had gezet,
was mijn gezicht weer flink ‘kwaad’. Toch hielp het niets - Ma noch Nicht keken
naar mijn gezicht en mijn scheeven hoed. We gingen de lange gang door. Ant liet
ons uit en knipoogde eens tegen me, maar ik hield me strak, en stapte achter Ma en
Nicht aan door de geopende deur naar buiten.
Het was eigenlijk wel mooi weer, maar ik wilde er niets van zien, hoor! De lucht
schitterde blauw, en de huizen stonden daar zoo vroolijk bij met hun roode daken.
Er hing zoo iets prettigs in de lucht, iets dat je niet vertellen kunt, maar dat er altijd
is als het voorjaar eenmaal komt. Het was heusch een toer, een boos gezicht bij dat
alles te zetten, en toen we in het Bosch kwamen, - want we zouden Nichts zin doen
en door het Bosch naar den Dierentuin wandelen - vergiste ik me en riep juichend:
‘O! kijk eens, hoe mooi - anemonen!’
Ja, het was mooi! Als een dikke sneeuwrand bloeiden ze helderwit langs een donker
stroomend watertje. Overal waar je keek,
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had Maart de mooie witte bloemen gestrooid, die soms als een dicht tapijt op het
gras lagen. De boomen waren wel nog kaal, maar tusschen al die duizenden takjes
en knopjes door schitterde die mooie blauwe lucht!.....
Maar, het was waar, ik moest boos zijn. Gauw keek ik weer ernstig, en toen Nicht
Willemien suikerzoet zei: ‘Hou je ook zooveel van bloemetjes, Noortje?’ knikte ik
maar eens met m'n hoofd. Ma vroeg of ik niet beleefd kon antwoorden en toen zei
ik: ‘Ja Nicht.’
Een eindje verder begon Nicht opeens met een erg vroolijke stem te spreken over
een kind dat ‘Dolly’ heette; - niet aan mij vertelde ze daarvan, maar over mij heen
aan Moes. Ik wist niet wie Dolly was, maar wel kwam de vraag bij mij op: ‘zou Dolly
de klaargemaakte vriendin zijn?’
Moes scheen haar wel te kennen, want die zei ‘dat ze ook gehoord had, wat een
allerliefst meisje 't moest zijn!’
‘Je hebt er geen idée van,’ zei Nicht. ‘Ik heb nog nooit zoo'n kind gezien. Altijd
even aardig en vriendelijk. Laatst was ik er immers een heelen Zondag en toen heb
ik er versteld van gestaan, hoe handig ze was. Ze helpt haar moeder kopjes wasschen,
en ze had zelf haar schoentjes gepoetst voor we uitgingen, en ze maakt de jurken
voor haar poppen zelf!’
Ze vouwde zeker 's avonds haar goed keurig op en ging precies op tijd naar bed
en... O, dat voelde ik heel goed, ze was juist het tegenovergestelde van mij; en daarom
vertelde Nicht het.
O, wat een akelig spook vond ik die Dolly! Ik probeerde mijn gezicht nog wat
boozer te maken, en rukte aan mijn hoed, zoodat die nog scheever stond.
‘Heerlijk, als je zoo'n pleizier van je kind hebt!’ zei Moes zacht.
Er kwam een ware brok in mijn keel. O, ik was niet altijd lief... Maar had Moeder
dan zooveel verdriet van me? Eigenlijk had ik Nicht Willemien met pleizier weer
op haar langen spitsen schoen willen trappen, of haar willen knijpen in haar zwart
glacé vingers, die haar parasol vasthielden.
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Ik zou zeker zooiets gedaan hebben, en omdat ik bang voor mezelf werd - ging ik
gauw aan den anderen kant van de laan loopen, heel alleen, 't kon me niets schelen;
en zoo bleef het tot den Dierentuin toe.
Boven in de boomen tjilpten en kwetterden de vogeltjes en sprongen van tak tot
tak; - wat was alles vroolijk en blij!
Soms was 't of ik alles om mij heen hoorde roepen met duizend fijne stemmetjes:
‘Dolly wordt je vriendinnetje! Dolly wordt je vriendin!’ En ik antwoordde zachtjes:
‘Ik wil geen vriendin, ik wil er in 't geheel geen hebben!’
Een paar dagen na die voorjaarswandeling zei Moes tegen me: ‘Noor, ik heb een
verrassing voor je! - Je raadt 't niet!’
Maar ik wilde eerst graag raden en riep: ‘Niet zeggen! wacht.. we gaan naar de
Wildhoeve.’
Dat was een heerlijke boerderij, waar we wel eens heen gingen als 't mooi weer
was.
Moeder schudde het hoofd.
‘Suze komt logeeren!’
Suze was een ‘groote dame Nichtje’ van wie ik heel veel hield, bijna nog meer
dan van Kobus - maar ik zag haar maar zoo weinig; ze woonde niet in de stad.
‘Ach neen,’ zei Moes, ‘ik zal 't je maar zeggen. Zondag komt er een meisje bij je
spelen...’
‘Dolly...?’ vroeg ik verschrikt.
‘Ja, Dolly Camphuijzen.’
Ik was even stil, toen zei ik: ‘O! Ma, liever niet, zeg u dat 't niet hoeft... ik houd
niet van Dolly Camphuijzen.’
‘Maar kind, hoe weet je dat je niet van 'r houdt, je kent 'r niet!’ ‘O! ik vind 't heusch
een naar kind, Ma,’ huilde ik bijna; ‘ik weet heel zeker dat ik niet van 'r houd. Ik wil
'r niet hebben,.. ik spreek niet tegen 'r!’
Moeder nam mijn hand in de hare en zei ernstig:
‘Niet zoo driftig zijn, wees eens even kalm en denk nà. Waarom hou je niet van
Dolly?’
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Ik dacht even na - maar ik hoefde 't niet lang te doen, want ik wist 't dadelijk.
‘Omdat ze zoo zoet is - omdat ze vervelend is natuurlijk - met een mooie jurk aan,
en heel netjes, en omdat Nicht Willemien van 'r houdt... O Moes, laat me toch maar
met Kobus spelen, ik wil geen meisje op visite!’
‘Maar Noortje,’ zei Moeder, ‘je kunt toch niet altijd met jongens spelen - je bent
toch een meisje... 't is wat moois! Dolly vindt het heel prettig om bij je te komen!’
Dus Moeder had haar al gevraagd, er was niets meer aan te doen! Ik vond het
vreeselijk. 't Was nu Dinsdag - Zondag zou ze komen. Daar waren dus nog vier dagen
tusschenin!
Ik dacht er telkens aan en ik begon, ondanks mijn tegenzin in het bezoek, toch wel
een beetje nieuwsgierig te worden; daarom vroeg ik den volgenden dag al:
‘Hoe ziet ze er uit, Moes?’
‘Wie?’
‘Wel, Dolly natuurlijk!’
‘O zoo,’ lachte Moeder, ‘je begint het toch wel aardig te vinden, geloof ik. Ze is
een beetje grooter dan jij - maar net even oud - negen - en ze heeft een dikke blonde
vlecht... ja, anders weet ik niets bijzonders.’
‘Is ze heel erg netjes?’ vroeg ik verder.
‘Nu, dat zal je wel zien als ze er is,’ zei Moes, die zeker wel begreep dat ik tegen
zooveel braafheid erg opzag; en met een zucht ging ik naar mijn kamertje, waar
vandaag mijn speelgoedkast een beurt kreeg en waaraan ik natuurlijk meehielp. Was
die Zondag maar al voorbij, dacht ik, die Zondag met dat nare, stijve kind, dat grooter
was dan ik en een blonde vlecht had! Kon ik maar wegloopen tegen dien tijd - of mij
verstoppen als zij kwam, en dan den heelen morgen niet meer te voorschijn komen!
- Ik voelde een ondeugend genoegen als ik er aan dacht.
Stel je voor, dat er gebeld werd- Dolly netjes binnenkwam, in een mooie jurk zeker
- met een nieuw strikje aan 'r vlecht, en
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zelf-gepoetste laarzen, dat ze Ma netjes een hand gaf, want ze deed natuurlijk alles
netjes, die Dolly, en dan: ‘Waar is Noortje?’ - Noortje gevlogen - Noortje nergens
te vinden! Lekker! net goed, dan zou ze wel weggaan... En wat zou Nicht Willemien
boos zijn... O, maar dàt kon mij nu al het minste schelen!
Zaterdagmiddag kwam. Trui kwam om te schrobben - Kobus om te helpen - Nicht
Willemien om koffie te drinken en te wandelen, en ik mocht gelukkig thuis blijven!
O, wat had ik een pret! Ik vergat onder het werk den naren Zondag bijna geheel,
maar toen het klaar was en Trui zei: ‘Zoo Kobus, breng de emmers maar weg,’ dacht
ik er weer aan en kon ik het niet laten, mijn geheim plan van 't verstoppen aan Kobus
te vertellen.
Kobus vertrok zijn grooten mond tot een grijns.
‘Dan mot je achter in 't schuurtje gaan in den tuin - daar vindt je geen mensch.’
Dat was een goed denkbeeld.
‘'k Zal je wel helpen,’ zei Kobus. ‘Morgen kom ik 't schaaltje van Moeders eten
terugbrengen.’
Ja, het was een prachtig plan, en toch moest ik er over nadenken. Eigenlijk zou
het toch in 't geheel niet aardig van me zijn, want wie weet of ze niet zouden denken
dat ik heusch weggeloopen was - of een ongeluk gekregen had!
Het gaf een heel ‘gedenk’ in mijn klein hoofd: - doen of niet doen; en 's avonds
bij het naar bed gaan besloot ik maar ‘niet doen.’ Ik zou haar in vredesnaam maar
afwachten. Vriendinnetje met 'r worden, dat nooit... voor mijn part kon ze morgen
met het blauwe serviesje spelen, of met Constance, de groote pop....
Nu was het Zondagmorgen. Een regen-Zondag - een grijze lucht en fijn druppelgetik
tegen de ramen. Ik stond al vroeg voor het ontbijt uit te kijken naar de straat, terwijl
Ant, die mij altijd bedierf, een krentenbroodje voor mij smeerde, dat ik mocht
oppeuzelen eer de anderen kwamen.

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

17
Er luidden al klokken buiten, niet vroolijk zooals anders, vond ik, maar langzaam,
eentonig als de zachte regen. Er kwamen ook al menschen met kerkboeken in de
hand voorbij, - die waren naar de vroegpreek geweest, zei Ant.
Wat voelde ik mij toch beklemd - straks zou dat vervelende kind komen, Dolly!
Ik sprak den naam zachtjes voor mij zelf uit en vond het een gekken naam: ‘Dolly.’
Ik zou geen Dolly willen heeten, hoor!
Daar werd het krentenbroodje mij door Ant voorgehouden, dat wil zeggen, zij
schoof het tusschen mijn gezicht en het vensterglas in, waar ik mijn neus haast tegen
aangedrukt had.
‘Hier, Trijntje Trommelkoek,’ zei ze, want zoo noemde ze mij wel eens; maar het
smaakte Trijntje niet zooals anders.
‘Ik geloof, dat je niks geen “genie” in 't vriendinnetje hebt dat vandaag komt, is 't
wel?’
‘'t Is geen vriendin,’ bromde ik. ‘Ik zeg toch niets tegen 'r als ze komt.’
‘Dat zal een prettige visite zijn,’ zei Ant. ‘Ik ben blij, dat ik je gast niet ben.’
‘O! als jij kwam, Ant, wat zou dat prettig zijn!’
‘Nu, als Dolly weg is - dan kom ik misschien. Schenk je thee?’
‘Ja,’ zei ik, ‘en je krijgt een koekje er bij - maar als Dolly weggaat is 't misschien
al laat!’
Ant had me weer wat opgevroolijkt; ik ging, nog altijd aan het krentebroodje
knabbelend, met haar de gaag in.
Alles was nog zoo Zondagsstil in huis. Niemand nog beneden. Wim sliep Zondags
ook altijd uit, net of hij heusch al een groote meneer was. Pa vond het niet prettig
als hij Zondags niet aan het ontbijt was, en soms moest ik dan naar boven om op zijn
deur te kloppen. Maar dat ‘kloppen’ was hard bombardeeren met mijn beide vuisten
tegen de deur, begeleid met een vervaarlijk schreeuwen. Dan werd hij boos, dat wist
ik wel, en om aan zijn sterke handen te ontkomen, rende ik dan zoo hard ik kon, liefst
glijdend langs de leuning, de trap af.
Maar van morgen had ik toch geen lust in die Zondagsgrappen.
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Ik zat heel stil aan het ontbijt, en toen het afgeloopen was, wilde ik weer naar Ant
gaan; maar Moes zei, dat ik mijn serviesje en het tafeltje met stoeltjes vast klaar
moest zetten, en de poppen ook, voor de visite.
Met een zucht ging ik aan 't werk. Wij zouden achter in de tuinkamer spelen. Daar
zette ik alle poppen op een rij langs den muur - en ik, die ze dikwijls niet uit kon
staan om hun altijd strakke gezichten, vond het nu heel goed dat ze zoo keken - dat
hun armen zoo stijf waren en hun oogen zoo staarden; waarom zouden ze ook vroolijk
zijn? Ze moesten er maar net uitzien als hun moeder, die zou ook boos zijn en boos
blijven. Het blauwe serviesje was 't eenige wat er gezellig en vriendelijk uitzag, en
't was werkelijk of het kleine verlakte trommeltje lachte; want Moes had er zooveel
janhagel in gestopt, dat het niet dicht kon. Nu leken de witte suikerkorrels op witte
tanden! Het liep tegen tien uur, straks zou ze komen! Zou ik nog naar 't schuurtje
loopen? Ach, 't regende immers zoo. Neen, ik zou het maar niet doen.
Bij de deur van de tuinkamer staande, hoorde ik Kobus' stem. Hij had dus woord
gehouden en was gekomen. Ik zou hem even zeggen dat ik 't maar niet deed, en vlak
bij de tuindeur, waar mijn groote hobbelpaard stond, wenkte ik hem.
Meteen dacht ik aan de groote donkere kast naast de tuinkamer, die een deur had
in de gang, èn een in de kamer uitkomende, èn een klein ijzeren roostertje, waardoor
ik eens naar binnen had gezien. Het ging alles heel gauw door mijn hoofd, op hetzelfde
oogenblik dat Kobus naar mij toe kwam en er buiten gebeld werd. Al mijn goede
voornemens om Dolly te ontvangen waren gevlogen, en ik trok Kobus mee naar de
kast.
‘Hierin, gauw!’
Gelukkig treuzelde Ant even voor ze opendeed, en konden wij juist de deur achter
ons dichttrekken toen zij de gang inkwam. Boe! hoe donker! Ik onderscheidde maar
een beetje licht door het ijzeren roostertje, en voelde de koffers langs den muur staan
- ook was er een plank, waar stopflesschen op glinsterden.
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Daar zaten we nu! of neen, stonden we.
Muisjesstil hielden we ons. Ik hoorde Ant de deur opendoen, daarna voetstappen
in de gang en Moeder's stem die riep:
‘Noortje! Noortje!’
O, hoe klopte mijn hart.
‘Ze kunnen ons toch niet vinden!’ fluisterde Kobus.
‘Stil toch!’ zei ik angstig.
De deur van de tuinkamer werd geopend, ik hoorde Moeder en Dolly binnenkomen.
‘Hier is ze ook al niet, Dolly,’ zei Moes, ‘we zullen haar wel laten zoeken. Ze zal
zeker nog niet weten dat je er bent... Een rare gastvrouw hè, die er niet eens is om
haar visite te ontvangen.’
Maar Dolly antwoordde nog niet. O! wat was ik toch nieuwsgierig haar stem eens
te hooren en vooral haar te zien!
Mijn verlangen daarnaar was nog grooter dan mijn angst, gehoord te worden. Ik
begon op een der koffers te klimmen.
‘Wat ga je doen?’ vroeg Kobus zacht.
‘Ik wil ze zien!’ fluisterde ik terug, en klom op een anderen stapel. Nu was ik net
groot genoeg en kon, op mijn teenen staande, door het roostertje in de kamer zien.
Daar stond Dolly dicht bij ons speeltafeltje. Ze had geen vlecht, maar het haar
wijd uitgekamd in kleine golfjes neerhangend over haar rug, opgenomen van boven
met een zwart strikje. Ze droeg een blauwe jurk met witte moezen, zwarte, half lange
kousen en lage schoentjes. Dat alles had ik gauw gezien, nu moest ik weer even
gewoon gaan staan, want aldoor op mijn teenen blijven, dat kon ik niet volhouden;
en nu was ik dus net te klein om het raampje te bereiken.
‘Ga maar zitten,’ hoorde ik Moes zeggen. ‘Daar in 't kleine stoeltje! Als Noortje
niet te vinden is, Dolly, dan kom je maar bij mij op visite, hé?’
Even keek ik weer. Ik zag Dolly in een mijner kleine stoeltjes zitten met haar
handen op de armleuning; heel stilletjes zat ze daar...
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Ant kwam binnen en zei: ‘Ze is nergens te vinden, Mevrouw. Margo is op zolder
aan 't zoeken; daar wil ze nog al eens zitten. Een kwartier geleden zag ik haar nog
met Kobus achter in “'t vestebuul” staan.’
‘Dat heeft ze goed gezien!’ fluisterde Kobus.
Ik schopte even met mijn voet, ten teeken dat hij stil moest zijn. ‘En is ze niet in
den tuin?’ vroeg mijn Moeder.
‘Gunst nee, Mevrouw, dat kunt u van hier wel zien! en dan met dat modderweer!’
‘Ga nog eens zoeken bij Trui Veldman,’ zei Moes, ‘of in 't schuurtje, Ant, en als
je haar vindt, dan moet ze dadelijk hier komen!’
‘Ze zal wel dadelijk komen,’ ging Moes voort toen Ant weg was, op een troostenden
toon; en daarna begon ze met Dolly over haar ma en broertjes te praten.
Toen hoorde ik eindelijk Dolly's stem. O zoo zachtjes en bedeesd. ‘Ja Mevrouw.
Neen Mevrouw.’
De deur ging weer open en ik hoorde Ant's stem weer zeggen: ‘Daar is ze ook
niet, Mevrouw, en in de schuur net zoo min. Margo is op den zolder in alle kamers
rond geweest.’ ‘Dan ga ik zelf even kijken,’ antwoordde mijn moeder; ‘bekijk jij de
poppen maar vast eens, Dolly.’
Toen Moeder weg was, ging ik weer op mijn teenen staan om te zien. Daar stond
Dolly voor het groote glazen tuindeurraam. Ze keek in 't geheel niet naar de poppen.
Ze drukte haar voorhoofd tegen het glas, zoodat al haar blonde haar langs haar
gezichtje viel, en nu? Wat deed ze toch?
Ze huilde!... O, ze huilde om mij!... Ik wilde roepen door 't openingetje... ‘Dolly,
Dolly huil maar niet! ik ben er, hoor!’ toen juist de deur van de kamer openging en
mijn vader binnenkwam.
Zou hij weten dat ik zoek was?
‘Zoo, klein Camphuyzentje,’ zei hij.
Nu keerde Dolly zich om en zag ik voor het eerst goed haar gezichtje. Nu, dat zag
er allesbehalve uit of ze voor haar
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plezier op visite was! Rood van 't huilen, en haar lippen trilden geloof ik, want toen
ze ‘dag meneer’ zei, klonk het al heel bibberend.
‘Wat is er aan de hand, meisje?’ vroeg Pa... ‘Wat is dat nu, huil je?... eh... heb je
ruzie met Noortje gehad?...’
Dolly schudde haar hoofd en snikte.
‘Maar kindje, wat dan, ben je ziek? Wil je naar huis? Waar is Noortje?’
‘Noortje is er niet. Noortje is in 't geheel niet gekomen... en i... k... wil maar liever
naar huis!’ snikte Dolly.
Mijn vader keek de kamer rond, alsof hij mij daar ergens zou vinden. O! hoe slecht,
hoe naar vond ik mezelf nu; als hij toevallig naar boven gezien had, zou hij mijn
rood, verlegen gezicht gezien hebben door de tralies van het roostertje. Ik wilde naar
beneden - ik zou alles bekennen, Dolly mocht niet weggaan! Gauw, gauw de kast
uit! Maar toen ik van de koffers af wou klimmen, stapte ik mis - ik viel - kwam tegen
Kobus aan, die zijn hoofd stootte tegen de plank waar de stopflesschen op stonden,
en ringkingking! daar viel alles naar beneden! ‘Au!’ schreeuwde Kobus.
Ik bibberde van angst en ik had juist niet veel tijd om te denken, want de kastdeur
die in de kamer uitkwam, werd geopend. Moeder, Vader, Ant, Wim en Margo, alle
menschen die mij gezocht hadden, waren daar, en achter hen Dolly, die met rood
gezwollen oogen naar binnen keek. Als twee zondaars stonden wij daar, beschenen
door het felle licht, dat in de donkere kast stroomde.
Kobus zag er mooi uit! Die had een groote buil boven zijn oog, en een stopflesch
met meloenzuur lag in scherven op den grond. Ik heb mij, geloof ik, nog nooit zoo
geschaamd, en vooral voor Dolly. Wat moest zij wel van mij denken! Ik zag het
spottend gezicht van Wim achter Moeders schouder, en ik zag Pa mij verwonderd
aanzien door zijn brilleglazen; dat alles zag ik door een nevel van tranen, want ik
had wel weg willen kruipen.
Moeder nam mij bij de hand, en ik hoorde aan haar stem dat ze
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werkelijk heel boos was, toen ze zei: ‘Wat heb je ons allen laten zoeken en die lieve
Dolly een verdriet gedaan! Je verdient niet dat je met haar speelt.’
‘En dan die prachtflesch zoetzuur,’ beet Margo me toe. ‘Daar ligt nu al het kostelijk
goed, dat je Ma heeft ingemaakt.’
‘Ik zou het maar gauw goed maken met je gast,’ zei Pa, ‘en zorgen dat ze je
onvriendelijkheid heelemaal vergeet.’
Daarop ging iedereen heen, behalve Moeder, die zich met een boek in haar gewone
hoekje bij de tuindeur zette.
Ik was aldoor bang geweest dat Wim nog iets gezegd zou hebben; dan was ik hem,
geloof ik, aangevlogen, maar gelukkig deed hij dat niet - en we waren nu met ons
drieën alleen: Ma, Dolly en ik.
We wisten niet wat te zeggen. Dolly was even verlegen als ik. ‘Schenk nu maar
eens thee voor haar,’ zei Moeder opziende van haar boek.
We gingen ieder in een stoeltje zitten, tegenover elkaar. Twee dik behuilde
gezichtjes, van gast en gastvrouw, keken elkaar aan. Ik moest toch wàt doen en begon
een kopje thee in te schenken - ik gaf het haar; ze nam het aan, maar dronk er niet
van; toen presenteerde ik uit het dikke trommeltje janhagel. Ik legde een koekje naast
'r kopje, maar ze liet het ook liggen. Daar zaten we weer, even stil, even stijf als de
poppen langs den muur - het eenige geluid in de kamer was het tikken van den regen
tegen het venster dat naast de veranda op den tuin uitkeek.
Ik zag weer tranen komen in Dolly's oogen, en ik kreeg zoo'n medelij met haar,
dat ik mij vermande en zachtjes vroeg: ‘Wil je mijn kamertje eens zien?’
Ze keek vragend naar Ma en die zei: ‘Wel ja, laat haar je kamer en je kastje eens
zien, en de mooie keuken die Wim voor je gemaakt heeft!’
Wij stonden op - ik nam 'r hand die zij aldoor als tot een vuistje geklemd hield,
maar ik trok 'r toch zachtjes mee, de gang in, de trap op.
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‘Als we maar alleen zijn, zal ik het haar wel durven zeggen dat ik het niet zoo erg
gemeend heb,’ dacht ik; en ja, 't was ook zoo: toen we in het kleine heldere kamertje
waren, waar mijn wit bed stond en het vierkante tafeltje tegen het breede lichte raam,
voelde ik al dat mijn verlegenheid week.
Ik deed mijn kast voor haar open, waar de mooie keuken stond, die ik altijd als
een wonder beschouwde.
‘Hoe vin-je 't?’
Dolly zei niets.
‘Heb je ook een speelkast?’
‘Ja,’ knikte Dolly.
Ik voelde me erg verdrietig dat ze altijd nog zoo stuursch bleef, en daarom zei ik
maar opeens:
‘Je moet maar weer goed op me zijn... 't Was maar een grap van me, dat
verstoppen...’
‘Is 't heusch waar?’ vroeg Dolly.
‘Eigenlijk niet heelemaal,’ zei ik.... ‘Eigenlijk.... omdat ik 't zoo vervelend vond
dat je kwam!’
Dolly keek me met groote oogen aan.
‘En ik’... begon ze, ‘ik wou eerst niet naar jou toe...!’
‘Hè,’ zei ik verwonderd... ‘En Ma zei, dat je het zoo prettig vond.’
‘O, eerst wel, zie je... maar later niet meer...’
‘Waarom niet?’ informeerde ik nieuwsgierig.
‘Juffrouw Willemien zei...’ ik luisterde gespannen: wat had die wel gezegd? ‘dat
je zoo knap was’ - ging Dolly voort, ‘dat je altijd zoo goed leerde... En ik ben zoo
dom, weet je... ik vond 't zoo akelig om naar je toe te moeten...’
Met open mond had ik haar aan zitten staren.
‘Juffrouw Willemien,’ vroeg ik, ‘is dat dezelfde als mijn Nicht Willemien?’
‘Ik geloof 't wel,’ zei Dolly.
‘Dat kan niet,’ besliste ik, ‘die kan niets goeds van me vertellen; maar ik ken geen
andere Juffrouw Willemien.’
‘'t Is jouw Nicht, dat heeft ze me zelf verteld,’ zei Dolly weer..
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‘Heeft ze ook gezegd dat ik... zoet was?’
‘Ja,’... maar toen Dolly dàt zei, begon ik te springen van plezier en riep lachend:
‘Dolly! ben jij altijd zoet?’
Dolly schudde haar blonde haren: ‘Welnee!’
‘En poets je zelf je schoenen?’
‘Ik heb 't eens uit de grap gedaan, maar 't mocht niet meer, want ik smeerde m'n
heele jurk vol.’
‘En maak je je eigen poppenjurken? en help je je Ma altijd kopjes wasschen?!’
Ik vroeg dit alles, telkens mijn zin eindigende met een klein sprongetje - want ik
had zoo'n pret, jullie raadt wel waarom! Dolly schudde maar al haar blonde haar en
begon toen met mij mee te lachen; eindelijk begreep ze het!
‘Heeft je Nicht Willemien dat van mij verteld?! ja!? dat moest Ma eens weten! o!
wat zou Ma lachen!’
‘Dus je bent geen zoet kind?’ vroeg ik.
‘En jij niet zoo vreeselijk knap?’ vroeg zij weer.
‘Nee!’ riepen we allebei; en ik, hijgende van de pret, praatte:
‘Dol, wil je m'n vriendin zijn!?’
‘Ja, dat is goed,’ zei Dolly vroolijk -‘laten we trekkebekken!’ Ja, dat kende ik van
school! We haakten onze vingers in elkaar, zetten onze voeten schrap bij den grond,
en draaiden toen in woeste vaart rond, zoodat haar lange blonde en mijn korte bruine
haren om ons gezicht vlogen. We maakten veel leven, en toen na een poosje Moeder
bovenkwam om te zien wàt wij toch wel deden en waarom alles beneden zoo dreunde,
riep ik juichend. ‘Moes! We zijn vriendinnen!’
En... wij zijn vriendinnen gebleven, ons leven lang. Wij hebben er Nicht Willemien
nog wel eens ondeugend op aangekeken als zij bij ons kwam; maar nu wij groote
menschen zijn, blijven we Nicht Willemien toch dankbaar, dat zij ons zoo voor elkaar
‘klaarmaakte’.
Kobus kreeg een poosje daarna een dienst als palfrenier, en als
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we wandelden, zagen we hem soms als een deftig klein mannetje, met zijn dikke
hoofd en steil opstaand haar, naast den koetsier op den bok van een equipage zitten;
dan groette hij met zijn hoogen livreihoed, en ik dacht aan onze verstopperij in de
kast!....
Jullie begrijpt dat ik ook dikwijls aan mijn booze bui dacht als wij in het Bosch
kwamen, en de vogeltjes zoo hoorden kwetteren als toen, alsof ze riepen: ‘Dolly
wordt je vriendinnetje! Dolly wordt je vriendin!’
En hadden ze geen gelijk gehad? M.C. v. Zeggflen
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Het paaltje van Oosterlittens
een sprookje uit Friesland

ER woonde eens te Oosterlittens een schoenmaker met een talrijk gezin, die, al werkte
hij ook nog zoo hard, toch niet in bijzonder goeden doen verkeerde. Maar de arme
man had een voorgevoel, dat hij door een of ander toeval plotseling rijk zou worden.
En toen hij nu drie nachten achtereen in den droom een vrouw met een witte muts
op het hoofd aan de deur zag verschijnen, die hem telkens voorspelde ‘dat hij in
Amsterdam op de Amstelbrug zijn geluk zou vinden,’ begreep hij dat daar iets achter
zat.
Hij had er geen rust of duur bij, totdat hij op een goeden morgen aan zijn vrouw,
aan wie hij dien droom verteld had, maar die hem eenvoudigweg uitlachte, zijn
vaststaand besluit meedeelde, om naar Amsterdam te gaan.
Wat zijn vrouw er ook tegen inbracht, baas schoenmaker liet zich niet van zijn
stuk brengen; hij stapte weldra te Harlingen op het beurtschip, (stoomschepen voeren
er toen nog niet) en kwam goed en wel te Amsterdam aan.
Pas had hij daar voet aan wal gezet, of hij liet zich naar de Amstelbrug geleiden,
waar hij den heelen dag bleef. Maar hij keek wel wat op zijn neus, toen er aan het
eind van den dag nog niets bijzonders was voorgevallen. Den volgenden dag ging 't
evenzoo; er viel niets voor, dat hem belang kon inboezemen.
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Bijna moedeloos ging hij dien avond weer naar zijn logement; maar toch besloot hij,
het nog één dag te probeeren. Ach, ook die dag was al bijna voorbij en hij stond op
het punt om naar huis te gaan, even wijs als hij gekomen was, toen er een bedelaar
op hem afkwam; die vroeg hem, wat hij toch den ganschen dag op die brug zocht?
Boos antwoordde de schoenmaker, dat hij daar niets mee te maken had.
Doch daar de bedelaar maar aanhield en zich niet liet afschepen, vertelde de
schoenmaker hem ten slotte zijn droom; maar hij zei er niet bij, waar hij woonde.
‘Nu, als je hier niks anders te doen hebt,’ zei toen de bedelaar, ‘dan zou ik maar
weer naar huis gaan. Ik heb zelf ook eens drie nachten achtereen wat gedroomd: Ik
was in Friesland, meende ik, in een dorp dat ‘Oosterlittens’ heet. Daar stond op het
erf van een schoenmaker, midden in de bleek, een paaltje met een gedraaid vaasje
er bovenop. Nou, en toen droomde ik dat ik dat paaltje uit den grond haalde en er
een ketel met geld onder vond. Maar ik zou wel krankzinnig geweest zijn, als ik
daarheen was gegaan om dat te gaan onderzoeken! En daarom, als jij niks anders te
Amsterdam te doen hebt, zou ik maar stilletjes weer naar huis gaan.’
‘Ja, dat zal dan wel het beste zijn,’ zei de schoenmaker, die zich zoo bedaard hield
als hij maar kon, maar die inwendig heelemaal van streek was. Immers, - op zijn
bleek stond precies zoo'n paaltje! Nu, zoodra hij kon reisde hij weer af met het
beurtschip. Toen zijn vrouw hoorde dat hij niets gevonden had, wou ze hem
onmiddellijk weer aan het opgestapelde lapwerk hebben. Nou, ja, de ‘baas’ wou zelf
ook direct aan 't werk gaan - maar niet met de schoenen! Hij begon te graven in de
bleek. Zijn vrouw dacht dat hij volslagen krankzinnig was geworden, maar ‘Baas’
stoorde zich nergens aan; hij spitte met allen ijver en had weldra het paaltje uit den
grond. En wat zat er onder?..... Een ketel vol geld!
Toen had 't heusch weinig gescheeld, of de ‘baas’ en de ‘vrouw’, waren allebei
gek geworden van blijdschap....

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

29
Na een beetje tot bedaren te zijn gekomen, overlegden ze, dat geen mensch er iets
van mocht weten.
Ze schaften zich alleen voor en na enkele nieuwe meubelen en kleeren aan; ook
nam de ‘baas’ een knecht, - een weelde, die er vroeger bij lange na niet op staan kon;
maar voor 't overige bleef alles zooals 't geweest was, zoodat de menschen te
Oosterlittens geloofden, dat de schoenmakersfamilie langzamerhand eenigszins in
beteren doen kwam.
De ketel, dien de ‘baas’ in de bleek onder het paaltje gevonden had, werd in de
huishouding als theeketel gebruikt. Die had deze bijzonderheid dat er een opschrift
op stond, dat echter noch de schoenmaker, noch diens vrouw, noch ook de buren die
er toevallig opmerkzaam op werden, konden lezen. Dit bleef zoo, totdat de dominee
in den herfst voor zijn gewone huisbezoek bij den schoenmaker kwam. Die zag
dadelijk den ketel met het vreemde opschrift en vroeg, waar ze dien vandaan hadden.
‘Och,’ zei de schoenmaker, die dezelfde vraag al dikwijls had moeten
beantwoorden, ‘dien hebben we eens te Leeuwarden gekocht op de Brol (dat is dat
gedeelte van de markt, waar elken Vrijdag op marktdag, allerlei uitdragers hun ouden
rommel uitstallen). Maar kan Dominee ons misschien ook zeggen, wat er op te lezen
staat?’
‘Ja zeker,’ zei Dominee, ‘'t is Latijn en het beteekent: ‘Onder dezen ketel bevindt
zich nog een ketel. ‘Maar ik begrijp niet, wat er mee bedoeld wordt.’
Nou, maar baas schoenmaker begreep het des te beter! - Pas was Dominee
vertrokken, of hij begon weer te graven op dezelfde plek en - ja waarlijk! -Héél diep
in den grond vond hij een tweeden ketel vol geld!
Nu hadden ze genoeg om in overvloed te leven, maar ze maakten er geen misbruik
van en hadden ook nog wel wat over voor armen en zieken.
En zoo was de droom van den Baas dan tòch uitgekomen! Hij had zijn geluk
gevonden op de Amstelbrug!
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De geschiedenis van ‘Hinkebeen’ en zijn trom.

SCHEL klonk het gekraai van een haan in den vochtigen, koelen schemer van het
allervroegste ochtendkrieken. Oogenblikkelijk werd hij beantwoord door eenige
andere vogels. Een roodborstje vloog met gedruisch uit een doornhaag. Een zacht
windje ruischte. De laatste bleeke sterren schenen nog wel, maar als waskaarsen, die
uitgaan. Een onzichtbare hand scheen snel een donkerroode lijn in 't Oosten te
teekenen. 't Leek wel een koord, dat een zwaar gordijn op zij schoof; want een
oogenblik daarna verscheen het rozerood van den zonsopgang, en het was dag.
Hinkebeens oogen openden zich, alsof het hanengekraai een wekker was waaraan
hij gewend was. Hij wreef met zijn ongewasschen hand over zijn oogen, die zwart
en doordringend waren als die van een roodborstje, en was meteen klaar wakker. Hij
kroop van onder het zeildoek, dat een hooimijt tegen den regen beschutte, - dat was
zijn bed in de open lucht, - en ging er met de vogeltjes op uit om wat te eten te zoeken.
Hij schudde eenige heerlijke roodwangige appels van een nabijzijnden boom en
deed zich daaraan te goed. Een kostelijk ontbijt voor een jongen!
Boer Pilkens, die met zijn melkemmers op weg was naar den
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koestal, zag den kleinen kaper en joeg hem door zijn dreigend geschreeuw naar den
weg terug. Zijn kreupele, maar zeer snelle gang verklaart ons, hoe hij aan den naam
van Hinkebeen kwam. ‘Hum!’ bromde de boer, ‘die Hinkebeen zal wel gauw weer
terug zijn. Een slecht dubbeltje raak je niet gemakkelijk kwijt.’ De jongen had de
laatste veertien dagen gezworven in de omstreken van Hartford. Hij had vader,
moeder, broers noch zusters, -‘Niemendal nie’, zooals hij het zelf uitdrukte. Zijn
thuis was waar zijn oude vilten hoed was; maar hier in Petersville was hij toch
geboren, en hier voelde hij zich een tikje minder verlaten dan elders. Hoe het zij, hij
kwam er altijd weer terug; 't was alsof de argwanende blikken van de menschen hier
hem op den duur toch minder hinderden, dan die van de vreemden in andere steden
en dorpen.
Hij was mager en lenig, gewoonlijk slordig en ongewasschen, en altoos haveloos
gekleed. Hij kauwde tabak en rookte gevonden eindjes sigaar; en wanneer hij geplaagd
werd, kon hij vreeselijk vloeken. Te vergeefs hadden een paar menschen zich met
zijn vorming en opvoeding belast. Misschien pakten zij het bij 't verkeerde eind aan;
hoe dit zij, zij slaagden er niet in hem tot een braven jongen te maken.
Af en toe werd het denkbeeld geopperd, Hinkebeen naar een verbeterhuis te sturen;
maar daartoe moest men hem eerst vangen, - en dat ging zoo gemakkelijk niet!
Hinkebeen had nu al den veertienden mijlpaal van zijn avontuurlijk leven bereikt in
een onbeperkte vrijheid, die hij voor geen geld of goede woorden wou prijsgeven.
Nu kwam hij de dorpsstraat af, lustig met zijn hagelwitte tanden een appel kauwend,
en een opschudding veroorzakend, waarover hij zich stellig verkneuterd zou hebben,
als hij er erg in had gehad. De winkeliers wierpen argwanende blikken op den
kreupelen jongen, hielden hem behoedzaam in het oog van achter hun heggen en
schuttingen, en kleine jongens maakten voorzichtigheidshalve, dat ze achter die
beschermende schuttingen kwamen.
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Hinkebeen zette intusschen zijn weg voort naar de buurt beneden den dam, waar het
water als drijfkracht voor een papierfabriek werd gebruikt, en waar de
fabrieksarbeiders woonden. Hij wou eens zien, of hij daar ook kameraden vond.
Spoedig zat hij met een groepje van hen op een paar steenblokken te praten, en hoorde
een verrassend nieuws. Hij was als gewoonlijk begonnen met te pochen over alle
wederwaardigheden van zijn laatste reis en het ‘plezier’ dat hij gehad had; maar ze
luisterden vandaag volstrekt niet naar hem met die bewondering en gretigheid, die
hij van hen gewend was. Zijn gehoor bleef koel, en dat ergerde hem geducht. Wat
was nu het nut van zulke reizen, als de anderen, die thuis bleven, daardoor niet van
zijn meerderheid overtuigd werden? Zonder er zichzelf van bewust te zijn, verlangen
zelfs zulke jongens er naar, in hun kleine wereld ‘iemand’ te zijn, en belangwekkend
in hun soort.
‘Pleizier! spreek er òns van!’ smaalde een van de jongens. ‘Wij hebben pleizier
gehad, dat beloof ik je, iederen avond en den heelen Zondag!’
‘Wat voor pleizier?’ vroeg Hinkebeen minachtend.
‘'t Leger des Heils,’ werd hem kortweg geantwoord.
‘Wat is dat?’
‘Zeg! die weet niet eens wat het Heilsleger is! Zeg, jongens, Hinkebeen weet niet
wat...’
Hinkbeen's oogen begonnen onheilspellend te flikkeren. Zijn vuisten balden zich.
De overmoedige spreker oordeelde het dan ook maar beter, een toontje lager te
spreken en hij zei: ‘Nu, je hoeft er niet kwaad om te worden. 'k Zal je wel zeggen
wat het is. Het Leger des Heils is hier gekomen, juist toen jij weg was. Ze zijn dicht
bij de fabriek gaan wonen. 's Avonds gaan ze door de straten en maken muziek, en
ze zingen en vallen op hun knieën, zóó maar op straat, en dan bidden ze hardop...’
‘Hou je nou maar stil!’ viel Hinkebeen hem hier heel beslist in de rede, ‘je bent
een groote leugenaar!’
‘Jongens, spreek ik de waarheid of niet? Jullie, die er bij geweest zijn, kunnen het
zeggen.’
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‘Heelemaal waar! En wij gooien ze aldoor met allerhande dingen: met zand en met
aardappelen. Zeg, kom jij ons nou maar eens vertellen van pretmaken!’
En in Hinkebeen's ongeloovige ooren regende het wonderlijke verhalen.
Hij moest wel toegeven, dat het hier bijzonder pleizierig moest toegaan. En hij
was daar niet bij geweest, hij was al dien tijd weg geweest! Maar nou was hij er dan
toch weer, nou zou hij er wel voor zorgen dat hij niet alleen volop genoot van de
nieuwe vermakelijkheid, maar dat hij er de aanvoerder bij zou zijn! Hij maakte al
vast een geestdriftvol programma op, van alles wat ze dien avond zouden doen.
Maar toen de avond kwam, was hij ver van Petersville. Hij deed voor iemand een
boodschap naar een naburig dorp, om zoodoende zijn avondeten te verdienen. Om
een slaapplaats bekommerde hij zich nooit, dat kwam wel terecht; maar om den mond
open te houden, moest hij toch soms werken.
Maar hij haastte zich natuurlijk wat hij kon, om weer op tijd terug te zijn in
Petersville.
Toen hij in de Langstraat kwam, hoorde hij vroolijke klanken. Het kleine bataljon
had zich opgesteld in het plantsoen voor het gemeentehuis en Hinkebeens
manschappen waren bezig, zonder hun leider een fellen aanval te doen op de
Heilssoldaten. Ze dreven den spot met den ouden veldwachter. Ze schreeuwden en
floten en maakten een leven als een oordeel. Ze gooiden met vuil en afval.
Hinkebeen liet een wild krijgsgehuil hooren en stelde zich aan de spits. Wat een
pret! Wat een nieuwtje! Zoo iets had hij niet kùnnen droomen! Tien of twaalf mannen
en vrouwen met rare hoeden en prachtige petten op hun hoofd, vielen zoo maar
midden tusschen al die straatjongens op hun knieën, en - 't was heusch waar! - ze
baden hardop!
Hinkebeen boog zich heimelijk naar een goot, en begon een bal van modder te
maken.
Maar toen stonden de Heilssoldaten juist weer op. Hun leider,
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een groote, breedgeschouderde man en een vurig spreker, gaf nu het eerste vers van
een lied uit; en plotselijk werd er krachtig op de groote trom geslagen en drie hoorns,
een zwaar basinstrument en een schuiftrompet lieten zich hooren, terwijl een
tamboerijn het orkest volmaakte. Krachtige stemmen begeleidden daarbij de
instrumenten, en een zee van opgewektheid stroomde Hinkebeen tegemoet.
Werktuigelijk liet hij den modderbal vallen. Zijn hart, - waarom wist hij niet, begon sneller te kloppen; hij werd wonderlijk aangedaan door die muziek en dat
gezang! Maar bovenal die trom! Elke dreunende slag scheen een echo wakker te
roepen in zijn hart.
Onwillekeurig ging hij dichter en dichter bij den man staan, die de trom sloeg: een
groote, wakkere man, die er lustig op los roffelde, hoewel soms een beetje uit de
maat. Hinkebeen keek hem als betooverd aan en volgde elke beweging; telkens heel
verrukt en toch ook weer boos, zoo vaak de trommelstok neerkwam - waarom? Ja,
daarvan kon hij zich geen rekenschap geven. Natuurlijk was de arme straatjongen
Hinkebeen zich niet bewust, dat hij een zuiver muzikaal gehoor had, en - dat de
trommelslager geen acht gaf op de maat!
Maar terwijl hij daar stond te genieten: oogen en mond wijd open, voelde hij dat
de trom tot hem sprak; sprak èn zong. Hij begreep er niets van; maar toen iemand
uit de menigte achter hem met een steen wierp, die suizend tegen het vel van de trom
kwam en daarin een groote scheur maakte, toen kreeg hij een gevoel, alsof zijn eigen
hart er door getroffen was!
‘O!’ riep hij luid. 't Volgend oogenblik zweefde Hinkebeen hoog in de lucht.
De stevige kapelmeester was uit de rij getreden, had hem bij zijn kraag gepakt en
opgetild. Hij was een arbeider van de fabriek, en kende Hinkebeens streken.
‘Ik heb 't niet gedaan, mijnheer, mijnheertje, asjeblieft!’ snikte Hinkebeen met
waar verdriet, en terwijl de tranen langs zijn wangen liepen.
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Iemand die er bij stond, bevestigde zijn bewering, en toen werd Hinkebeen
onmiddellijk vrijgelaten. Dadelijk maakte hij zich uit de voeten, om den jongen te
vinden die den steen gegooid had.

II.
Dien nacht sliep Hinkebeen in den tuin van den kapelmeester, en toen deze den
volgenden morgen naar zijn werk ging, liep Hinkebeen hem tegemoet.
‘Hoe is 't met de trom, baas?’ vroeg hij, met evenveel belangstelling alsof 't een
zieke had gegolden.
De man zag hem wat verwonderd aan. ‘Waarom wil je dat weten?’
‘Omdat 't me speet, dat ze hem kapot gooiden,’ zei Hinkebeen. Onze stoere
Heilssoldaat had weinig opvoedkundige theorieën omtrent kinderen in zijn hoofd,
maar hij had zelf jongens en hij zei goedig:
‘O, dat is al weer in orde. Gisterenavond nog heb ik het hersteld, en de trom is nu
nog beter dan eerst. Kom vanavond maar eens bij me, dan kan je 't zelf probeeren.’
‘Hè?’ Watte?’ stotterde Hinkebeen.
‘Zeker, kom vanavond maar om een uur of zeven, om de trom eens te probeeren
voordat we er mee uitgaan.’
Hinkebeen bleef dien ganschen dag als onder de bekoring van een gouden droom!
Zijn hart sloeg op de maat van een groote trom; en niemand in Petersville kon dien
dag een beschuldiging tegen hem inbrengen, wat misschien vreemd moge schijnen,
maar toch waar was!
En 's avonds, in het huis van den kapelmeester, sloeg hij de trom, terwijl deze op
zijn cornet speelde.
‘Wel, je hebt een goed oor voor muziek,’ zei de kapelmeester, ‘je slaat uitstekend
in de maat, veel beter dan David Marris. Die brengt ons vaak allemaal in de war....
Manneke,’ zei hij nadenkend, ‘je bent zoo'n groote, sterke jongen; als jij een

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

36
andere jongen was, dan zou je heel goed de groote trom kunnen slaan.’
Als antwoord gaf Hinkebeeen zoo'n hevigen slag op de trom, dat hij haar bijna
weer beschadigd had. Toen echter viel zijn arm slap langs zijn lijf, zijn mondhoeken
beefden en groote tranen verduisterden zijn oogen. De man legde zijn hand op
Hinkebeens magere schouders en sprak hem toe. Nooit had iemand zóó tot hem
gesproken. En dit was toch een echte man eentje, die je met één hand van den grond
lichtte, als-ie wou! Dien avond was Petersville als verstomd van verbazing! John
Beal, bijgenaamd Hinkebeen, de onverbeterlijke, was bij het ‘Leger’ gegaan en sloeg
nu de groote trom!
Hij kreeg vast werk aan de papierfabriek en kwam in den kost bij den man, die
met het opzicht over de sluis en den dam was belast, en wiens zoon ook Heilssoldaat
was. Hinkebeen kreeg toestemming om de trom thuis te bewaren; zij was zijn
onafscheidelijke vriendin, en héél gelukkig waren nu zijn dagen en zijn nachten.
Natuurlijk ontbrak het niet aan spotters en ongeloovigen. Zijn vroegere kornuiten
plaagden hem, hoewel op een veiligen afstand. Ze waren echte kinderen van hun
tijd, die niet gelooven konden dat Hinkebeen op eens zoo heelemaal veranderd was,
dat hij zijn welgeoefende vuisten niet zou gebruiken om te antwoorden op hun
spotternijen.
Onze jongen dweepte met muziek. Hij beproefde alle instrumenten die het korps
bezat, en bespeelde ze alle goed. Men stelde hem voor, liever cornet te spelen en de
trom aan een ander te geven, maar hij kon er niet toe besluiten. Hij hield toch zóó
veel van de volle, zware geluiden, die hij er op wist voort te brengen!
Eens zei hij tegen den kapelmeester:
‘Dit is nu allemaal goed en wel, maar ik zou wel willen dat wij een werkelijk Leger
waren, en dat we echt naar den oorlog trokken.’
De kapelmeester legde zijn hand op de trom en zei:
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‘Nee, mijn jongen, dàt is het rechte niet; wij zijn een werkelijk Leger, en wij strijden
den goeden strijd. Mijn hoorn en jouw trom en de preekstoel van dominé Hawkins
in de kerk hierover, dàt zijn wapens, die veel meer nut doen. Dàt zijn de ware
kanonnen, John, vergeet dat nooit!’

III.
Gedurende de lange wintermaanden leerde John deze en vele andere dingen. De
eerste tegenstand tegen de ernstige Heilssoldaten hield langzamerhand op. Men hield
van den leider, en de predikanten stonden op goeden voet met hem. Zij zagen dat hij
niet alleen de ruwe fabrieksmenschen bereikte, maar ook sommige jongelui, op wie
zij geen invloed hadden.
De lente kwam met regens, die lang in het geheugen der menschen van Petersville
zullen blijven; maar door die natte, koude stortbuien heen, droeg John onvermoeid
elken avond zijn trom naar de kleine Legerzaal, en nam haar ook even getrouw na
afloop der samenkomst weer mee naar huis, goed beschermd door een omhulsel van
geolied linnen. Hij was er niet toe te bewegen, haar in de zaal te laten.
Verscheidene families, die gehuisvest waren in de arbeiderswoningen van de
papierfabriek in het dal beneden den dam, hadden later reden om dankbaar te zijn
voor deze gehechtheid van John aan zijn trom.
Het gerucht deed namelijk de ronde, dat ten gevolge van de aanhoudende regens
de dam doorweekt was: veel aandacht werd daar echter niet aan geschonken. De dam
had nu immers al langer dan twintig jaar stand gehouden, nietwaar?
Maar in 't hartje van den nacht gebeurde het toch, dat de bewaker van den dam,
onder een ware wolkbreuk, doodsbleek zijn woning kwam binnenstormen en zijn
huisgenooten in allerijl de woning deed ontruimen en hen op den heuvel in veiligheid
bracht. John was genoodzaakt, zich in zijn nachthemd te redden: maar zijn trom ging
mee!
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‘De dam bezwijkt! Hij kan het geen tien minuten meer uithouden!’ schreeuwde de
damwachter in zijn doodsangst. ‘Mijn God, wat kan ik toch doen, om de menschen
daar beneden in het dal wakker te krijgen? Er zijn massa's kleine kinderen in die
woningen!’
Hij liep radeloos heen en weer; hij stampte van angst op den grond, als een
bezetene. Zijn verschrikte kinderen klemden zich schreiend aan hem vast, terwijl de
neerstroomende regen hen deed klappertanden en rillen.
Maar John Beal dacht aan den Kapitein, die óók daar beneden woonde, en aan
diens kleine kinderen, die lagen te slapen. Vastberaden haalde hij het oliedoek van
zijn trom, schoof den riem over zijn schouders en, den trommelstok opheffend, liet
hij dien met donderende slagen neerdalen op zijn instrument. Blootsvoets, zijn lang
nachthemd om zijn beenen flapperend en zwiepend, liep hij toen snel, snel het steile
pad naar het dal af, onophoudelijk zijn trom slaande en roepende zoo hard hij kon:
‘De dam!’
‘Kom terug, Johnnie, kom toch terug! Er is geen tijd te verliezen!’ schreeuwde de
damwachter.
Maar John rende voort, zoo hard hij kon. Hij leek wel een spook, dat door den
storm voortgejaagd werd. Hol klonken de slagen op zijn natte trom, en zijn wilde
kreten deden alle dalbewoners ontwaken en naar boven vluchten. Overal zag men
ouders met hun kinderen en ouden van dagen, half naakt, aan weerskanten de heuvels
beklimmen. Onheilspellend kraakte en dreunde de dam, die elk oogenblik dreigde
te bezwijken! Doodsangst gaf den uitgeputten en gebrekkigen de kracht, om het
vermoeiende klimmen voort te zetten. Er was juist tijd genoeg!
Eindelijk, - een geweldig lawaai, een loeiend en brullend geluid! De dam was
doorgebroken en een ontzettende watermassa stortte zich naar beneden, de huizen
op de helling wegvagend en ze meeslepend als stroohalmen. De lager gelegen huizen
ondervonden veel minder schade, omdat het dal hier breeder was en de kracht van
het water dus gebroken werd.
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Voordat het water op de vlakte kwam, had het echter onzen John bereikt. Met een
woedend geloei, als van een monster dat men zijn prooi ontnomen heeft, overvielen
hem de golven. 't Leek wel of ze hem wilden vermalen tusschen hun witte, schuimende
koppen!
De vaders en moeders, die van bovenaf getuige waren hoe hij in den maalstroom
verzwolgen werd, en die hun leven aan zijn edelmoedige zelfopoffering te danken
hadden, weenden van smart en drukten hun lievelingen vaster aan het hart.
Maar... Goddank, daar komt hij weer boven, drijvende... op zijn groote trom, die
dienst deed als reddingsboei!
Tot op den dag van heden doet hij met de vreugde en den trots van een kunstenaar,
de straten van Petersville weergalmen van de blijde en zware tonen van het instrument,
dat zoo'n groote rol speelde in het leven van den voormaligen kleinen straatroover.
Overgenomen uit:
‘De Strijdkreet’ (met enkele kleine veranderingen)

Een dapper zeeman
Een oude zeeman had het ongeluk, dat een van zijn beenen bij het van stapel loopen
van een schip geheel verpletterd werd. Er zat niets anders op - het moest worden
afgezet!
Hij werd naar 't hospitaal gebracht en - rookte onder de operatie bedaard zijn pijpje!
En toen alles was af geloopen en de dokter opstond om naar huis te gaan, zei hij
beleefd: ‘Neem me niet kwalijk, dokter, dat ik u niet kan uitlaten - maar 't is uw eigen
schuld!’
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Een maaltijd aan den waterkant
(voor de grooteren)

WIJ zeilden zoetjesaan op het zoogenaamde apeneiland af, hielden daar halt en
besloten er den maaltijd te gebruiken. We ontpakten de broodjes met kaas, en we
kregen op eens trek om mosterd op onze kaas te smeeren. Maar we hadden geen
mosterd meegenomen! Ik geef anders volstrekt niet om mosterd, vooral niet bij kaas,
maar op dát oogenblik kreeg ik op eens een onbeschrijflijk verlangen naar mosterd.
Ik zou de wereld, nee, een heelen hoop werelden, gegeven hebben voor wat mosterd!
Ik weet niet precies hoeveel werelden er zijn in 't heelal, maar iemand die mij op
dat moment een lepeltje mosterd had toegereikt, had ze allemaal van mij kunnen
krijgen; zóó roekeloos word je, als je zin in iets hebt wat je niet krijgen kunt.
Harry zei dat hij óók werelden zou hebben willen geven voor een schepje mosterd.
Nu, als er op dat oogenblik iemand voorbij was gekomen met een keulschen pot vol
mosterd, die had goede zaken kunnen maken! Hij had, tot aan 't eind van zijn leven,
al ware dat ook nòg lang geworden, volop in de werelden gezeten.
Maar ik durf niet verzekeren dat wij, als 't er op aan was gekomen, onze woorden
wáár zouden hebben gemaakt. Je zegt van die buitensporige dingen in oogenblikken
van erge opgewondenheid, of als je zeker weet dat er geen kans op is, dat iemand je
aan je woord zal houden; want als je het ding voor je neus krijgt waar je ‘dit en dat
voor geven zoudt als je 't maar hadt,’ dan merk je
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pas, wat een domme dingen je gezegd hebt in je blind verlangen! Zoo was er eens
een Engelschman, die een berg in Zwitserland beklom. Onderweg kreeg hij dorst en
hij zei dat hij wel tien gulden, wel vijftig gulden, wel de heele wereld zou willen
geven voor een fleschje gemberbier. Maar toen hij, op den top gekomen, vijf francs
moest betalen voor het vurig verlangde fleschje, sprong hij bijna uit zijn vel! Hij wou
niet aannemen dat kooplui op het topje van een hoogen berg anders moeten rekenen
dan die beneden in het dal, en hij schreef er een woedend artikel over in een voorname
krant, al zijn landgenooten ernstig waarschuwende tegen het hebben van dorst op
een hoogen bergtop.
Ja, dat wij geen mosterd hadden, wierp heusch een floers van zwaarmoedigheid
over onze boot! We aten onze broodjes in somber stilzwijgen. Het leven scheen ons
ijdel en onbelangrijk toe. We dachten aan de dagen onzer kindsheid, toen we naar
hartelust naar volle mosterdpotten konden kijken en toezien hoe de oudere
huisgenooten er zich uit bedienden, en we zuchtten. We hadden ook een paar
appelbollen meegebracht, en daar deze heel goed, ja zelfs beter smaken zonder
mosterd, werden onze levensgeesten daardoor weer een beetje opgewekt; en toen
George ten slotte een blikje vruchten op water - nog wel een ananas! - uit de diepte
van de mand te voorschijn bracht, waren we van meening, dat het leven ten slotte
toch nog zoo kwaad niet was, ook zonder mosterd!
We houden alle drie dolveel van ananas in blik. We keken met teederheid naar
het prentje op het blik; we dachten aan het zoete sap, en Harry stond al met een lepel
klaar.
Daarna zochten we den blik-opener. Die lag niet voor de hand. We pakten de heele
mand uit; we keerden onze valiezen binnenste buiten; we lichtten de planken op den
bodem der boot op; we namen alle mogelijke zaken uit de boot en schudden ze uit
op den oever. Geen blikjesmes kwam te voorschijn!
Toen probeerde Harry het blik te openen met zijn zakmes. Hij brak zijn mes, en
sneed zich in den vinger; George probeerde het met een schaar. De schaar gleed uit
en sprong bijna in zijn
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oogen. En terwijl ze hun wonden afwaschten en verbonden, probeerde ik een gat in
het blik te boren met het spitse eind van den boothaak; maar de haak gleed uit, en
van den weeromstuit vloog ik overboord en kwam, tusschen de boot en den oever,
in twee voet modderig water terecht; en het blikje vloog, ongedeerd, den anderen
kant uit en tegen een theekopje aan, dat in stukken vloog.
We geraakten allemaal in een toestand van groote opgewondenheid. We wilden
en zouden dat blik openkrijgen, nu niet langer om den lekkeren inhoud, maar om 't
pleizier van het open te hebben. We namen het blik mee naar den wal; Harry zocht
langs den weg een grooten, scherpen steen, en ik haalde den mast uit onze boot. Nu
hield George het blik vast, Harry hield er den steen met zijn scherpsten kant bovenop,
en ik nam den mast, hief dien hoog in de lucht, verzamelde al de kracht van mijn
jonge sterke armen, - en sloeg.
Gelukkig dat George een stevigen stroohoed op had, welks gladde bol den slag
eenigszins deed afwijken en er de kracht van brak; anders had hij de wond, die ik
het blik wou toebrengen, in zijn armen krullebol gekregen. Die stroohoed bestaat
nog, want George droeg hem uit louter dankbaarheid tot hij in gaten viel, en bewaarde
de flarden als een kostbaar aandenken.
En menigen winteravond, als we bij mekaar zitten en oude herinneringen opdiepen,
haalt George dien bundel oud stroo te voorschijn als bewijsstuk voor het levensgevaar,
dat hij liep bij die malle ananas-expeditie. Dat het gevaar bij elke nieuwe opfrissching
een beetje grooter wordt, spreekt vanzelf! 't Is toch een natuurlijk verschijnsel, dat
kleine dingen mettertijd grooter worden, als ze maar tijd van leven hebben.
Harry kreeg alleen maar een geduchten slag op zijn hand; hij had nu om iedere
hand een doekje, die arme kerel!
Nu nam ik het blik geheel alleen voor mijn rekening en hamerde er op los met den
mast, totdat ik niet meer kòn. En, daar het blik nog altijd ongedeerd was, nam Harry
het nu ook eens onderhanden.
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Hij sloeg het plat; daarna sloeg George 't weer vierkant; daarna sloegen we het
gezamenlijk weer totdat het beurtelings alle vormen aannam, die in de meetkunde
bekend zijn; maar een gat sloegen we er niet in. Toen wou George 't nog eens alleen
probeeren, en hij hamerde het in een vorm, zóó vreemd, zóó bovenaardsch, zóó
spookachtig en vreeswekkend, dat hij er zelf akelig van werd en den mast
wegslingerde. Toen gingen we alle drie in 't gras zitten en we bekeken verstomd die
blikken spookverschijning.
Ze zag er uit als een gapende mond met lange spitse tanden. De mond scheen ons
uit te lachen en de tanden schenen ons te willen verslinden. Eindelijk kòn Harry 't
niet langer uithouden! Hij liep op het ding toe, nam het beet en wierp het met een
zwaai midden in de rivier, - en het verdween met een geluid, alsof 't ons hartelijk
uitlachte. N. Naar het Engelsch van J.K.J.
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Titi
een ware geschiedenis van een hondje in Indië

TITI was een mooie witte hond, met lang zijdeachtig haar en schitterende, heldere
zwarte oogen. Waar hij vandaan kwam, wist niemand. Hij was het erf van Anna en
Beppie's ouders komen oploopen, toen hij nog héél jong was; hij werd daar vriendelijk
ontvangen en was weldra de lieveling en speelkameraad van Anna en Beppie. Zelfs
werd hij een beetje bedorven; hij kreeg boterhammen met boter, en aan tafel zelfs
nog wel eens wat lekkerders dan een afgekloven beentje.
Anna en Beppie's ouders hadden echter al een paar honden, toen de kleine
zwerveling, die Titi gedoopt werd, hun gastvrijheid kwam inroepen; en Cora, de
mooie witte poedel, zorgde er voor, dat de hondenfamilie aldoor toenam. Ze wilden
dus wel graag een paar hondjes wegdoen; en toen eens een dame, die bij hen aan
huis kwam, Titi bijzonder aardig en lief vond, kreeg zij vergunning om hem mee te
nemen als haar eigendom.
Nu kwam Titi in een heel andere omgeving. Er werd even hartelijk voor hem
gezorgd als bij zijn oude vrienden; hij werd gewasschen, geborsteld, gekamd,
geschoren, zoodat hij er prachtig uitzag en zijn nieuwe meesteres trotsch met hem
over de straat wandelde; ook werd hij gestreeld en geaaid en vriendelijk toegesproken;
maar boterhammetjes met boter, en rijst met soep en
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stukjes biefstuk, die kreeg hij niet meer; want zijn nieuwe meesteres was zelf onder
vreemden, en ze kon natuurlijk van hen niet vergen, dat ze het verwende hondje al
de lekkernijen zouden geven, waaraan het gewend was.
Titi moest zich nu vergenoegen met wat rijst en gedroogd vleesch, aan de warong1)
gekocht. Het stoute dier at echter wel het vleesch, maar liet de rijst liggen; natuurlijk
zou hij op den duur mager en zwak worden, dat wist hij wel; ook wist hij dat rijst
met vleesch heel goed eten is voor een hond; de menschen hebben soms niets anders;
maar uit koppigheid wou hij niet eten. Hij kreeg zijn eten buiten, op een aarden
schoteltje. Daar lag dan de lekkere versche rijst, en ze zag er zoo smakelijk uit, dat
de vogeltjes ze in 't oog kregen.
‘O, Mama!’ riep een kleine musch tot haar moeder, ‘kijk dáár eens! daar ligt iets,
dat er o zoo lekker uitziet! Ik ga eens kijken wat het is!’ En meteen vloog de kleine
snoepster weg, en streek neer op den rand van het aarden schoteltje. Ze pikte een
korreltje op - o, wat lekker! Ze had nog nooit zulke zoete, zachte rijst geproefd; want
de muschjes weten niet goed met vuur om te gaan, zie je? - en ze kunnen hun eten
dus onmogelijk koken. Ze nam een klompje rijst, bijna zoo groot als haar heele kopje,
in haar bek en vloog er mee naar 't ouderlijke nest. Wat smulden vader, moeder,
zusters en broers! 't Was alsof ze op een bruiloftsmaaltijd bij den koning aller vogelen
waren! Ze hadden toevallig den vorigen dag heel weinig, en dien dag nog niets
gegeten, en er was dus plaats genoeg in hun kropje voor meer dan een paar korreltjes.
Nauwelijks was dan ook het klompje rijst opgegeten, of de heele familie vloog naar
het aarden schoteltje en begon om het hardst te pikken. Titi lag er lusteloos naar te
kijken.
‘Heb jij die lekkere rijst hier voor ons neergezet?’ vroeg het jongste muschje hem
heel vriendelijk.
‘Nee!’ blafte Titi.
‘Wie heeft het dan gedaan?’
‘Mijn nieuwe meesteres!’

1) Eetkraampje.
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‘Houdt die dan zooveel van de muschjes, dat ze hun rijst geeft?’
‘Nee, die rijst is niet voor jullie klaar gezet, maar voor mij!’
‘Voor jou? En waarom eet je er dan niet van?’
‘Akkebah!’ bromde Titi.
‘Wat beteekent dat, ‘Akkebah?’ vroeg het muschje, dat geen hondenlatijn verstond.
‘Dat ik er vies van ben!’
‘Vies? van lekkere, zachtgekookte rijst? Hoe is 't mogelijk!’
‘Ja maar, ik wil er soep en biefstuk bij hebben!’
‘Ben je dan een prins?’
‘Ik geloof het wel.’
‘Waarom woon je dan niet in een paleis?’
‘Omdat ik niet weet, waar het is. Ik ben, geloof ik, een gestolen koningskind; ik
kan me mijn jeugd niet goed meer herinneren; maar ik weet wel, dat ik redenen had
om weg te loopen van de honden, bij wie ik was, en toen ben ik terecht gekomen bij
Anna en Beppie, die mij boterhammetjes met boter gaven, en soep en biefstuk; soms
zelfs koek. En zie je, dat zouden ze niet gedaan hebben, als ze 't mij niet hadden
kunnen aanzien dat ik van koninklijke afkomst ben.’
‘En waarom ben je nu hier?’
‘Omdat mijn vijandin, die afschuwelijke Cora, maakte dat er altijd maar meer
jonge hondjes in huis kwamen; toen werd ik te veel, en nu ben ik hier.’
‘Maar mij dunkt, hier heb je 't toch óók goed! Men kan zien, dat je pas gewasschen
en gepoetst bent, want je haar is net zoo glimmend en glad als dat van den bruidegom,
dien ik gister 't stadhuis binnen zag stappen terwijl ik op een vensterluik zat.’
‘O ja, ik word geboend tot vervelens toe; maar het eten dat ik hebben wil, krijg ik
niet!’
‘Kom, wees nu niet zoo ondankbaar! Misschien heeft je nieuwe meesteres geen
soep en biefstuk voor je!’
‘Dan moet ze maar zien dat ze die krijgt of maakt.’
‘Hè, wat ben je onredelijk! Zeg, proef die rijst eens, ze is veel lekkerder dan je
denkt.’
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‘Neen, ik wil koningseten hebben of ik eet niet!’ gromde Titi, en hij keerde zich af
met een boos gezicht, terwijl de muschjes met hun buren, die er óók bij gekomen
waren, feestelijk smulden van de door Titi versmade rijst.
Twee-, driemaal per dag werd er voor Titi rijst gekocht en klaargezet. Zijn nieuwe
meesteres dacht: ‘Titi heeft nog al een hoog voorhoofd; daar zal wel zóóveel verstand
in zitten, dat hij leert begrijpen, dat droge rijst met vleesch heel goed hondeneten is;
en als zijn verstand hem dat niet zegt, dan zal zijn maag 't hem toch wel uitleggen.’
Maar Titi luisterde noch naar zijn verstand, noch naar zijn maag. Hij at alleen maar
het gedroogde vleesch, en daar had hij niet half genoeg aan; hij werd magerder en
magerder; ja, op 't laatst zag de vroeger zoo mooie, gevulde hond er uit als een draadje
witte wol, zóó dun en slap; terwijl de musschen zóó dik en vet werden, dat ze haast
niet meer vliegen konden. Het jonge muschje, dat een goed dier was, trachtte Titi
aldoor tot rede te brengen, maar 't hielp niets. Titi was hopeloos koppig. 't Eind van
de geschiedenis was, dat Titi van honger stierf. Toen werd er een kuil gegraven en
daar werd hij in gelegd. Zijn meesteres plaatste het deksel van een petroleumkist als
zerk op zijn graf, en schreef er de volgende woorden op:
Hier ligt mijn Titi;
Niet eten wou-d-ie
Uit koppigheid.
Toen werd hij zwakjes,
Stierf, en werd strakjes
Hier neergeleid.
O, koppige hondjes! bestrijdt het kwaad,
Eer 't u als mijn koppigen Titi vergaat!
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Anneke's Kermisdag

BIJ Fokke Fokkes, de koetsier van dokter van Buren, was 't dien dag wat laat
geworden met het avondeten. Ze hadden op vader gewacht, die wat langer dan
gewoonlijk met dokter uitbleef; en zoo gebeurde ‘t, dat juist op het oogenblik toen
Moeder den lepel in den brijpot zette, de torenklok al zes dreunende slagen liet
hooren. En bij den eersten slag sprong Anneke op, alsof ze geëlectriseerd werd.
Zenuwachtig trok ze aan de banden van haar slabbetje, die daardoor hopeloos in den
knoop raakten, en ondertusschen keek ze aldoor smeekend naar haar moeder, of
‘mem’, zooals de friesche kinderen zeggen.
Gelukkig, Mem begreep haar bedoeling! Ze kende haar dochtertje. ‘Ja Anneke,’
riep ze vroolijk, ‘je mag wel opstaan, hoor!’ En terwijl ze den ingewikkelden knoop
van het slabbetje langzaam maar zeker begon te ontwarren, voegde ze er bij: ‘Voor
dezen éénen dag mag je je brij wel eens laten staan.’
Dat liet het kind zich geen tweemaal zeggen! Weg stoof ze, zoodra de banden van
dat akelige slabbetje eindelijk los waren. Haar vader, die juist de voordeur in kwam,
begreep niets van dezen plotselingen aftocht. Hij riep haar nog na, maar kreeg geen
antwoord.
Waarom Anneke toch zoo'n haast had? Waarom ze op eens opsprong bij den
eersten klokslag van zessen?
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Ja, dat had natuurlijk zijn reden! 't Was immers kermis en vandaag mochten alle
kinderen van het dorp onder toezicht van den veldwachter voor niets een uur in den
mooien nieuwen draaimolen.
Van zes tot zeven zou dit pretje duren, en daar moest Anneke bij zijn! Kijk, daar
kwamen de anderen ook al aan! 't Was een heele optocht: Jan de veldwachter voorop,
in het volle besef van zijn waardigheid, en alle kinderen als schaapjes achter hem
aan. ‘Kletter de kletter de kletter!’ gingen de klompjes in vroolijken trippelpas. Zoo
eens allemaal met elkaar kermis te mogen houden, dat was juist het prettigste van
alle prettige kermisgenoegens! O, wat een heerlijke, heerlijke dag!
Daar hoorden ze het jengelende draaiorgel al, daar roken ze al den geur van de
oliekoeken, die in de kraam daarnaast werden gebakken!
En nu mogen vitterige stadslui gerust zeggen, dat draaiorgels niet mooi klinken
en dat oliekoeken nu juist niet heel lekker ruiken, - de vroolijke dorpskindertjes waren
vast overtuigd van het tegendeel. O, die geur! O, die muziek! En o, die droomerige,
draaierige kermisstemming, die hun gewone dorpje een paar dagen lang scheen om
te tooveren in een heerlijk sprookjesland! En het middelpunt van dat alles - de
draaimolens!
Ja, waarlijk, er waren er werkelijk twee, dit jaar! Eén bij 't begin van 't dorp en de
andere op het kerkplein. En die laatste was een groote, mooie, nieuwe, zooals de
kinderen er nog nooit een gezien hadden. Die schitterde van goud en zilverglans en
was geheel versierd met kleurige glazen kralen. Wat een pracht, wat een pracht! En niet alleen ‘paarden’ en ‘bakken’ had je er in, maar ook ‘leeuwen’ en
‘zeemeerminnen’ - wonderlijke wezens met een vischstaart en vreemde, starre oogen,
waar je akelig van werd als je er in keek!
En dan die paarden, zoo verschillend van kleur: bruine, witte en zwarte! En ze
tilden allemaal één voorpoot op, net of ze wilden gaan dansen!
En de ‘bakken’ - dat leken wel sleedjes, en ze waren rood met
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goud geverfd! Prachtig! Net een tooversprookje! En binnen in den draaimolen liep
een paard - zoo'n goeig beest! - maar al in 't rond: en de vrouw van den draaimolenman
draaide maar al aan de kruk van 't prachtige orgel, waarop allerlei mekanieke poppetjes
dansten. En denk eens aan, van dit draaiende tooverpaleis mochten nu alle
schoolkinderen een heel uur lang ‘voor niks’ genieten, - was 't niet om van te
watertanden?
Nu waren ze er - en‘Stap maar in, jongelui, allee, allee, allee!’ riep de eigenaar
van al deze heerlijkheid.
Maar - wie zou er nu 't eerst in? Allemaal tegelijk - dàt ging niet! - De groote
jongens vonden natuurlijk dat de sterkste voorging; een paar van hen zaten er al in,
en anderen duwden de meisjes en de kleinere kinderen op zij, om er zelf ook in te
klimmen. Maar mis, hoor!
Jan de veldwachter was er ook nog! ‘Kalm!’ riep hij met donderende stem; en
toen alles stil was: ‘De groote jongens moeten er uit! - Eerst de kleintjes!’
Ja, die veldwachter wist wel, wat hij deed! Nu kon hij ze nog regeeren, die wilde
rakkers, maar even later - dat begreep hij best! - dàn zou zelfs zijn macht niet meer
toereikend zijn om ze in toom te houden. Nu bleven ze, ongeduldig trappelend, staan
wachten totdat de kleintjes hun rondje gehad hadden.
Maar toen ook... nee maar... toen was 't waarlijk een wonder, dat er niet meer van
die arme kleinen kwamen te vallen, dat er niet een paar werden platgedrukt!
't Was een oogenblik van woest gejuich, van groote verwarring! ‘Fokke's Anneke,’
die ook juist haar voet op den draaimolen wou zetten, hoorde naast zich plotseling
een doordringenden gil, en daar zag ze een klein, armoedig gekleed jongetje, dat er
ook in geklommen was en zich nu krampachtig vasthield aan den voorpoot van een
leeuw, terwijl een groote jongen al zijn best deed om hem er af te trekken; dit gelukte
hem gauw genoeg, maar het ventje gilde zóó hartverscheurend, dat Anneke medelijden
met hem kreeg. Vlug sprong ze in den draaimolen, pakte het kind, dat juist op het
punt stond er achterover af te tuimelen,
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stevig bij zijn armpje, zocht een plaatsje in een van de ‘sleedjes’ en nam het huilende
stumpertje op haar schoot; want de plaats naast haar was al bezet door Jantje van
boer Raukema, een van de grootste en ondeugendste meisjes van de school.
Liever had Anneke een ander plaatsje gezocht, maar dat ging niet meer.
‘Tingelingelingeling!’ daar begon de molen al te draaien - eerst langzaam - toen
vlugger, en een vroolijk gejuich ging op uit den kindertroep. Allemaal hadden ze
dolle pret; alleen Anneke en Jantje keken elkaar van ter zijde aan en - het kleine kind
bleef aldoor jammerlijk huilen en schreeuwen! Anneke probeerde hem tot bedaren
te brengen; ze liet hem op haar knieën dansen, ze lachte tegen hem, maar niets hielp!
Telkens begon hij weer uit volle borst te gillen, en ze kon geen woord uit hem krijgen.
Wat ze hem ook vroeg, ze kreeg geen antwoord.
Dat arme kind dan ook! Hij was al heelemaal van streek toen Anneke hem op
schoot nam, en Jantje, boos omdat hij met zijn vuile klompjes telkens tegen haar
nieuwe grasgroene jurk trapte, kneep hem, elken keer wanneer hij zijn beentjes
bewoog, vinnig in de kuiten; - en dàt was de eigenlijke reden, waarom hij niet weer
tot bedaren kon komen.
Anneke's toestand was ondertusschen lang niet pleizierig: het zware, vreemde,
schreeuwende kind op haar schoot; Jantje, die haar, zonder een woord te spreken,
maar met een boos gezicht zooveel mogelijk op zij duwde om zelf meer plaats te
krijgen, en daar tusschendoor het snaterende draaiorgel, het gejoel van de andere
kinderen en het opwindende roepen van den draaimolenman.
Gelukkig, daar was 't ‘rondje’ uit! ‘Allee, allee, allee, nou weer een ander zoodje!’
riep de draaimolenman.
Jantje stond op, spreidde trotsch haar grasgroene rok uit en daalde af naar den
grond, na het kind nog eerst gauw een fikschen kneep te hebben gegeven. ‘Nou,
Anne,’ zei ze spottend, ‘veel pleizier verder met dien schreeuwerd!’ En weg was ze.
Anneke tilde haar vrachtje uit den draaimolen en keek eens om
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zich heen. Daar stond me die jongen warempel alweer te huilen en, of ze alle
menschen er ook naar vroeg, niemand wist wie hij was en waar hij thuis hoorde. Wat
te doen? Ze werd van alle kanten gestooten en gedrongen. - Wegloopen? - Nee, dat
ging toch niet! - Eerst dat kind bij zijn moeder brengen! Ze trok hem mee uit het
gedrang; en daar stonden ze nu, buiten den kring van de om den draaimolen dringende
kinderen, midden tusschen de moeders met kleintjes op den arm of aan de hand, die
ook eens naar de pret waren komen kijken.
Ook hier kon Anneke niets te weten komen omtrent het huilende kind. Geen
mensch scheen hem te kennen. - Vreemd toch! Een kermiskind was 't ook niet! 't
Had echte dorpskleertjes aan; een donker pakje: lange broek en kort, nauwsluitend
jasje, en op 't hoofd een ouden strooien hoed, waar de rand gedeeltelijk bij neerhing.
Aan de voeten een paar bemodderde klompjes. En zoo stond hij daar maar te huilen
als een verdwaald lammetje.
Anneke was wanhopig. ‘Waar is je Mem?’ vroeg ze. - Een nieuwe huilbui. - ‘Hoe
heet je?’ - Een onverstaanbaar antwoord, maar dat klonk als ‘Pieter’.
Eindelijk kreeg Anneke een goeden inval! Ze voelde eens in haar zak - en ja hoor,
ze had nog drie kermiscenten. ‘Wil Pieter een oliekoek?’
Even keken haar een paar blauwe oogen aan van achter de vuile knuistjes, die daar
tot nu toe al maar in gewreven hadden, maar Pieter zei niets.
Toch leek 't wel alsof zijn droefheid een beetje begon te bedaren en, daardoor
aangemoedigd, vroeg Anneke nog eens heel zacht en vleiend: ‘Wil Pieter een oliekoek
hebben?’
‘Ja,’ klonk het nu, maar zóó zacht dat ze 't bijna niet kon verstaan: ‘Pieter olietoet!’
Ziezoo, dat was een heele vooruitgang!
Anneke veegde zijn tranen wat af en nam hem bij de hand. En hij liet zich nu
gewillig meetrekken, af en toe nog even snikkend en telkens allesbehalve muzikaal
zijn neus ophalend;
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en zoo kwamen ze bij de oliekoekenkraam. Anneke kocht er twee, voor hun ieder
één. Ze had er zelf ook wel een noodig om haar een beetje te troosten, want - luister,
daar riep de draaimolenman: ‘Nou is 't zeven uur! Wie der nou nog in wil, die mot
betale!’
Anneke kreeg tranen in de oogen. Och, wat had ze zich dat uurtje heerlijk
voorgesteld! En nu? Niets dan getob en akeligheid had ze gehad!.... Treurig keerde
ze zich om. Daar trok er een aan haar schortje. Ze keek om, en nu moest ze toch
lachen! Pieter, met zijn vuil, behuild gezichtje, had zich nu ook nog heelemaal
ingesmeerd met het vet van den oliekoek.
Een traantje biggelde nog langs zijn neus, maar hij kauwde met vollen mond en,
met het kleine zwarte vingertje naar de kraam wijzend, klonk het: ‘Pieter nog eentie
olietoet!’
Anneke, die den haren nog niet opgegeten had, keek er naar met een verlangenden
blik. Ze voelde eens in haar zak - ja, daar zat nog één cent in, dat wist ze. Die wou
ze nog niet dadelijk uitgeven - dáár moest en zou ze straks nog één keer voor in den
draaimolen!
Maar Pieter begon alweer: ‘Pieter nog eentie olietoet! En toen, met zijn vette lipjes
smakkend: ‘Lettere olietoet!’
Zijn heele gezichtje was nu veranderd en Anneke begon schik in hem te krijgen.
‘Nou, toe dan maar,’ zei ze, ‘hier heb je er dan nog een!’ En ze gaf hem de helft van
den haren. Maar hiermee was Pieter nog niet tevreden: hij duwde het heele brok
ineens naar binnen en stak alweer zijn handje uit.
En: ‘Pieter nog eentie olietoet!’ klonk het alweer, bijna onverstaanbaar doordat
hij den mond nog zoo vol had. Anneke was wanhopig! Moest ze nu haar laatste stukje
ook nog weggeven? ‘Nee,’ dacht ze, ‘ik doe het niet!’ En ze hield haar stuk oliekoek
achter haar rug, opdat de kleine smulpaap het niet zou zien. Maar - o wee! Daar
betrok zijn straks zoo vroolijke gezichtje, de mondhoeken gingen naar beneden. O
wee, o wee! En toen Pieter nog eens weer altijd nog met vollen mond, jammerde:
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‘O, o, o, o, o! Pieter nog eentie olietoet!’ toen beet Anneke vlug een héél klein stukje
van haar overgehouden helft af, en - gaf het andere aan Pieter.
Maar ondertusschen was ze zoo slim, om hem maar gauw van die verleidelijke
kraam vandaan te brengen, opdat hij niet in de verzoeking zou komen om nòg meer
‘olietoeten’ te willen hebben.
Ze liep een eindje met hem den straatweg op, om hem wat tot bedaren te brengen
- en waarlijk, hij sjokte geduldig naast haar voort, alleen nu en dan nog even snikkend
en met zijn zwarte handjes langs zijn vuilen neus vegend.
Wat was 't hier in de vrije natuur toch stil, in vergelijking met het kermislawaai!
Dom-verwonderd keken de koeien in de met boterbloemen bezaaide weiden naar
het tweetal: ‘Hi - hi - hi!’ hinnikte een paard, dat voor 't hek van zijn weide had staan
kijken, en het holde meteen in woeste vaart naar 't andere eind van de wei, waar een
breede sloot het in zijn vaart stuitte. Een leeuwerik kwinkeleerde vroolijk hoog in
de lucht. Een rietmuschje liet zich hooren aan den slootkant, tusschen de op hun
hooge stengels wiegelende zwanebloemen en bruine rietpluimen. In 't gras aan den
wegkant bloeiden allerlei bloempjes: witte en roode en gele klaver, ‘blauwe kamkes’
aan lange, fijne grijsgroene ranken, boterbloemen en ‘lamkeblomkes’ (madeliefjes).
Daar fleurde Pieter heelemaal van op! ‘Bomtes!’ riep hij, en Anneke liet hem een
handvol plukken.
Met zijn dikke, onbeholpen knuistjes rukte hij ze wreed van den stengel en gooide
ze dan weer weg.
Anneke, die veel van bloemen hield, kon dat eigenlijk niet goed aanzien; maar ze
liet hem toch maar eventjes begaan, omdat ze merkte dat hij op deze manier weer
geheel tot bedaren kwam. Met een treurig gezichtje liep ze stil naast hem voort,
terwijl hij, al plukkend, verder en verder dwaalde. Hoeveel ze zelf ook van bloemen
hield, hoe graag ze anders ook naar al de geluiden in de natuur mocht luisteren,
vandaag was ze niet in de stemming om van dit alles te genieten.
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O, was ze dat kind toch maar kwijt! Op zoo'n manier ging haar heele heerlijke
kermisdag voorbij, zonder dat ze er iets aan had! Soms kreeg ze, een gevoel alsof ze
den jongen wel graag eens door mekaar zou willen schudden, omdat hij haar pleizier
zoo bedierf; dan weer kwam ze in de verzoeking, hem maar aan zijn lot over te laten
en stilletjes weg te loopen. Eens, toen hij tusschen 't gras een sprinkhaan gevangen
had en het arme dier de pooten uittrok, gaf ze hem een tik op de wreede vingertjes;
en toen hij daarna zijn akelig, dwingerig gehuil weer aanhief, ja, toen keerde ze zich
werkelijk van hem af, en liep 'n eindje naar 't dorp terug. - Daar was 't immers zóó
heerlijk!
Vandaar klonk haar de muziek van draaiorgels en het vroolijke gejoel van veel
menschen tegemoet.... O, wat verlangde ze er naar, weer op de kermis te mogen zijn!
Ze liep een twintig stappen stevig voort zonder om te kijken, - toen stond ze eventjes
stil.
't Geschreeuw achter haar werd nu toch zóó erg - ze moest eens even kijken! Half
onwillig wendde ze haar hoofd om en... daar lag haar kleine plaaggeest midden op
den weg, in 't grint, te schoppen en te slaan en te schreeuwen! - Nee maar, zulk razen
had ze nog nooit gehoord! 't Leek wel of er een varken geslacht werd!
En - kijk, daar kwamen een massa sjeezen aan - van die echte friesche sjeezen,
die zoo licht zijn als een veer en die, met vurige paarden bespannen, als de wind over
den weg stuiven!
In elke sjees een vroolijk jong paar - allemaal rijke boerenzoons, die met hun
meisjes kermis gingen houden, en die nu onder elkaar een soort van harddraverij
hielden, om elkander en hun meisjes eens te laten zien, hoe hun paarden wel konden
loopen. Anneke zag ze al dichter- en dichterbij komen en één oogenblik keek ze er
vol bewondering naar, hoe wild de krachtige dieren er van door gingen. Ze moest
even lachen toen ze zag, hoe angstig sommige van de meisjes zich aan den rand van
de kleine sjees vasthielden, doodsbenauwd dat ze er af zouden vallen. Maar toen toen dacht ze opeens aan het kind, dat
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daar nog altijd midden op den weg lag te schoppen en te slaan, - heelemaal verdiept
in zijn verdriet en machtelooze boosheid! - Zóó geheel daarin verdiept, dat hij niets
scheen te hooren of te zien. - En de sjeezen naderden in snelle vaart! ‘Ho, vooruit
oude Bles!’ ‘Toe, Zwarte, doe nou eens je best!’ ‘Ho, ho, hort!’ - hoorde Anneke de
boerenzoons roepen - ze kon alles duidelijk verstaan, terwijl ze met groote sprongen
naar de plek ijlde, waar kleine Pieter zich nog steeds in 't grint om en om rolde, als
een boos klein diertje.
‘Pieter!’ ‘ riep ze. ‘Pieter, sta toch op! Pieter, Pieter, daar komen wilde paarden
aan.’
Maar 't leek wel, of hij haar niet hoorde.
Daar was de voorste sjees al bij hem en - o schrik! - de voerman merkte niets,
doordat hij al zijn aandacht vestigde op den ‘Zwarte’, wiens kop met de wilde, vurige
oogen plotseling naast zijn sjees verscheen.
‘Ho, hort Bles!’ schreeuwde hij, woedend van strijdlust, terwijl zijn oogen bijna
uit het hoofd puilden; ‘Vooruit, Bles, vooruit! Anders wint de Zwarte het!’
En Bles spande nog eens al zijn krachten in, want hij was een beroemde harddraver,
die al verscheiden prijzen gewonnen had! Daar was hij al vlak bij 't huilende kind,
maar.... Anneke was er ook! Ze wist zelf niet meer wat ze deed... 't Suisde haar in
de ooren; maar werktuigelijk trok ze het kind bij zijn beentje naar den wegkant...
toen viel ze zelf naast hem neer, duizelig en half bewusteloos van den schok.
‘Rrrrrrrrt!’ daar stoof de Zwarte de voorste sjees voorbij! Bles week uit en rakelings
suisden de wielen van de sjees langs de kinderen - over Anneke's witte schort en
over Pieters ouden stroohoed, die hem van 't hoofd was gevallen toen Anneke hem
zoo haastig wegtrok.
Met open mond had Pieter toegekeken - hij begreep er niets van. Totdat alle sjeezen
voorbij waren, hield hij zich stil... dat schouwspel deed hem voor een oogenblik zijn
verdriet vergeten; maar toen - ja, toen zag hij daar zijn gehavenden hoed, en
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naast hem dat vreemde meisje, dat zoo stil lag...... en toen gingen zijn mondhoekjes
weer naar beneden, en het arme verdwaalde schaap hief opnieuw zijn klaaglied aan.
‘Pieter Mem toe! Pieter Mem toe! Pieter Mem toe!’ was nu het refrein.
Maar Anneke bleef een heele poos half versuft en bewusteloos liggen. Ze was als
in een droom. Ja, ze wist wel dat ze daar aan den weg lag, en dat Pieter naast haar
zat te huilen. Maar 't was net of alles buiten haar omging, alsof ze er toch eigenlijk
niets mee te maken had.
En zoo werd het avond. De zon was al ondergegaan; de kikkers begonnen te
kwaken. Hier en daar loeide een half-slapende koe; op het dak van boer Raukema's
schuur, ginds een eind het veld in, schreeuwde een katuil.
Ja, 't werd avond... de prettigste uren van de kermis waren voor Anneke al voorbij!
Pieter had zich heesch gehuild en zat nu, als een beeld der wanhoop, naast haar te
snikken; zijn borstje trilde en ging heftig op en neer, maar geluid kwam er niet meer.
Hij had de hoop al opgegeven dat zijn buurmeisje zich nog eens met hem zou
bemoeien, en zat nu stil naast haar. Hè, wat lag ze daar stil! Haar schort was diep in
de modder weggedrukt door 't wiel van de sjees, en ook haar jurk zat vol modder en
slijkspatten. 't Gras werd vochtig - 't begon te dauwen.
‘Hu’.... ze rilde even, en meteen kwam ze weer tot zichzelf en keek eens om zich
heen. Hè, wat was haar hoofd nog vreemd, net of ze droomde. ‘Zou 'k in mijn bed
liggen en heb ik dat alles gedroomd?’ vroeg ze zich af, maar ze was nog te loom om
de oogen op te slaan.
Nee hoor, 't was toch geen droom, want ze hoorde nog altijd, hoewel héél zacht
en droevig, het huilerige stemmetje van Pieter. Ze zag er heusch tegen op, weer tot
de werkelijkheid terug te keeren. Foei, wat een narigheid!
En daarginds die heerlijke, vroolijke kermisgeluiden! O ja, ze hoorde ze nog wel!
Wat zongen ze daar toch? - O, wat waren
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ze allemaal vroolijk, die menschen! En zij...... hier zoo alleen met dat vreemde,
huilerige kind!
Maar daar schoot 't haar opeens te binnen, hoe ze straks had willen wegloopen en
hem aan zijn lot overlaten - èn hoe hij door háár schuld bijna overreden was geworden!
Hoe had ze dàt toch kunnen doen? Zoo'n arm schaap alleen laten.... foei, wat was
ze slecht geweest! - En toen ze dit bedacht had, werd ze opeens klaar wakker en ze
voelde een warmen stroom van medelijden in haar hartje opwellen voor dat arme
kind, dat daar naast haar zoo klaaglijk om zijn ‘Mem’ riep. Opeens zat ze rechtop,
nam hem op haar schoot en zoende en liefkoosde hem. ‘Stil maar Pieter,’ zei ze, ‘stil
maar, hoor! We zullen Mem wel vinden - kom maar mee!’
‘Mem vinden!’ snikte Pieter en hij sloeg zijn armpjes om haar hals. ‘Ja, we zullen
Mem vinden, hoor! Kom maar gauw mee!’
Eerst nu begreep Anneke, in welk een groot gevaar ze allebei verkeerd hadden;
want ze moest met geweld haar schort lostrekken uit het diepe spoor, dat het wiel in
den weeken grond gemaakt had. - En dan Pieters totaal vernielden hoed!
‘O, o, mijn lieve jongen,’ snikte ze, ‘als wij dat zelf eens geweest waren, in plaats
van onze kleeren!’ Maar Pieter begreep haar niet. Hij was bijna in slaap gevallen in
haar armen en zuchtte nog eens heel zacht: ‘Mem vinden! Pieter Mem vinden!’ Ja,
- wàt nu te doen met dit vermoeide, half slapende kind? ‘Wacht,’ dacht Anneke, ‘ik
breng hem bij boer Raukema, dat is hier vlak bij!’ En ze probeerde hem te dragen;
maar dat ging moeilijk hoor! 't Kind was zoo zwaar als lood, vooral nu hij zoo slaperig
was.
Maar Anneke deed haar best en spande al haar krachten in. Vier stappen kon ze
met hem doen; dàn moest ze telkens even gaan zitten. Maar zoo kwam ze toch
eindelijk bij de boerderij, doodmoe en heelemaal bezweet.
Ze deed de voordeur op een kiertje open en riep: ‘Is hier ook volk?’ - En ja, er
was volk! Het kindermeisje, opgeschrikt uit
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een lekker dutje, kwam slaapdronken aan de deur en vroeg, met de vingers haar
oogen uitwrijvend: ‘Wat mot je? - Aan bedelvolk geven we niet, hoor!’
‘Ik ben geen bedelaar,’ riep Anneke bits. ‘Ik ben Fokke's Anneke, en Heit (vader)
is koetsier bij dokter van Buren, en hier heb ik een vreemd kind, waar ik den heelen
middag al mee heb rondgeloopen, maar geen mensch weet van wie hij een jongetje
is, en nu is hij in slaap gevallen en ik kan hem niet meer dragen, ik.... kan.... niet
meer!’ - Nu kwam al haar verdriet en moeheid tot zijn recht, en 't arme kind begon
uit volle borst te huilen.
't Slaperige kindermeisje, dat heel alleen op 't huis en twee kleine kinderen moest
passen, terwijl een oude arbeider voor 't vee zorgde, werd nu heelemaal wakker.
Maar ze was er wel een beetje mee verlegen, wat haar nu te doen stond. Moest ze
nu dat wildvreemde kind in huis nemen? Zou de boerinne, die lang niet makkelijk
was, dat wel goed vinden? Wat moest ze toch doen?
‘Waar is dat kind?’ vroeg ze, om toch maar wat te zeggen.
‘Daar ligt hij,’ snikte Anneke.
't Meisje ging naar den kleinen slaper toe; maar pas had ze hem in 't gezicht gezien,
of ze gaf een gil, en 't volgend oogenblik lag ze op de knieën naast hem.
‘Pieterke!’ riep ze, ‘och, ons eigen arm klein Pieterke! Was hij zoo verdwaald
geraakt? Och, ons lief, gouden Pieterke, hoe kom je hier toch?’
Half in slaap fluisterde het kind: ‘Janke!’ Toen zonk zijn kopje weer op zij, en
zijn geregelde ademhaling bewees, dat hij weer was ingesluimerd.
Verwonderd keken de meisjes elkaar aan.
‘Waar heb je hem gevonden?’ vroeg Janke en ‘Ben jij zijn zuster?’ vroeg Anneke.
Ja, hoor, Janke was zijn oudste zusje! Ze waren nog maar pas in 't dorp komen
wonen, en nu was zij kindermeisje bij Raukema geworden.
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‘Maar pleizierig is 't hier niet, hoor!’ zuchtte ze. ‘De boerinne is lang niet malsch,
en dan dat akelige meisje, die Jantje!’
‘Nou, die ken ik ook wel!’ riep Anneke. ‘'t Is een akelig spook!’ En ze dacht weer
aan wat er dien middag in den draaimolen gebeurd was.
Maar er was te veel anders te vertellen, dan dat ze tijd hadden om zich verder te
verdiepen in Jantjes verdorvenheid; want toen Janke hoorde dat Anneke kleinen
Pieter in den draaimolen ontmoet had, stampte ze op den grond van kwaadheid. ‘Daar
heb je 't alweer!’ riep ze, ‘krekt weer wat voor onze Wietske! Die heeft vanzelf weer
alleen maar aan haar eigen pleizier gedacht en het kind vergeten! O, o, o, wat zal
Mem ongerust zijn! Ik moet er naar toe. Ik moet hem bij Mem brengen, anders wordt
Mem nog ziek van verdriet! O, die arme Mem! Maar nee, nee, ik kan toch ook de
boerinne haar kinders niet alleen laten in den nacht! O, kwamen ze maar thuis,
kwamen ze maar thuis!’ Maar dáár was voorloopig niet veel hoop op! 't Was veel te
prettig op de kermis.
Janke was heelemaal wanhopig. ‘O, o, die arme Mem!’ riep ze telkens. ‘Ik moet
ons Pieterke thuisbrengen, anders wordt Mem dood - dood - dood - ongerust! O, die
arme Mem, ze zal vast en zeker ziek worden van de ongerustigheid!’ En Janke rukte
zich de haren uit het hoofd, zoo wanhopig was ze.
Daar kwam de oude arbeider aan. Die had juist de paarden hun laatste voer gegeven
en wou nu wel eens weten, wat al dat gepraat en gejammer beduidde.
‘O, Ate, Ate,’ klaagde Janke, ‘kijk nou eens aan, Ate, hier ligt ons lieve, kleine
Pieterke, en dit meisje heeft hem gevonden. O, Ate, Ate, wat zal onze Mem ongerust
zijn! O, ik moet naar Mem toe, ik moet ons Pieterke thuisbrengen! Toe, Ate, als jij
nu eens een half uurtje op alles wou passen, dan stop ik hem gauw in den kinderwagen
en ik breng hem bij onze Mem! Och toe, Ate, doe dat nou eens voor me! Je zult zien
dat ik over een half uur weerom ben. Ik kan loopen als de wind.’
‘Nou, nou, Janke,’ zei de oude man, terwijl hij zijn kin schraapte,
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‘nou, nou, nou, meiske, hou je wat bedaard! Je zou een mensch waarachtig
zemelachtig maken met je gejammer. Nou, nou, je weet best dat ik je wel helpen wil,
maar nee, nou, meiske, dit is mij à;l te mal! Wat mot ik nou met die kinders beginnen
als ze wakker worden? Nee, nou, Janke, ik meen het goed met je, maar nee, nou, om
kinders luiers onder te doen, dáár staan mijn oude handen niet naar!’
De beide meisjes moesten even lachen toen hij haar zijn vereelte, kromgwerkte
handen liet zien. Nee, dit waren geen handen voor een kindermeid, daar had Ate
gelijk aan!
Janke begreep 't heel goed. Ze schreide stil voor zich heen. En oude Ate deed zijn
best om een anderen kant uit te kijken - want tranen, nee, nou, daar kon hij niet tegen!
Janke schreide en snikte hoe langer hoe bedroefder - en Ate had toch zoo'n
medelijden met haar! Hij wrong zich in allerlei bochten.... hij schoof zijn tabakspruim
van de eene wang naar de andere. - Dat deed hij namelijk altijd, als hij ergens over
nadacht. Eindelijk spoog hij zijn pruim uit en zei geruststellend: ‘Nee, nou, Janke,
nou mot je niet meer zou janke, hoor! Ik zeg maar, Janke, je bent een echte jankster!’
En toen de meisjes bij al haar verdriet, toch weer even lachen moesten om die
grap, kwam de oude man heelemaal op dreef. ‘Ziezoo,’ zei hij, ‘en nou niet weer
beginnen! Nee, nou, daar wordt een mensch maar zemelachtig van. Maar kijk, ik
heb er wat op bedacht! Nee, nou, oude Ate is geen goeie kindermeid, maar nee, nou,
als dit andere meiske zoolang op de kinders wou passen, dan zal ik 't allemaal wel
goed praten bij de boerinne.’ Anneke keek lang niet vroolijk bij dit vooruitzicht. Ze
verlangde toch zóó naar huis, ze was dood-doodmoe! Maar nee, die arme Janke zat
toch zoo in angst, en het vriendelijke gezicht van oude Ate, die haar zoo guitig
aankeek, deed haar besluiten, dit laatste offer dan ook maar te brengen.
‘Nou, toe dan maar,’ zei ze, ‘maar dan moet Janke even bij onze Heit en Mem
aanloopen en vragen of Heit me komt halen, - want ik durf niet alleen naar huis in 't
donker.’
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‘Dat is goed, hoor, dat wil ik wel doen!’ riep Janke, en ze was al in 't voorhuis, waar
de kinderwagen stond.
Een oogenblik later kwam ze er mee naar buiten, en met haar beiden legden de
meisjes den slapenden Pieter er in.
‘Ja, maar nou moet je mij eerst nog even zeggen, waar jullie wonen - dat zou ik
haast vergeten!’ riep Janke nog.
‘Vlak bij de menniste kerk - een klein huis, met lichtgroene blinden.’
‘Ja, ja, dan weet ik 't wel!’ gilde Janke, terwijl ze op een draf wegstoof met den
kinderwagen.
Maar nu pas begon Anneke te begrijpen, wàt ze eigenlijk op zich had genomen!
Moest zij nu in een vreemd huis op vreemde kinderen passen? O, wat was alles hier
vreemd! Zoo deftig - èn zoo kil!
‘O, Ate,’ smeekte ze, ‘blijf toch bij mij, ik ben zoo bang!’
‘Nee, nou,’ zei Ate, ‘je mot niet bang wezen, 't komt allemaal wel terecht. Maar
nee, nou, Ate zal je niet alleen laten, hoor! Ate zal wel bij je blijven!’
En hij nam haar bij de hand en bracht haar naar de voorkamer, waar de kinderen
in een van de bedsteden lagen te slapen. De deuren stonden op een kiertje en Anneke
gluurde eens naar binnen. Och, wat sliepen ze lekker!
‘Kijk toch eens Ate, wat liggen ze daar lief met hun krullekopjes op 't kussen!’
zei ze zacht.
‘Nee, nou, ja, ja, als ze slapen, dan lijken ze wel aardig,’ fluisterde de oude man
terug, en hij trok een grappig gezicht. ‘Maar nee, nou, als ze wakker zijn, dan heb ik
er maar liever niks mee te doen!’
‘Zijn ze dan zoo lastig?’
‘Nee, nou, lastig eigenlijk niet; maar toch, nee, nou, ik kan ook niet zeggen dat ze
zoet zijn. De kleinste schreeuwt den godganschelijken dag, zie je? En die jongen nee, nou, die is nou al haast drie jaar, maar denk je, dat ik ooit een vriendelijk woord
van 'm gehad heb? Nee, nou, lastig is-ie niet, maar, nee, lief isie ook niet.’
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‘O, wat hoop ik dàn, dat ze niet wakker worden!’ riep Anneke. ‘Ik heb waarlijk al
moeite genoeg gehad met dien anderen schreeuwert! O, o, Ate, wat is me dàt een
huilebalk!’ En ze vertelde den ouden man al haar avonturen.
Toen hij alles wist, keek hij haar verwonderd aan. ‘Nee, nou,’ zei hij, ‘maar dan
zeg ik maar, dat jij een flinke meid bent.’ Anneke kreeg een kleur, - want ze had hem
niet verteld, dat ze een oogenblik haast van plan was geweest, het kind aan zijn lot
over te laten. Daar schaamde ze zich toch zóó voor!
Oude Ate had schik in haar, dat kon je wel zien aan zijn glunder gezicht. Als hij
zóó keek, dan plooiden zich allemaal van die aardige rimpeltjes om zijn mond en in
zijn ooghoeken, en dan was-ie wàt een aardig oud mannetje, die Ate!
‘Zal ik jou eens wat zeggen, meiske?’ zei hij, en hij keek haar met zijn verkleurde
blauwe oogen guitig aan: ‘Zal ik jou eens wat zeggen? - Nee, nou, ik wou wel dat
jij de dochter van onzen boer was, in plaats van Jantje. Want - nee, nou, ik wil geen
kwaad spreken, maar dàt is me een portret!’
Net was Anneke op het punt om ook eens over Jantje uit te pakken, toen ze achter
zich op eens een kijvende stem hoorde.
‘Zoo, zoo, is onze Jantje zoo'n portret? Mooi zoo, nou zie ik dan eens hoe we
achter onzen rug belasterd worden! - En - wat is dat? Een vreemd kind op den laten
avond? Hé, 't is waarempel Dokters Fokke's Anneke! Nou, dàt is me ook wat moois!
En waar is Janke?’
Geen antwoord. Oude Ate was heelemaal verbouwereerd, - Anneke stond te trillen
en te beven van angst.
Nu kwamen de boer en Jantje er ook nog bij en die keken ook vreemd op, Ate en
Anneke in de kamer te vinden, in plaats van Janke.
‘Wel, wel,’ krijschte de boerinne, ‘dit is me hier een mooie boel, dàt moet ik
zeggen! Krijg ik nou antwoord - ja, ofte nee? - Waar is Janke? Ik wil weten, waar
Janke is.’
‘Nee, nou,’ begon Ate, ‘de boerinne mot zich niet zoo kwaad maken, nee, nou,
want dan wordt 'n mensch maar zemelachtig.’
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‘Och, jij altijd met je “nee, nou”, bauwde de boerinne den ouden man na,’ jij met je
‘nee, nou’ en met je ‘zemelachtigheid’, - al die praatjes geven mij niks. Ik heb zelf
gehoord, hoe je achter mijn rug hebt gezegd dat onze Jantje een ‘portret’ is. Nu weet
ik, hoe je over ons denkt, en dat vergeet ik nooit, hoor Ate! Maar nou zal je me
zeggen, waar of Janke is!’
Oude Ate wrong zich weer in allerlei bochten; hij was heelemaal van streek.
‘Nee, nou...,’ begon hij weer - ‘nee, nou....’
De boerinne stampte op den grond van ongeduld.
‘Ga jij maar naar de paarden en de beesten, ouwe domkop met je ‘nee, nou!’, gilde
ze, buiten zichzelf van woede. Toen keerde ze zich naar Anneke, die bleek en bevend
naast haar stoel stond en snauwde haar toe: ‘En zeg jij me nou eens, wat of er hier
gebeurd is en waarom of Janke niet bij onze kinderen is!’
Hortend en stootend kwam nu het arme kind met haar verhaal voor den dag. Ieder
ander mensch zou aangedaan zijn geweest over al haar zelfopoffering, over haar
zorgen voor een vreemd kind, over al het pleizier, dat ze daarvoor in den steek had
moeten laten; maar alleen de boer keek haar medelijdend aan en knikte haar
vriendelijk toe. Maar de boerinne? Nee, hoor, die maakte zich hoe langer hoe boozer,
en Jantje had de grootste pret. ‘Ja, ja!’ riep ze, schaterend van 't lachen. ‘'t Zal wel
waar wezen, Mem! Vanmiddag zat ze ook al in den draaimolen met dat vuile mormel!
Wat heb ik gelachen toen ik haar later aan alle menschen hoorde vragen, of ze ook
wisten waar zijn mem was. Natuurlijk kon geen sterveling haar dat zeggen, maar ik
wist het wel - maar ik zei 't lekker niet! O, wat een grap, wat een mooie grap!’
‘Zoo?’ riep Anneke, heelemaal buiten zichzelf door alles wat ze dien dag beleefd
had, ‘vond jij dat een grap? O, o, Jantje, Jantje, wat ben jij slecht!’
Daar voelde ze een harde hand, die haar bij den schouder pakte. 't Was de boerinne.
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‘Mijn deur uit!’ krijschte ze, ‘dadelijk mijn huis uit! Onze Jantje slecht! Hoe is 't
mogelijk? Dan ben jij zeker braaf, hè? En die akelige Janke ook, vanzelf, die maar
stil wegloopt als ze op mijn huis en mijn kinderen moest passen! Nou, maar ik heb
je dan maar te zeggen, dat ik zulke schepsels niet in mijn huis hebben wil! Vort dadelijk vort! Maak dat je weg komt, of ik kan mijn handen niet van je afhouden!’
En ze duwde het verschrikte kind voor zich uit tot aan de voordeur, die ze met een
smak achter haar dichtsloeg.
Daar stond Anneke nu. 't Was pikdonker. Welken kant moest ze uit, om in 't dorp
te komen? - Ze was nog geheel verblind door 't licht in de kamer, en nu dacht ze niet
anders, dan dat ze den weg naar haar ouders nooit terug zou vinden.
Wat was dat? Hoorde ze daar geen voetstappen? Ja, daar kwam een donkere
gedaante op haar af. Wie zou 't zijn - De boer? - Oude Ate? - De boerinne toch zeker
niet? En bij deze gedachte kroop ze ineen van angst. Maar nee, nee, daar hoorde ze
een bekend geluid - het kuchje van haar vader!
‘O Heit, Heit,’ juichte ze, ‘O, 't is Heit! 't Is Heit! O Heit, neem mij gauw mee, ik
ben zoo bang! O, ik ben zoo bang!’
Daar stond vader Fokke al bij haar en ze voelde een stevige knuist, die haar handje
zocht.
En nu tilden twee krachtige armen haar op, en ze sloeg haar armpjes om vaders
hals en drukte haar betraand wangetje tegen zijn gezicht.
‘O Heit, Heit, ik was toch zóó bang, zoo vreeselijk bang! De boerinne heeft me 't
huis uitgejaagd. Ze was zoo vreeselijk kwaad op me! En o Heit, wat is die Jantje een
slecht meisje, die heeft me uitgelachen om al mijn verdriet!’
Fokke hoorde daarbinnen nog altijd de kijvende stem van de boerinne, en hij
begreep er alles van! O, was zou hij dat mensch graag even de waarheid hebben
gezegd! Maar nee, dat mocht hij nu niet! Nee, 't was beter van niet! Allereerst moest
hij nu zijn kind naar huis brengen en haar troosten, zoo goed hij kon!
‘Stil maar, Anneke,’ zei hij, ‘hou jij je maar stil, pop! Janke
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heeft ons alles al verteld en we vinden je een flinke meid, hoor!’ Dàt beviel Anneke!
Want Heit zei anders nooit zulke dingen. Ze droogde haar tranen en drukte zich nog
een beetje vaster tegen hem aan.
Nu eerst voelde ze hoeveel ze hield van haar trouwen, eerlijken vader, die altijd
zoo liefderijk en zorgvuldig was, al leek hij ook wat stug.
‘Ja,’ zei Fokke nog eens. ‘Je bent een flinke meid! Dat zei Mem straks ook, en ik
durf wedden dat ze een verrassing voor je heeft, als we straks thuis komen!’
Een verrassing? Hé, dat was aardig! Bij dat vooruitzicht fleurde Anneke heelemaal
op. Ze vergat voor een oogenblik al haar verdriet.
‘Een verrassing, Heit? Wat dan toch?’
‘Ja,’ zei Fokke lachend, ‘dat mag ik niet zeggen, dat heb ik Mem moeten belooven.’
Maar Anneke hield niet op met vragen en Fokke maakte haar hoe langer hoe
nieuwsgieriger, en hij was zoo vroolijk en zoo grappig, dat Anneke opgewekt en
lachend bij haar moeder binnenkwam.
Hè, wat was 't hier toch gezellig! Alles zag er veel vriendelijker uit dan in die
mooie kamer bij Raukema. En o, o, wat was Anneke blij, dat ze weer veilig bij haar
lieve Mem was!
Maar - wat was dat? - Op de tafel stond een schotel met drie prachtige wafels er
op! O, zulke lekkere wafels, dik met suiker bestrooid!
Nu, daar had Anneke wel zin in; want ze had dien heelen dag haast nog niets te
eten gehad! Ze hapte er dadelijk in en dat wel met zooveel kracht, dat de kruimels
over de met bruin gevlamd zeil bekleede tafel stoven, en ze zag er, met haar besuikerd
mondje, zoo vroolijk en gelukkig uit, dat 't een lust was om te zien.
Was dát nu hetzelfde kind van straks?
Maar - 't zou nòg mooier worden! Met een geheimzinnig gezicht stapte Mem naar
de kast en haalde er nòg al een wafel uit,
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en toen die ook al in Annekes maagje verdwenen was, zei Fokke met een knipoogje
tegen zijn vrouw: ‘En nou moet ze maar gauw naar bed, hè Mem?’
‘Ja,’ zei Mem, ‘dat dunkt mij ook!’ En ze gooide de deuren van de bedstee wijd
open.
‘Krijg nu maar gauw je nachtjakje, Anneke,’ zei ze, ‘'t ligt onder de dekens.’
Nu ja, Anneke had nog wel graag een poosje op willen blijven, maar ze was
gewend, haar moeder te gehoorzamen. Ze ging dus naar de bedstee en stak haar
handje onder de dekens, om haar nachtjakje te grijpen. Maar - wat was dat? - Dat
voelde heel anders dan haar nachtjakje - 't was hard - 't was week - 't was zoo vreemd!
- Wat wàs dat toch? Wat kòn het toch wezen? Ze keek Mem eens aan - ze keek Heit
eens aan - maar die deden niets anders dan maar lachen en lachen. Fokke sloeg zich
op de knieën van de pret!
Nu sloeg Anneke kordaat de dekens op, en - wat lag daar? Een prachtige, prachtige
pop - een heele groote met een rose jurk aan en mooie, blonde krullen!
‘Is die voor mij?’ vroeg ze schuchter, en ze werd bleek van aandoening.
‘Ja zeker,’ zei nu haar moeder, ‘die is voor jou, hoor! En ik zal je ook zeggen hoe
ik aan het geld kom. Ik was aan 't opsparen voor een nieuwen hoed, maar toen Janke
me vertelde hoe je voor haar broertje gezorgd hebt, en hoe je alle pleizier van de
kermis daardoor moest missen, toen moest ik iets doen om je dat te vergoeden; maar
ik wist eerst niet, wàt. Maar toen dacht ik aan dat spaarpotje voor dien hoed, en ik
wou niet minder wezen dan mijn dochtertje, dacht ik bij mezelf. Ik moest ook maar
eens toonen, dat ik wat kon opofferen. En ik zei tegen mezelf: ‘Ik kan nog best een
jaartje met mijn oudje loopen,’ en toen ging ik naar de kramen en ik kocht een mooie
pop en vier wafels!’ ‘O Mem, Mem, wat ben ik blij, wat ben ik blij! Maar 't spijt me
zoo, dat Mem nu geen nieuwen hoed krijgt,’ riep Anneke, terwijl ze de pop heel
voorzichtig van het bed nam.
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‘Och kom,’ juichte Mem, ‘daar moet je maar niet meer aan denken. Wil je wel
gelooven, Anneke, dat ik zelf nu nog véél blijder ben, dan wanneer ik den mooisten
hoed had mogen uitzoeken?’
‘Is 't echt waar, Mem?’
‘Ja, hoor, 't is echt waar!’
Nu, 't spreekt vanzelf dat Anneke, nu ze pas die mooie pop gekregen had, nog wat
mocht opblijven. Eerst mocht ze er nog een poosje mee spelen en toen kreeg ze nog
een boterham met kaas. Ja - ze verbeeldde zich eerst wel, dat ze daar na die fijne
wafels geen zin in had, maar - 't viel mee, hoor! Ze peuzelde alles smakelijk op.
En toen ze eindelijk onder de dekens lag en Mem haar zoo echt lekker toedekte,
toen fluisterde ze haar in 't oor: ‘O Mem, Mem, ik had nièt gedacht, dat ik ooit in
mijn leven zóó'n mooie pop krijgen zou! Ik heb nog nooit zoo'n prettigen kermisdag
gehad als deze!’
‘Zoo?’ zei Mem, ‘nou, dat doet me pleizier, hoor! En 't allerprettigste is toch zeker,
dat Heit en ik nou nog veel meer van je houden dan vroeger?’
‘Ja Mem, dat is 't allerprettigste!’
En Anneke keerde zich om, en 't leek wel of ze dadelijk in slaap viel. Maar even
later klonk weer haar stemmetje uit de bedstee: ‘Mem!’
‘Ja, Anneke, wat is er?’
‘Och, Mem, kom nog eventjes bij me!’
‘Nou, hier ben ik dan! Wat was er?’
‘Ik moet Mem nog even wat zeggen,’ fluisterde Anneke. ‘Ik heb die pop en die
wafels niet verdiend, Mem! Ik ben niet lief en goed geweest!’ En terwijl ze haar
gezichtje in 't kussen verborg, bekende ze haar moeder, hoe ze even van plan was
geweest, het kind aan zijn lot over te laten en naar de kermis terug te gaan.
O, wat schaamde ze zich daar nu over! ‘O Mem,’ snikte ze, ‘wat ben ik slecht
geweest - o zoo slecht! En door mijn schuld
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was die arme kleine Pieter bijna overreden door die sjeezen!’ ‘Welke sjeezen?’ vroeg
haar moeder - want daar wist ze nog niets van. En nu moest Anneke alles vertellen.
Heit kwam er ook bij en toen ze nu hoorden in welk levensgevaar hun dochtertje
verkeerd had, werden beide ouders bleek van schrik. Maar de vader probeerde zich
goed te houden. Schijnbaar bedaard zei hij: ‘Kom, kom, zóó erg zal 't wel niet geweest
zijn; je hebt 't je zeker verbeeld, dat de wielen zoo dicht langs je gingen!’
‘Verbeeld?’ riep Anneke, en ze zat opeens rechtop in bed. ‘Nee Heit, 't was geen
verbeelding! Het wiel ging over mijn schortje heen. Kijk maar eens, of daar geen
modder meer aan zit.’
Bevend nam Mem het schortje van den stoel, waarop Anneke haar kleeren netjes
had neergelegd. En jawel, het spoor van dat wiel was er nog duidelijk op te zien!
‘O mijn lieve kind, lieve kind!’ riep ze, en ze viel op de knieën voor de bedstee
neer. ‘Wat ben je toch gelukkig aan dat groote gevaar ontkomen!’
Ook Fokke streelde zijn meiske over het zachte, blonde haar. Toch was Anneke's
geweten nog lang niet gerust.
‘Maar - ik ben toch héél slecht geweest,’ fluisterde ze nog eens. ‘Ja,’ zei Fokke
nu heel ernstig, ‘maar bedenk je eens goed: zou je dat kind werkelijk alleen op den
weg hebben laten liggen, ook al waren die sjeezen niet gekomen?’
Anneke dacht een poosje na. ‘Ik geloof het niet, Heit,’ zei ze toen eerlijk, ‘nee, ik
geloof het niet!’
‘En heb je er later ook nog weer over gedacht om weg te gaan, toen je na 't
voorbijrijden van die sjees weer tot jezelf kwam?’
‘Nee!’ riep Anneke nu vol vuur. ‘O nee, toen heelemaal niet meer! Toen was hij
zoo moe en slaperig, en toen heb ik hem naar Raukema's huis gedragen.’
‘Jij, klein ding, zoo'n groot kind dragen? Maar dat kòn je toch niet?’
‘Ja, dat kon ik wel! Ik deed telkens een paar stappen en dan legde ik hem weer
even in 't gras, en dan rustte ik zelf weer

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

72
even uit. 't Duurde wel een beetje lang, maar we kwamen er toch!’ En Anneke zuchtte
nog eventjes van verlichting, dat ze hier nu zoo rustig in haar lekker bedje lag, en
dat ze dat zware vrachtje niet langer hoefde te dragen.
Vader en Moeder keken elkaar eens aan. Ze zeiden niets, maar ze begrepen elkaar
des te beter.
Toen nam Fokke de hand van zijn kleine meisje en hij zei zacht: ‘Anneke, je kunt
gerust gaan slapen, hoor! Ja, 't was wèl heel slecht van je dat je weg wou loopen en
't arme kind alleen laten, maar je hebt dat later weer goed gemaakt door hem eerst
het leven te redden en hem toen met je zwakke armpjes naar de boerderij te dragen.’
Nadenkend keek Anneke haar vader aan.
‘Meent Heit dat echt?’ vroeg ze na een poosje.
‘Ja hoor, dat meent Heit echt, en Mem denkt er precies zoo over!’ zei haar moeder
nu, terwijl ze Annekes gezichtje naar zich toe trok om haar een hartelijken kus te
geven.
‘Mooi zoo!’ zei Anneke. ‘Wat zal ik nou lekker slapen!’
Mem zette de bedstee-deuren weer op een kier, en schonk haar man een kopje
koffie in.
Ze keken elkaar eens aan en knikten elkaar even toe; maar ze zeiden niets, om
Anneke niet te storen.
Maar die sliep nog altijd niet, hoor! Daar klonk alweer haar stemmetje: ‘Mem!’
‘Wel, wel, wat is er nou weer?’ riep deze lachend.
‘Toe Mem, kom nou nog even bij me! Ik moet Mem nog wat vragen.’
‘Nu, toe dan maar. Wat wou Anneke weten?’
‘Och Mem,’ zei ze zacht, ‘voor mij is alles nou zoo pleizierig, maar hoe zou die
arme Janke 't hebben? Ik moet aldoor aan haar denken. De boerinne zei, dat ze haar
weg zou sturen.’ ‘Zoo, zei ze dat?’ klonk nu de stem van Fokke achter uit de kamer,
‘nou, dan weet ik wel raad! Dokters Mevrouw heeft me vanmiddag nog gevraagd of
ik ook een goed en hartelijk kindermeisje voor haar wist. En nu dunkt me, dat Janke,
die zoo'n zorg
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heeft voor haar Mem en haar broertje, ook wel goed zal zorgen voor dokter zijn
kinderen. Wat zegt Mem er van?’
‘Ja,’ zei Mem, ‘dat geloof ik ook.’
‘Gelooft Heit vast en zeker, dat ze bij dokters Mevrouw zal komen?’
‘Ja, dat geloof ik vast en zeker.’
Nou, als Heit dat zoo stellig zei, dan zou 't ook wel in orde komen, vond Anneke.
En ze bedacht hoe aardig 't zou zijn, als 't gebeurde. Dan sprak ze Janke alle dagen
en dien kleinen schreeuwleelijkerd van een Pieterke zou ze dan ook nog wel eens
weer te zien krijgen. Ze moest lachen nu ze aan hem dacht, - hij was toch zoo grappig!
En met een gelukkig lachje om haar mond sliep ze in, na haar welbesteden kermisdag.
De naam van den schrijver of schrijfster van dit mooie verhaal heb ik niet kunnen
ontdekken en Nellie is er zelf niet meer, om 't me te vertellen. Maar het is zoo echt
friesch, dat 't niet van haarzelf kan zijn.
N. VAN HICHTUM.

Vereenvoudigd
Kleine Izaäk werkt niet gemakkelijk en dus niet graag met breuken. Als de onderwijzer
hem eens als som opgeeft: ‘Wanneer ik voor een pak kleeren 81/2 meter stof noodig
heb en de meter kost 23/4 gulden, wat kost mij dan dat pak?’ geeft Izaäk het volgende
tot bescheid:
‘O, u heeft aan 8 meter genoeg en bij ons in 't magazijn kunt u heusch voor 2
gulden al een heel goede stof krijgen, - dus het pak zou u 16 gulden kosten.’
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Mijn eerste spoorreis
(voor grootere kinderen)

EEN verhaal als dit zal binnen korten tijd niet meer geschreven kunnen worden.
Want steeds zeldzamer worden de plekjes, zelfs in 't stille gebergte, waar geen trein
doorheen snort, en steeds zeldzamer ook de boertjes, die alle uitvindingen, welke
hun verstand te boven gaan, toeschrijven aan een slimmen duivel. Het geslacht, dat
opgroeide zonder dat het rails en locomotieven anders kende dan van ‘hooren zeggen’,
sterft zoetjes aan uit en neemt met zich meê in het graf der geschiedenis al de
persoonlijke herinneringen aan een tijd, toen de wereld nog niet rammelde en ratelde
van allerlei machines.
‘Mijn peetoom Jochem - zaliger gedachtenis -’ zoo vertelt de Oostenrijksche schrijver
Rosegger, ‘was een mensch, die aan alles geloofde, behalve aan de meest natuurlijke
dingen. Voor hem waren alle menschelijke werken en uitvindingen, die hij begrijpen
kon - en dat waren er niet veel! - van goddelijken oorsprong. De groote meerderheid,
die hij niet begreep, was niets dan toovenarij en duivelskunst. Zoo bezit bijvoorbeeld
de mensch, dat meest bevoorrechte aller schepselen, de vaardigheid om leer te looien
en daarvan schoenen te bereiden, die de voeten beschutten tegen koud en nat worden:
dat is een ware gave Gods. Maar als de mensch het in zijn hoofd krijgt om
bliksemafleiders en
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telegrafen uit te vinden, dan is dat een inblazing van den duivel. Oom Jochem stelde
zich Onzen Lieven Heer voor in de gedaante van een goedig oudje, een beetje
onnoozel zelfs, - net zoo iets als Oom Jochem zelf was; en den duivel als een slimmen
vos, die zich nooit liet vangen, maar zelf destemeer de menschen, ja, zélfs Onzen
Lieven Heer, op allerlei manieren bij den neus nam. Uitgenomen deze hooge gedachte
omtrent Lucifer, Beëlzebub en soortgenooten, was mijn Oom de verstandigste Jochem,
die er op twee beenen liep: meer dan eens kreeg ik een nieuwe broek van hem, of
liet hij mij méér eten, dan goed voor mijn maag was.
Als voorbehoedmiddel tegen alle aanvallen des duivels, vond Oom Jochem dat er
niets beters bestond dan een pelgrimstocht naar Maria-Schutz
(Maria-Beschermvrouwe) op den Semmering.1) Dat was een tocht van één dag, en
dien maakte Oom Jochem geregeld alle jaren. Toen ik mij voldoende geoefend had
in de kunst van loopen, - de geit en ik, we waren de éénigen, die mijn vader niet te
pakken kon krijgen als hij ons met de zweep achterna zat, - stelde Oom Jochem voor,
mij eens mee te nemen naar Maria-Schutz.
‘Best,’ zei mijn vader. ‘Hij kan dan meteen den nieuwen spoorweg zien, dien ze
over den Semmering hebben aangelegd. Het gat in den berg moet al gemaakt zijn.’
‘De hemel beware ons, dat wij zelfs maar zouden kijken naar dat duivelswerk!’
riep mijn Oom uit. ‘Dat is allemaal onzin! Er is niets van waar.’
‘Best mogelijk,’ zei mijn vader en ging heen.
Oom Jochem en ik togen dus op weg. Wij maakten een omweg, opzettelijk om
niet te dicht bij de vallei te komen, waar doorheen dat ‘duivels-voertuig’ rollen moest.
Maar, aangekomen op den top van den Stuhleck, en neerkijkend in de richting van
Spital, wat zagen wij daar? Een lange rechte lijn, keurig getrokken; en daarover kroop
een soort van groote bruine wurm, over wiens lange lijf een dikke witte rookwolk
zweefde.

1) Een der hoogste bergtoppen van de Alpen in Zuid-Oostenrijk en Stiermarken.
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‘Daar heb je 't nou al,’ riep oom Jochem, buiten zichzelf. ‘Loop, jongen, loop, hier
is de duivel aan 't werk!’ En wij holden de andere helling van den berg af.
Tegen den avond bereikten wij de vallei; maar 't zij dat Oompie zich vergist had
in den weg; 't zij dat hij niet langer weerstand kon bieden aan de nieuwsgierigheid,
die hem soms erg kriebelde; 't zij dat wij op een dwaalwortel hadden getrapt;1) maar
in plaats van te Maria-Schutz, bevonden wij ons vlak voor een ontzaglijken puinhoop,
waarachter een zwart gat gaapte, dwars door den berg heen. Het gat was zóó groot,
dat er een flink huis in had kunnen staan. Het was rondom, bij wijze van poort, stevig
gemetseld, en er liep een weg doorheen: een weg met twee onafzienbare gladde
ijzeren staven op gelijken afstand van elkaar. Oom stond langen tijd in diep nadenken
verzonken. Toen zei hij: ‘Daar heb je 't nu! Dat is nu zoo'n nieuwmodische weg.
Maar ik laat mij niet wijs maken, dat dààr wagens ingaan. Dat is een leugen.’
Uit het gewelf blies ons een koude wind tegen, vochtig en muf, als uit een
grafkelkder.
Den kant van Spital uit zagen wij, in de stralen der ondergaande zon, een huisje
gebouwd langs den ijzeren weg. Voor het huisje stond een mast en tegen dien mast
hingen twee roode ballen. Eensklaps begon, tot onze ontzetting, een der ballen langs
den mast op te stijgen, als getrokken door een onzichtbare hand; daar was spokerij
in 't spel, geen twijfel er aan! Wij bleven onbeweeglijk staan, als vastgeworteld in
den grond.
‘Oome Jochem,’ zei ik fluistered, ‘hoor je geen gebrom, in den grond?’
‘Jawel, - net of 't dondert; dat moet een aardbeving zijn.’
Eensklaps begon hij te kermen van angst. Op den ijzeren weg was iets verschenen:
iets ongekends, heelemaal zwart, een monster! Eerst scheen het stil te staan; maar 't
werd al grooter en naderde snel, woest blazend, en snuivend met groote kracht,

1) Het is een in de Alpen en elders wijd verbreid geloof, dat er een betooverde wortel bestaat,
wier uitwerking is dat de reiziger, die er op trapt, van den rechten weg afdwaalt. P.R.
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en een dikke rookwolk spuwend uit zijn muil. En achter hem aan....
‘Alle Heiligen, weest ons genadig!’ riep Oom Jochem uit; ‘Rollende huizen!’
En - waarlijk! Inplaats van eenige karren, aan de locomotief vastgebonden, zooals
wij het ons voorstelden, zagen we een heel gehucht er achteraan rollen: huizen met
veel vensters, en hoofden van levende menschen aan die vensters; en dat ging allemaal
zóó gauw, en met zulk een geraas..... we waren er heelemaal beduusd van! ‘Onze
Lieve Heer Zelf kan dàt niet tegenhouden,’ was de eenige gedachte die in mijn
ontzetting bij mij opkwam.
Maar mijn oom hief zijn beide handen ten hemel, en riep op den toon der grootste
wanhoop: ‘Alle lieve Heiligen, ze gaan het gat in!’
Reeds had de duistere afgrond het gevaarte met zijn honderd raderen verslonden.
De achterste wagen werd met groote snelheid kleiner; eenige seconden lang zag men
nog een klein lichtje flikkeren. - Toen was 't gedaan. Maar de grond dreunde nog,
en een zware rookwolk steeg langzaam uit het zwarte gat op.
Mijn oom veegde met zijn mouw het zweet af dat op zijn voorhoofd parelde, en
keek maar strak naar den tunnel. Toen keerde hij zich tot mij en sprak: ‘Heb je 't óók
gezien, m'n jongen?’
‘'k Heb 't gezien, Oom.’
‘Dan is 't geen gezichtsbedrog,’ mompelde hij.
We sloegen den rijweg in, en onderweg zagen we uit tal van kloven rook opstijgen:
de spoortrein rolde onder onze voeten, in de ingewanden van den berg!
‘Ze zijn verloren!’ jammerde Oom, aan de reizigers denkend. ‘In hun hoogmoed
hebben ze hun eigen verderf bewerkt!’
Het hotel op den Semmering was verlaten, de stallen stonden leeg; geen reiziger zat
in de eetzaal aan tafel, noch was er een te zien op den weg bij de paardenruiven. De
hotelhouder, die eenmaal als een machtig vorst dezen weg beheerschte, vroeg ons
beleefd,
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of we niet iets wilden gebruiken. ‘Ik heb geen honger meer,’ zei mijn Oom. ‘Geleerde
menschen eten weinig, en ik ben nu een geleerde.’
Bij het monument van Karel II hielden wij stil, om te kijken naar de bergen, naar
de dalen die ze doorsneden, en naar het Oostenrijksche laagland, dat zich tot den
gezichteinder uitstrekte. Afdalende zagen we vóór ons den trein, niet grooter dan
een rups; langs de kale rotswanden rolde hij, en dwars over de afgronden heen, over
bruggen, die in de verte van ijzerdraad gevlochten schenen; en hier verdween hij in
een gat, en dààr kwam hij weer uit een ander gat te voorschijn - wonderbaarlijk!
‘Wat de menschen tegenwoordig al niet uitvinden!’ mompelde Oom in zichzelf.
‘Ja, baas, ze spelen kegel met den aardbol,’ zei een reiziger, die ons voorbijging.
't Was avond, toen we te Maria-Schutz aankwamen. We traden de kerk, waar een
roode Godslamp brandde, binnen, om onze gebeden te doen. Na in de herberg het
avondmaal gebruikt te hebben, klommen we naar den zolder om in het hooi te slapen.
De indrukken van den dag en de vreemde dingen om me heen hielden mij wakker;
maar ik geloofde dat Oom Jochem diep in slaap lag.
Opeens begon hij te praten: ‘Peter, slaap je?’
‘Nee, Oom.’
‘Luister eens, de duivel is achter mij!’
Ik begon te beven van angst. De duivel achter Oom, en dat op een gewijde plaats
van bedevaart? 't Was iets ongehoords!
‘Ik heb zeker geen wijwater gebruikt, eer ik ging slapen,’ zei hij; ‘ik heb geen rust.
O jongen, 't is vreeselijk!’
‘Wat is er dan?’ vroeg ik, diep begaan met zijn verdriet.
‘Mogelijk dat het morgen zal overgaan, als ik naar de Communie ga,’1) zei hij, als
om zichzelf tot rust te brengen.

1) De Communie der Roomschen komt in vorm eenigszins en in beteekenis geheel overeen
met het Avondmaal der Protestanten, - een plechtige herinnering aan Christus' dood.
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‘Maar wat maakt je toch zoo ongelukkig, Oom?’
‘Een dwaasheid; een denkbeeld, dat zeker van den duivel komt.. Wat zeg jij er
van, jongen? We zijn er nu toch zoo dicht bij, - als we 't eens probeerden?’
Ik begreep Oom niet en antwoordde dus niet. ‘Wat kan ons eigenlijk overkomen?’
praatte hij door. ‘Anderen doen het óók wel; waarom wij niet óók ereisjes? Kom, ik
zal 't er maar eens van nemen....’
Ik dacht, dat hij hardop droomde en luisterde aandachtig toe. ‘Wat zullen ze thuis
groote oogen opzetten,’ zei hij, ‘als wij vertellen dat we met de spoor hebben gereisd!’
Nu, ik, - Peter, - ik wou natuurlijk niets liever!
‘Maar 't is een zonde voor God,’ mompelde Oom nog. ‘Misschien ben ik morgen
wel wijzer; nu moeten we gaan slapen!’
Den volgenden morgen gingen we ter biecht en daarna ter Communie, en we kropen
op onze knieën het altaar rond, zooals dat daar de gewoonte is.
Toen we weer op den terugweg waren, zei Oom, dat hij nog niets beslist had, maar
dat hij het station Semmering toch graag eens zien wou; en dus gingen we dien kant
uit.
Bij 't station zagen we het andere einde van den tunnel, - óók heelemaal zwart.
Een trein uit Weenen was op komst.
Oom begon te onderhandelen met den spoorwegbeambte. Hij had er twaalf kreuzer
(ongeveer 15 cents) voor over, zei hij: ‘En vlak achter den berg, waar 't gat ophoudt,
stappen we af.’
‘Achter den berg, waar 't gat ophoudt, daar stopt de trein niet,’ zei de beambte,
lachend.
‘Maar als we d'r dan toch uit willen?’ hield oom Jochem vol. ‘Je moet plaats nemen
tot Spital; dat is 32 kreuzer (39 of 40 centen) voor twee personen.
Oom Jochem zei dat hij wel wat wilde opofferen, maar dat zoo'n arme stakkerd
als hij niet kon betalen als een groote mijnheer, en dat we met zijn beiden zoo goed
als niets wogen. Alles om niet; de beambte wilde van geen afdingen weten! Oom
Jochem moest
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opdokken, en ik moest er 2 kreutzers uit mijn zak bijpassen. Intusschen kwam de
trein uit den tunnel te voorschijn en rolde blazend en stampend binnen. Ik dacht, dat
hij ons voorbij zou snorren; maar hij floot, spuwde, kermde en stond stil. Oom en ik
stonden op 't perron, - en we keken zoo wijs als kippen zonder kop. Nooit zouden
we ingestapt zijn, als de beambte ons niet in een wagon had geduwd. Tegelijkertijd
hoorden we een klok luiden. ‘Dat is mijn doodsklok,’ snikte Oom Jochem.
Er waren banken in den wagen, bijna net als in de kerk. Oom ging zitten en keek
uit het raampje.... ‘Alle goede Heiligen,’ jammerde hij, ‘een muur, die wegvliegt!’
Eensklaps werd het donker om ons heen en werd ons rollend huis door niets anders
meer verlicht, dan door een lampje tegen den wand.
Buiten weergalmde de zwarte nacht van gegrom en geratel, - men zou gezegd
hebben - een machtige waterval; En van tijd tot tijd een angstwekkend gefluit....
We reden onder den grond....
Oom Jochem, met de handen gevouwen op zijn schoot, sprak zachtjes: ‘Gods wil
geschiede! Ik ben op alles voorbereid..... Waarom was ik ook zoo stapelgek?’
We begonnen te bidden; en we bleven in het zwarte gat totdat we ‘amen’ hadden
gezegd op ons tiende Onzevader. Toen 't weer licht werd, zagen we den muur vliegen,
en de telegraafpalen; en eensklaps bevonden we ons in een groene vallei.
Oom Jochem stootte mij met zijn elleboog aan. ‘M'n jongen,’ zei hij, ‘zoo meteen
was 't verschrikkelijk; maar nou - nou wordt 't pleizierig! Ik moet zeggen, de spoortrein
is toch maar 'n mooi ding.... Al z'n leven! daar heb je Spital al, en we zijn d'r nog pas
een kwartier in! Dat is geen waar voor ons geld! We blijven nog maar wat zitten,
hoor!’
Ik was 't volkomen met Oom eens. Ik bekeek den wagen nog eens goed van binnen,
en ook, zonder te begrijpen hoe dat in zijn werk ging, het voorbijvliegende landschap.
‘Jongen,’ riep Oom, ‘de menschen zijn toch maar knap, hoor!
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Wat zullen ze opkijken, thuis! Als ik rijk was, liet ik me zoowaar tot boven op onzen
berg rijden.’
‘Murzzuschlag!’1) riep de beambte. De trein hield stil, en wij stapten uit, duizelig
van onze snelle reis. Een ander beambte nam ons de stukjes papier af, die ze ons bij
het instappen te Semmering gegeven hadden, en versperde ons den weg.
‘Heidaar!’ riep hij; ‘die kaartjes zijn maar geldig tot Spital! Je moet bijbetalen,
vriend, en nog wel dubbel! Voor twee personen, - dat is één gulden en zes kreutzer.’
Ik keek Oom Jochem aan, en Oom Jochem keek mij aan.
‘M'n jongen,’ zei hij eindelijk met schorre stem, ‘heb jij nog geld op zak?’
‘Nee, Oom,’ huilde ik met dikke tranen.
‘Ik ook niet,’ zei Oom Jochem verslagen.
We moesten in een kantoor komen, en daar werden onze zakken geleegd en
omgekeerd. Er was een blauw geruite zakdoek in, - waar we met zijn tweeën in
snuiten moesten, en waar de beambten niet aan wilden komen; een oude broodkorst,
een zwartgerookte pijp, een mes, een vuursteen, het biechtbriefje van Maria-Schutz,
en eindelijk een leeren beurs, met niets er in dan een gewijde penning, dien Oom
altoos bij zich droeg, overtuigd dat zijn beurs nooit geheel leeg was, zoolang die
penning er nog in zat. Maar nu, zie daar: de penning had zijn toovermacht verloren!
Onze bezittingen werden ons weer ter hand gesteld, en we moesten een reeks van
verhooren ondergaan. Eindelijk kregen wij onze vrijheid terug, 's avonds, op het uur
dat we al lang thuis hadden moeten zijn, omdat wij zoo verbazend snel gereisd hadden.
Nu moesten we over heg en steg onzen weg maar zien te vinden in de dikke duisternis.
Toen we met hangend hoofd het station verlieten, zei Oom heel zachtjes tegen
me: ‘Peter, hoor eens, die spoortrein, zie je, - de duivel heeft er tòch wel een beetje
de hand in gehad!’
Naar P. ROSEGGER.

1) Spreek uit: ‘Moerts-tsoe-sjlaag’.
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Papa Tijger en Papa Ram
een sprookje uit Fransch Guyana
DE volgende vertelling werd den schrijver, toen hij nog een kind was en in Cayenne
(Fransch Guyana) woonde, verhaald door een Negerin, afkomstig van de kust van
Guinea, die op den leeftijd van acht jaar als slavin naar Cayenne was gebracht.
't Is dus wel mogelijk dat haar vertellingen niet zuiver creoolsch zijn, maar
afkomstig uit haar eigen land, of doorspekt met herinneringen daaraan. In ieder geval
is het liedje, dat er in voorkomt, niet creoolsch. Dit mag zijn hoe 't wil, uit deze
verhalen blijkt tenminste hoe een Neger vertelt. Hij doet het beter dan een Fransche
boer, zegt de schrijver; fijner, kunstvoller; en zijn taal is soms dichterlijker. Als
voorbeeld hiervan haalt hij het volgende aan: Zijn grootvader (in Cayenne) schepte
eens een luchtje op het terras voor zijn huis. Een van zijn slavinnen kwam bij hem,
en, een groote wolk ziende, zei ze tot den ouden heer: ‘Waar gaat die wolk naar toe?
Naar Parijs? Gaat hij naar mijn meesteres toe? Ach! ik wou dat ik die wolk was!’1)
Dat was mooi gezegd, vinden jullie niet?
***

1) Li k' aller à Paris? li k' aller voir maitresse? Ah! si mô li!
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Lang, lang geleden werd de Ram gevreesd door alle dieren der savanna1) en der groote
wouden. Als hij langzaam den weg opkwam, met zijn langen baard en kromme
horens, en met zijn streng gezicht, dan zag hij er uit om bang van te worden. Alle
dieren die hem tegenkwamen, maakten een diepe buiging - en zorgden dan, dat ze
wegkwamen! Had hij dan ooit iemand opgegeten? De vrouwen uit de buurt durfden
er niet voor instaan; maar hij zag er zóó ontzagwekkend uit dat het, volgens het
spreekwoord, beter was, het te gelooven dan het te onderzoeken. Doordat men hem
zoo dikwijls gezegd had dat hij ontzagwekkend was, geloofde hij het ten slotte zelf.
Ja eens, toen hij zich over de beek boog om te drinken en zijn eigen gezicht zag,
sprong hij drie pas achteruit van angst voor zijn baard en horens. Een Tijger, die niet
ver van de hut van Papa Ram woonde, wapende zich eens op een dag met al zijn
moed, en ging een beleefdheidsbezoek brengen aan zijn buurman. Hij nam zijn zoon
mee, een klein tijgertje, dat al loopen kon. Al van heel uit de verte begon hij Papa
Ram nederig te groeten en, dichtbij gekomen, vroeg hij hoe het met zijn familie ging.
‘Buurman,’ zei hij, ‘ik ben gekomen om u heel onderdanig een bezoek te brengen;
mijn vrouw zou het een groote eer hebben geacht, haar opwachting te mogen maken
bij Mevrouw Schaap, indien ze niet wegens ongesteldheid thuis moest blijven.’
Papa Ram noodigde Papa Tijger en zijn zoontje uit, binnen te treden. Terwijl de
twee papa's ernstig zaten te praten over 's lands belangen, ging zoontje Tijger in den
tuin spelen met zoontje Ram. ‘Wees heel beleefd tegen jongenheer Ram, anders eet
hij je op,’ had Papa Tijger tegen zijn zoontje gezegd.
De twee kinderen begonnen te spelen; al gauw sprong Tijgertje op Rammetje en
gooide hem omver, en Rammetje lachte.
‘Zeg, wat heb jij kleine tandjes,’ zei Tijgertje.
‘Dat zit in onze familie,’ zei Rammetje; ‘die van Papa zijn net zoo klein.’
Dit antwoord bracht Tijgertje aan het nadenken, en toen de

1) Prairie.
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visite afgeloopen was, had Tijgertje bijna geen geduld totdat Papa Ram de deur achter
zijn bezoekers gesloten had, om uit te roepen: ‘Papa, Papa, Rammetje heeft heel,
héél kleine tandjes, en hij zegt dat die van zijn Papa net zoo klein zijn!’
‘Stil toch, stil toch, jongen,’ zei Papa Tijger; ‘als Papa Ram ons hoorde, zou hij
ons allebei opeten!’
Maar Papa Tijger nam zich toch voor, achter het fijne van de zaak te komen. 't Is
waar, Papa Ram zag er smakelijk dik uit... alleen al bij de gedachte daaraan likte
Papa Tijger zich de lippen. Maar hoe zou hij de tanden van Papa Ram te zien krijgen?
Makkelijk was dat niet. Papa Ram deed bij 't spreken zijn mond haast niet open,
en daarenboven hing zijn baard hem over onderlip en kin. Maar de kans kwam toch,
evenals voor allen, die kunnen wachten. Toen Papa Ram een tegenbezoek bracht en
de kinderen samen in den tuin speelden, putte Papa Tijger zich uit in beleefdheden
jegens Papa Ram, en schonk hem een glaasje van zijn besten wijn. Papa Ram werd
daar vroolijk van; en, allen ernst terzijde zettende, opende hij wijd zijn mond om
luidkeels te lachen. Toen zag Papa Tijger de kleine tanden van Papa Ram!
Onmiddellijk sprong hij op hem toe, en at hem op. Toen jongeheer Ram zijn vader
hoorde schreeuwen, nam hij onverwijld de vlucht en was al thuis, voordat Papa Tijger
er aan denken kon, ook hem af te maken.
In 't huis van Papa Ram heerschte nu groote droefheid. Mama Schaap en haar
zoontje Ram schreiden toch zoo! 't Was om er medelijden mee te krijgen! Dat hoorde
de Koningin der Vogelen uit het naaste bosch, en, zich neerlatend op het dak van de
hut, vroeg zij aan Mama Schaap, wat er toch aan scheelde.
‘Helaas, vriendelijke dame,’ zuchtte Mama Schaap, ‘Papa Tijger heeft mijn armen
man opgegeten; nu durven ik en mijn kind het huis niet meer uit, want hij zal
natuurlijk om onze hut blijven sluipen, om ons óók op te eten.’
De Koningin der Vogelen had erg met haar te doen; ze troostte haar zoo goed ze
kon, en beloofde haar een schitterende wraakneming. Ze bereikte met een paar
vleugelslagen weer haar
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bosch, en op haar geroep verschenen alle gevleugelde woudbewoners: de groote
Ara's met hun schitterende veeren, de Kakatoe's met hun witte kuif, duizenden groene
Papegaaien met koraalroode snavels, kleine Kolibri's, die er uitzagen als levende
edelgesteenten. De Koningin vertelde hun hoe Papa Ram aan zijn einde gekomen
was. ‘Laten wij allen zweren, onzen goeden buurman te zullen wreken!’ riep ze uit.
‘Wij zweren!’ piepten, kwetterden en krijschten de vogels, ieder in zijn eigen taal.
Op dit oorverdoovend geraas verstopten de Krokodillen zich haastig in het hooge
gras, en de Boa's en de Ratelslangen kropen weg in de holten der boomen.
‘Weest zonder vrees,’ sprak de Koningin der Vogelen; ‘morgen is het Zondag,
dan geef ik een groot feest in het bosch. Dadelijk na de kerk moeten alle dieren hier
bijeenkomen. Lieve groene Papegaaitjes, willen jullie naar alle kanten uitvliegen om
de boodschappen te doen? En jullie anderen, maakt alles voor het feest in orde; zorgt
dat ge precies op tijd hier zijt en gehoorzaamt mij in alles. Wat mij betreft, ik ga zelf
Papa Tijger uitnoodigen.’ Papa Tijger was niet weinig gevleid met het bezoek van
de Vogelen-Koningin, en hij beloofde op het groote bal in 't bosch te zullen komen.
Hij trok zijn beste plunje aan en streek zijn snor wat op; en bij het afscheid kuste hij
zijn vrouw en zijn zoontje. Zoodra ze hem zag aankomen, riep de Koningin der
Vogelen haar onderdanen toe: ‘Vlug in de rij! Stelt u op voor de quadrille en begint
allen te dansen met den kop onder de vleugels. Speelt op, muzikanten!’ En het orkest
speelde:
Tig, tig, malinboin
la chemela che tango
redjoem!
La chemela che tango!1)

De Koningin der Vogelen vloog Papa Tijger tegemoet en heette hem welkom. O,
wat was dat een mooi feest! Papa Tijger was

1) Een vertaling hiervan kan ik jullie, tot mijn spijt, niet geven. Nellie.
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er verblind van! Lange rijen vogels met de schitterendste veeren stonden tegenover
elkaar.
‘De quadrille is pas aan den gang,’ zei de Koningin. ‘Gij zult mijn danser zijn.’
Papa Tijger plaatste zich naast haar, en het orkest speelde maar van
Tig, tig, malinboin
la chemela che tango
redjoem!
La chemela che tango!

En dadelijk begonnen al de vogels, met den kop onder de vleugels, op de maat te
springen. De Koningin verborg haar hoofd ook; en toen Papa Tijger, heel vereerd,
met opgeheven hoofd de eerste kuitenflikkers wilde maken, riep zij uit: ‘Maar Papa
Tijger, wat bezielt u! De étiquette van mijn hof eischt dat men, om deel te nemen
aan den dans, geen hoofd moet hebben. Kijk mijn gasten maar eens aan! Zij zouden
vreezen inbreuk te maken op de zeden der groote wereld, - wat zeg ik? op de regelen
der eenvoudigste beleefdheid, indien ze het hoofd durfden opheffen tegenover hun
Koningin! Ga, mijn vriend, en doe gelijk zij; eerst dan kunt gij met eere deelnemen
aan de quadrille der Vogelen-Koningin.’
Papa Tijger werd rood van schaamte. ‘Edele Koningin,’ sprak hij, ‘ik vraag u
nederig vergiffenis voor mijn tekortkoming jegens de zeden! Ik ben een wilde jager,
gewend om den heelen nacht op het pad te zijn, en ik weet weinig van hofgebruiken.
Beloof mij een contradans, en ik kom dadelijk bij u in het voorgeschreven kostuum.’
Met een paar sprongen was Papa Tijger thuis. Hij zei tot zijn vrouw: ‘Vrouw, om
de eer te hebben van te dansen met de Vogelen-Koningin, moet je geen hoofd hebben.
Ik heb gezien dat alle gasten op die wijze dansten. Dat is zoo de gewoonte aan het
Hof. Neem deze bijl en hak mij het hoofd af.’
‘Je bent je hoofd allang kwijt, arme sukkel,’ zei Mama Tijger; ‘in plaats van met
koninginnen te gaan dansen, deed je heel wat
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beter, bij je vrouw en kinderen thuis te blijven. Wat is dat voor een manier van doen
voor een getrouwd man, om zijn vrouw en kind in den steek te laten om den nacht
te gaan verdansen op een bal?’
‘Als je niet doet wat ik zeg,’ brulde Papa Tijger, boos over het gepreek van zijn
vrouw, ‘dan draai ik je oogenblikkelijk den hals om!’ Toen nam Mama Tijger de bijl
en hakte haar man den kop af. En toen was hij natuurlijk dood.
Twee groene Papegaaien, die op den uitkijk zaten, vlogen pijlsnel heen om den
dood van Papa Tijger te gaan meedeelen aan de Vogelen-Koningin. De vogels haalden
toen hun koppen onder hun vleugels vandaan, en alle dieren van bosch en veld werden
binnengeroepen. Iedereen wou Mama Schaap en zoontje Ram omhelzen. Toen
schaarden ze zich in rijen tot den dans, en het orkest speelde:
Tig, tig, malinboin
la chemela che tango
redjoem!
La chemela che tango!

Wat dansten ze! Wat sprongen ze! 't Is haast niet te gelooven! Maar eindelijk moesten
ze wel van elkaar gaan; want alles neemt een einde in deze droeve wereld; maar eerst
hielden ze nog een inzameling van geld voor de arme Mama Schaap.
Schapen en Rammen, en gij, kinderen, die mij hoort, laat de dood van Papa Ram
u tot een voorbeeld strekken. Beter is het den mond niet open te doen, dan te lachen
met menschen, die men niet kent.

Mooi gezegd
Onderwijzer: Karel, wat weet jij van 't paard van Troje?
Leerling: Dat beest had heel gevaarlijke ingewanden.
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Kindje's Vriend
EN kindje was ze, een lief, zacht, tevreden kindje, met heldere, blauwe kijkers en
haar als gesponnen goud. Iedereen hield van haar, en zij hield van iedereen. Ze
babbelde den heelen dag in haar kindertaaltje, dat zoo weinigen verstaan, en ze lachte
om haar eigen gebabbel.
Als ze uitging met de kinderjuffrouw, was ze altoos in het wit; en naast haar
wagentje liep, als een trouwe vriend en makker, Monk, de groote St. Bernardhond.
Er was niets in de wereld wat Kindje niet had kunnen krijgen, indien zij 't gewenscht
had. Ze had al speelgoed, voordat ze nog wist wat het was; ze had zilveren fluitjes
en belletjes, en poppen haast zoo groot als zijzelf. De kanarie, die in de kinderkamer
hing, was van haar, Monk was van haar, en eenmaal zou zij verscheidene bunders
mooi land haar eigendom noemen; want Kindje was de éénige erfgenaam van een
rijke adellijke familie. Maar Kindje wist van dat alles niets. De dingen waar zij om
gaf, dat waren de zon, de bloemen en de blauwe hemel - dezelfde dingen, die God
aan al Zijn kinderen geeft.
Als zij ‘Dadda!’ riep, dan liet haar vader zijn boeken liggen om met haar te spelen,
of om te kijken hoe zij op haar kleine beentjes een reis door de kamer deed. 't Was
een reis vol avonturen voor Kindje, zoo van stoel tot stoel; maar er waren een paar
sterke armen, bereid om haar op te vangen als ze viel. En wat een gekraai van pret,
als ze haar doel bereikt had!
Kindje had geen moeder. Maar ze wist niet dat een kindje nog wat anders moet
hebben op de wereld, dan een Dadda en een ‘Uf’ (juffrouw); en dus was ze volmaakt
gelukkig.
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Misschien was het wel door Uf's toedoen, dat de dokter Dadda aanried, Kindje voor
een poosje naar de zeekust te sturen, om wat frissche gezonde lucht te happen. En
natuurlijk, Kindje ging. Haar vader huurde een huis en zond er méér bedienden naar
toe, dan een kindje gebruiken kon; maar zie je, Monk moest met Kindje mee, en
Willem de knecht moest met Monk mee; en de keukenmeid moest mee om te zorgen
dat Kindje versche warme melk kreeg: en Jane moest mee om Uf te helpen, en Dadda
zou komen zoo dikwijls hij kon. De kinderkamer in het huis aan zee zag op de straat
uit en zoo kwam het, dat Kindje te zien kreeg, wat deze geschiedenis vertelt.
Hij was een schoorsteenveger: een arme, vuile schoorsteenveger; hij zag zwart van
Maandagmorgen tot Zaterdagavond; zelfs op Zondag was hij niet hèèlemaal schoon.
Hij had vergeten wat het zeggen wilde, schoon te zijn. En 't kon ook niemand wat
schelen of hij vuil was, èn hoè vuil; want hij leefde heelemaal alleen, en zijn kamertje
was even vuil als hijzelf.
Voor iederen schoorsteen, dien hij veegde, kreeg hij zestig cents èn het roet. Jullie
denkt misschien dat roet nergens meer toe dient? Dat weten de schoorsteenvegers
wel beter! Aan kleeren besteedde hij niet veel geld; zijn huishuur bedroeg niet veel;
een groote eter was hij niet, en zoo bracht hij zijn meesten tijd door in de herberg op
den hoek. Van die plek kon men juist het groote venster van Kindjes kamer zien: en
daar zat Kindje heel dikwijls met groote oogen te kijken naar die wondervolle wereld
daar buiten. En eens, toen ze daar weer zoo zat, kwam de oude schoorsteenveger
voorbij met zijn zak over den schouder. Mogelijk had Kindje nooit een
schoorsteenveger gezien; in elk geval, ze gaf een kraai; geen kraai van angst, maar
van pret. Ze riep: ‘Oo! oo!’ zoo luid, dat de schoorsteenveger het hoorde; want het
raam stond open.
Hij keek op, en zag Kindje op Uf's arm. Nooit te voren had hij zoo iets moois
gezien als Kindje in haar witte jurk, met den krans van gouden krullen om haar kopje.
En toen ze een mollig
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blank handje naar hem uitstak, glimlachte hij gelukkig; want hij was maar een arme
oude schoorsteenveger, waar de andere kinderen bang voor waren, en voor wie
netgekleede voorbijgangers uit den weg gingen op straat.
Toen voelde hij voor 't eerst in zijn leven hoe vuil hij was, en hij kreeg een kleur
van schaamte; - maar - niemand kon het zien door de zwarte roetlaag heen.
‘Zwarte man, Kindje,’ zei Uf, het kleine uitgestrekte handje tegenhoudend; en de
schoorsteenveger hoorde die woorden terwijl hij verder ging.... Ja, hij was zwart; te
zwart voor den blik van Kindjes blauwe oogen; te zwart voor de aanraking van
Kindjes kleine hand; te zwart voor de liefde van een klein kind.... Zóó dacht hij bij
zichzelf, terwijl hij zich haastte naar den hoek, verlangend om uit het gezicht van
Kindjes venster te komen.
Maar toen hij er was en zich nog even omwendde, kon hij nog zien hoe Kindje niets dan een wit bundeltje uit de verte, - hem nakeek.
‘Ik zal nog een poosje wachten,’ zei de oude man; en hij sukkelde naar huis, naar
zijn vuil klein kamertje, en ging er rustig een pijpje zitten rooken. Maar hij voelde
zich rusteloos en niet op zijn gemak, en zoo begaf hij zich dan na een poosje maar
weer op weg naar de ‘Vliegende Arend.’
Hij was nog niet ver gekomen, toen hij Kindje tegenkwam in haar wagentje, met
Uf en Jane en - natuurlijk! - Monk er naast.
De schoorsteenveger ging op zij en keerde zijn hoofd af, maar Kindje hield hem
staande met denzelfden groet: ‘Oo! oo!’ en ze wuifde van blijdschap met een bos
witte rozen, die ze in de hand hield. Ze liet de rozen vallen, - vlak bij hem; en toen
hij zag dat het gezelschap verder ging zonder er op te letten, raapte hij ze op, heel
voorzichtig, opdat er geen roet aan komen mocht, en liep toen Uf achterna.
‘Alsjeblieft, juffrouw,’ zei hij een beetje links, ‘de kleine jongejuffrouw liet dit
vallen.’
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‘O, 't komt er niet op aan,’ zei Uf; ‘je mag ze wel houden.’ ‘Ze vindt ze vies, nu ik
ze in de hand heb gehad,’ dacht hij en ging verder. Maar niet naar de ‘Vliegende
Arend’; want wie zag ooit een schoorsteenveger met een ruiker witte rozen een
herberg binnengaan?
Hij zag Kindje nu elken dag, want hij moest elken morgen haar huis voorbij. En
altoos groette ze hem met haar lachend

‘Oo! oo!’ en wuifde met haar handje tegen hem; en hij lachte terug en lichtte even
zijn gedeukten hoed op.
Maar eens op een morgen, toen hij voorbij kwam, was Kindje er niet; hij liep nog
eens terug en nog eens langs het venster, maar dit bleef dicht. Hij dacht: ‘Straks
ontmoet ik haar buiten, in haar wagentje, met haar juffrouw en haar hond.’ Maar
nee, hij zag alleen den hond, die met den knecht meeliep. Hij ging thuis zitten rooken,
maar zijn pijpje smaakte hem niet en zijn kamertje leek hem vuiler dan ooit. Dus
ging hij maar weer naar buiten, en toen zag hij mannen, die bezig waren, run te
spreiden over de
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straat voor het groote huis, om het geratel van paardehoeven en karrewielen te
dempen.
‘Waar dient dat voor?’ vroeg de oude man.
‘Iemand ziek,’ was het antwoord.
‘Wie?’
‘'t Kleintje van den Baron.’
‘Ik help een handje,’ zei de schoorsteenveger, een schop nemend; en met grooten
ijver spreidde hij de run voeten dik over de straat.
Dag aan dag hield het dokterskoetsje stil voor het huis; en lang duurde 't altoos,
eer de dokter weer naar buiten kwam. Brieven en telegrammen kwamen en gingen
bij hoopen; maar niemand, die er aan dacht, den armen schoorsteenveger eens te
vertellen hoe 't met Kindje was, of die wist hoe dat vereenzaamde oude hart
bekommerd was om Kindje.
‘Als ze beter is, dàn zal ik 't weten,’ dacht hij; dan gaan de gordijnen weer open.
Op dat oogenblik werd de deur zachtjes opengedaan en kwam de knecht naar
buiten met Monk. Arme Monk! zijn trouwe hondenoogen stonden heel bedroefd; hij
miste zijn meesteresje! Hij gromde niet tegen den schoorsteenveger, die aan de deur
stond, alsof hij stoepen in plaats van schoorsteenen te vegen had. Hij voelde met zijn
honden-instinkt hoe het stond tusschen dezen man en Kindje. Hij keek hem in 't
zwarte gezicht en kwispelde met zijn staart. Dat gaf den ouden man moed om een
stap vooruit te doen; en, zijn hoed oplichtend voor den keurig uitgedoschten knecht,
sprak hij: ‘Alsjeblieft, Mijnheer, is de kleine jongejuffrouw wat beter?’
‘Nee,’ zei de jonge man, ‘ze is er slecht aan toe. Straks komt er een dokter uit
Londen.’
Dat klonk verschrikkelijk! En de oude man ging naar zijn kleine kamertje en ging
daar zitten, te bedroefd om een pijpje te rooken. Toen kwam er opeens een gebed op
in zijn hart: ‘God, laat haar beter worden.’.......
't Was zóólang geleden sedert hij, als klein kind, van zijn moeder
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had leeren bidden! 't Verbaasde hem zelf, dat hij nu aan bidden dacht.... En plotseling
kwam de gedachte bij hem op, of hij niet te zwart en te ellendig was om door God
te worden verhoord? En als 't niet om Kindje was geweest, dan had hij het opgegeven;
maar nu, om harentwille, vroeg hij: ‘God, maak mijn hart rein.’
En hij voelde wel, dat zijn zwart gezicht en zwarte kleeren er niet op aan kwamen
bij God, als zijn hart maar rein was; zoo rein als Kindje in haar onschuld. En 't viel
hem in dat iemand, in wiens mond geen bedrog was, had gezegd: ‘Zoo gij niet wordt
gelijk de kinderkens, kunt gij het koninkrijk Gods niet binnengaan.’
In den donker ging hij nog eens naar buiten, om te zien of hij iets nieuws kon
vernemen uit het groote huis; maar alle blinden waren neer, en alles was stil.
‘Juffrouw,’ zei Kindjes vader, ‘heeft u wel opgelet hoe die oude schoorsteenveger
altoos rondom het huis dwaalt?’
‘Ja, Mijnheer; 't is vreemd; maar Kindje was dol op hem. Ze kraaide altoos van
pret als ze hem zag.’
En Kindjes vader voelde plotseling iets warms voor den weinig aantrekkelijken
ouden man, die Kindjes vriend was. En daar de crisis nu voorbij was, en de gordijnen
van de kinderkamer weer werden opgehaald om het zonnetje te laten schijnen voor
Kindje, dat zoo magertjes en witjes, maar buiten gevaar nu, op haar bedje lag, - ging
hij naar buiten. Monk volgde zijn meester; en, zijn ouden zwarten vriend ziende, liep
hij kwispelstaartend naar hem toe. De groote Mijnheer kwam óók dien kant uit. En
de oude schoorsteenveger, zijn hoed oplichtend, vroeg: ‘Mylord, is de kleine
jongejuffrouw wat beter?’
‘Ja, dank u, ik hoop dat ze spoedig heelemaal hersteld zal zijn.’ De oude man wilde
wat zeggen, maar hij kon niet. Hij nam zijn hoed af, draaide dien in zijn handen om
en om, en streek toen even met zijn zwarte mouw langs zijn oogen; maar de roetige
mouw kon het oude gezicht niet zwarter maken, dan het al was.
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Kindjes vader had iets uit zijn zak gehaald en reikte het den schoorsteenveger toe.
Deze zag het wel, maar deed alsof hij 't niet zag. ‘Goddank,’ zei hij als tot zich zelf,
‘Kindje wordt beter.’
‘We willen het hopen,’ antwoordde de vader.
Toen keerde de schoorsteenveger zich òm, om naar huis te gaan; en de groote
Mijnheer kon, een beetje beschaamd, zijn goudstukje weer in den zak steken.
Niet lang daarna kon Kindje weer uitgaan in het warme zomerzonnetje, met Monk,
blij en trots naast haar wagentje stappend: en voor zij naar de groote stad terug ging,
waren haar wangetjes weer rond en rood.
't Was Kerstfeest in het groote steedsche heerenhuis, en Kindje zou haar eersten
kerstboom krijgen. Wat een liefde en zorg voor één zoo'n klein kindje! En Kindje
zelf weet er nog niets van. Uf denkt aan haar pret, als ze al die lichtjes zal zien
flikkeren; en de vader verheugt zich, terwijl hij den kerstboom opsiert, al op de
vreugdekreten, die zijn kleine kindje slaken zal.... Zoo meteen wordt ze
binnengebracht in haar witte japonnetje; en Vader zal haar op zijn eigen arm alles
laten zien. Kindje heeft het huis aan de zee vergeten, en ook haar vriend, den
schoorsteenveger; maar hij háár niet.
't Is ook Kerstmis in de kleine zeestad, en de sneeuw valt in groote vederachtige
vlokken neer. Alles ademt rustig onder het zachte witte kleed, waarin de sneeuw het
heeft gehuld. Onze oude schoorsteenveger zit voor zijn venster en kijkt naar de
vallende sneeuw, en merkt op, hoe rein en mooi alles wordt... Dat witte sneeuwkleed
doet hem aan Kindje denken, en aan haar blauwe onschuld-oogen, en opnieuw bidt
hij innerlijk: ‘O God, geef mij een rein hart.’
De oude man is al sedert eenige dagen ziek en komt zijn kamertje niet uit. Een
buurman is eens naar hem komen kijken en heeft hem uitgenoodigd, mee uit te gaan,
om samen een vroolijken avond te hebben in de herberg op den hoek.
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‘Misschien straks,’ heeft de oude gezegd; en toen ging buurman heen.
Als je naar en in de dwarrelende sneeuwvlokken kijkt, dan zie je soms
wondervreemde dingen, - tooneelen uit sprookjesland. Misschien zag de oude
schoorsteenveger ook zulke dingen. In elk geval, hij tuurde naar de vallende vlokken;
en zoetjesaan gleden er een paar warme droppels over zijn rimpelige wangen en
namen het zwart weg, waar ze liepen.
't Werd al donkerder; de zon was onder; veel vroolijke kinderen waren in den
familiekring bijeen rondom vlammende haarden, en ze hadden het druk over hun
kerstgeschenken. Maar onze oude eenzame schoorsteenveger had dingen gezien, die
het niet iedereen gegeven is te zien, en hij glimlachte in zijn eenzaamheid.
Boodschappen gingen van huis tot huis en brachten geschenken voor oud en jong;
maar geen hunner hield stil voor de deur van onzen vriend. Zoo'n arme, oude, eenzame
schoorsteenveger ook, wie dacht aan hem? En hij blijft maar voor zijn venstertje
zitten droomen, en allerlei oude herinneringen komen bij hem op, en gedachten aan
Kindje en aan haar lach; en steeds donkerder werd het in zijn kamertje.
Toen kwam er een boodschapper aan zijn deur, en klopte aan. En plotseling was
het mooi en licht in zijn kamertje, en zijn vuile kleeren vielen af, en hij voelde zich
rein en wit als de sneeuw daarbuiten.
Door de enge deur volgde hij zijn gids, en over de glinsterende sneeuw, - waarheen,
dat weet ik niet; maar de glans eener groote vreugde lag op zijn gelaat, en de lach
eener blijde verwachting.
X. Naar het Engelsch van E.M. GREEN.
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De clown uit het paardenspel

BLEEK, met gloeiende wangetjes en door de koorts wijd opengesperde oogen, lag
klein Fransje in zijn bedje.
Zijn moeder, die den heelen tijd aan 't voeteneind van het ledikant zat, beet zich
op de vingers totdat ze bloedden, om toch maar niet te gaan schreien.
Ook Vader hield met moeite de tranen, die telkens wilden opwellen als hij naar
zijn lieveling keek, terug.
Gelukkig, de nacht was weer voorbij, en de dag brak aan.
't Was zomer, en de heldere Juni-zon begon vroolijke lichtplekjes te teekenen op
den vloer en de gordijnen van het kleine kamertje in de Abessenstraat, waar Fransje
lag te sterven.
Hij was altijd zoo'n lief, aanvallig kind geweest, en pas zeven jaar oud!
Nooit had hem iets gemankeerd totdat hij, nu drie weken geleden, met erge
hoofdpijn uit school was gekomen.
Hij gloeide over zijn heele lijfje en moeder had hem maar gauw met een warme
kruik in bed gestopt.
Al erger en erger werd de koorts, en soms was hij heelemaal buiten kennis en zei
allerlei vreemde dingen zonder zin. Eens, terwijl hij ijlde, zag hij opeens zijn keurig
gepoetste schoentjes onder de kast staan. Hij wees er naar en riep uit: ‘Die schoen-
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tjes moet je maar aan een arm jongetje geven, Moeder! Fransje heeft ze niet meer
noodig - Fransje zal nooit meer naar school gaan.’
Moeder keerde zich af, opdat hij niet zou zien dat zij schreide, en Vader zei: ‘Kom,
kom, malle jongen, wil je wel eens gauw ophouden met die dwaze praatjes?’
Maar nu had de kleine vent sedert den vorigen nacht heelemaal niet meer geijld.
Vader en Moeder hadden gedacht dat dit een goed teeken was, maar de dokter schudde
zijn hoofd. Het beviel hem niet, dat het kind zoo neerslachtig was, de laatste dagen.
't Leek wel, of hij voor alles onverschillig was. Zonder iets te zeggen, liet hij aldoor
zijn hoofdje op het kussen heen en weer rollen en 't was of zijn oogen iets zochten
in de verte - héél ver weg!
Als Moeder hem zijn drankje wou geven of een beetje bouillon, dan schudde hij
zijn kopje en kneep de lipjes op elkaar. En wat ze ook probeerde, hij nam het niet.
‘Hoor eens, beste menschen,’ had de dokter gezegd, ‘jullie moeten op alle manieren
probeeren den jongen wat op te fleuren, want die neerslachtigheid is gevaarlijk voor
hem. Jullie zijn zijn Vader en zijn Moeder en geen mensch kent hem zoo goed als
jullie - probeer dus eens iets te bedenken, dat hem opwekt uit die onverschilligheid!
't Zou hem zoo'n goed doen, als hij eens eventjes kon lachen!
Meteen was de dokter vertrokken en de beide ouders keken elkaar eens aan.
Ja zeker, ze kenden hun jongen héél goed; ze wisten precies, wat hij prettig vond!
Nooit was hij zóó gelukkig, dan wanneer ze zondags met hem naar 't bosch gingen,
waar hij bloempjes mocht plukken, zooveel hij maar wou.
Hoe juichte hij, als Vader hem dan bij 't naar huis gaan op zijn schouder droeg.
Heerlijk, zoo over alles heen te kunnen kijken! En wat had hij een pret gehad, toen
er eens een poppenkast in de straat was gekomen! Toen had hij staan schateren van
't lachen. O, dat wisten ze nog zoo goed!
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Ja, die poppenkast - dat bracht hen op een gedachte!
Dadelijk ging Vader uit om wat kleine poppetjes te koopen, die hij nu voor het
bedje liet dansen en allerlei grappige dingen zeggen.
Maar de dwalende oogen van het kind keken den anderen kant uit. Ze schenen
nog altijd iets te zoeken in de verte - héél, héél ver weg.
‘Kijk eens,’ zei zijn Vader, ‘hier heb je den bruggeman. Hij zingt: ‘Alle mijn
eendjes zwemmen over 't water, - tiere - liere - liere - tiere - liere - liere!’ Hoor je 't
wel?
En kijk, hier is de Generaal ook! Weet je nog wel van dien mooien Generaal, dien
wij tegenkwamen in 't bosch? - Kijk, en als je zoet je drankje inneemt, zal ik een
echten Generaal voor je koopen - een Generaal met een echte lakensche jas aan en
gouden epauletten op de schouders. Zou je er graag zoo een hebben, Fransje?’
‘Nee,’ zei het kind met zijn schor stemmetje.
‘Zal ik dan knikkers voor je gaan koopen? - Nee? - Een mooien grooten hoepel
dan? - Ook al niet? - Maar zeg - een vlieger, een prachtigen vlieger met een langen
staart?’
Maar Fransje schudde telkens zijn hoofd.
Zijn arme ouders keken elkaar wanhopig aan. Wat moesten ze dan toch doen? Wat
moesten ze doen? Eindelijk legde zijn moeder haar gezicht op het kussen naast het
zijne, en fluisterde hem in: ‘Kom, kom, er is toch wel iets, dat je graag zou willen
hebben! Zeg 't mij maar, lieveling, fluister 't mij maar in 't oor, net of 't een geheimpje
is tusschen ons beidjes!’
Toen richtte Fransje zich opeens half op in zijn bedje, strekte zijn mager handje
uit naar iets, dat Vader en Moeder niet zagen en riep smeekend: ‘Boem, Boem wil
ik hebben - Boem, Boem!’
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II.
‘Boem, Boem!’
Vader en Moeder keken elkaar verschrikt aan. Wat bedoelde het kind toch? Was
hij wel goed bij kennis, of begon hij misschien weer te ijlen?
‘Boem, Boem!’
Wisten ze toch maar, wat deze woordjes beteekenden, die hij nu telkens weer zei.
Nu eens klonk het smeekend en dan weer als een bevel.
‘Ja, Boem, Boem! Ik wil Boem, Boem hebben!’
Angstig greep zijn Moeder de hand van haar man. ‘O Jacob, Jacob,’ riep ze, ‘wat
meent hij toch? Weet jij 't misschien? Weet jij het?
Als we hem ‘Boem, Boem’ konden geven, waar hij zoo naar verlangt, misschien
zou hij dan toch nog beter kunnen worden!’ ‘Ja, ja,’ zei Vader, ‘dat geloof ik ook
stellig, en - ik denk, dat ik nu weet, wat hij bedoelt!’
‘O, zeg het gauw, zeg het gauw!’ smeekte Moeder.
‘Weet je nog wel,’ begon de man, ‘dat ik Paaschmaandag met Fransje naar 't
paardenspel ben geweest? Op eens bedenk ik, dat daar een clown was, die telkens
“Boem, Boem!” riep, en dan had Fransje de grootste pret! Ik hoor hem nog schateren
van 't lachen als die clown in zijn mooi costuum, met een vlinder op den rug en ook
een vlinder op de borst, allerlei dolle sprongen maakte, als hij op zijn hoofd ging
staan en zóó een heelen tijd onbeweeglijk bleef stilstaan, met de beenen in de lucht.
Dan weer gooide hij zijn vilten hoedje omhoog en ving het weer op met zijn hoofd.
En na elk van die kunststukken keek hij de menschen in 't rond aan, hoe ze 't wel
vonden, en dan zei hij: “Boem, Boem!” En dan dat malle witte gezicht van dien vent!
Nog nooit heb ik Fransje zóó zien lachen!’
Ja, nu begrepen ze op eens allebei, dat hun klein ziek jongetje dienzelfden clown
wou zien. Maar ach, hoe kon dat? Ze konden hem, zoo zwak als hij was, toch niet
naar 't paardespel brengen!
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Dien avond ging Vader Jacob naar den duursten speelgoedwinkel van de geheele
stad, en kocht een als clown gekleede pop, heelemaal van leer gemaakt en met een
costuum, heelemaal bedekt met gouden loovertjes. Hij had er zijn geheele weekloon
voor moeten betalen - maar wat kwam dat er op aan, als zijn kleine jongen maar
beter werd!
Onderweg naar huis stelde hij zich voor, hoe blij Fransje zou zijn als hij dien
prachtigen clown zag, en als hij hem dan liet duikelen en kunsten maken en ‘Boem,
Boem’ roepen, dan zou het kind toch eindelijk wel weer eens even lachen. Dat kon
niet anders, dacht hij.
Maar ach, dat viel tegen! Fransje bekeek het popje even heel aandachtig, maar nee
- dit was ‘Boem, Boem’ niet - niet de echte ‘Boem, Boem!’ En wat zijn Vader ook
deed, welke mooie kunsten hij den leeren clown ook liet uitvoeren, de kleine jongen
bleef er heelemaal onverschillig bij.
‘Ach,’ dacht de Vader bij zichzelf: ‘Kon ik mijn jongen maar heelemaal inpakken
in warme dekens en hem naar het paardenspel dragen!’
Maar nee, dat kon en mocht niet - het ventje was veel te zwak! Toen ging Vader
Jacob in zijn angst regelrecht naar het paardenspel en vroeg daar om het adres van
den clown. Hij moest een heel eind loopen vóór hij het huis vond, waar de
kunstenmaker woonde, en toen nog een paar hooge trappen opklimmen.
En ondertusschen probeerde hij zich aldoor voor te stellen, wat de clown wel zou
zeggen als hij hem vroeg, even bij zijn ziek zoontje te willen komen. Zou hij 't doen?
Of zou hij boos worden en hem de deur uitjagen?
Eindelijk vond hij de deur, waarop met punaises een visitekaartje was vastgemaakt,
met den naam J. Moreno.
Zoo heette de clown - dat hadden ze hem aan 't paardespel al verteld. Maar hij had
niet gedacht, zóó'n fijn heer te zullen vinden, als die hem de deur opendeed, toen hij
aanklopte.
Ook de kamer, waarin hij werd binnengelaten, zag er heelemaal
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anders uit, dan hij verwacht had. 't Was er zoo fijn en zoo deftig! Mooie schilderijen
met gouden lijsten hingen aan de muren, en tegenover de ingangsdeur stond een kast
vol prachtige, gebonden boeken.
Zou hij hier wel moeten zijn? Woonde hier de clown - in deze fijne kamers?
Vader Jacob wist niet wat hij moest zeggen en draaide verlegen zijn pet tusschen
de vingers.
Maar eindelijk dacht hij weer aan Fransje, en nu begon hij te vertellen hoe zijn
kind op sterven lag en hoe de dokter gezegd had dat hij misschien nog gered zou
kunnen worden, als ze hem uit zijn onverschilligheid konden opwekken; hoe ze alles
en alles hadden geprobeerd om hem aan 't lachen te maken, maar hoe hij zelf telkens
en telkens weer zei dat hij niets anders wou hebben dan ‘Boem, Boem.’
Eerst hadden ze niet geweten wat hij daarmee bedoelde, maar op eens had zijn
Vader begrepen dat hij den clown uit het paardenspel bedoelde, om wiens grappen
hij zoo hartelijk had gelachen. Natuurlijk was het kind veel te ziek om hem naar 't
paardenspel te dragen; maar zijn leven was in gevaar, en nu was zijn Vader hier naar
toe gekomen om den clown te smeeken of hij héél, héél eventjes met hem mee zou
willen gaan, om het doodzieke kind door een paar grapjes te genezen?
‘Maar,’ vervolgde hij, ‘ik weet niet zeker of ik hier aan 't rechte kantoor ben. Is 't
heusch waar, dat de clown hier in dit huis woont?’
Mijnheer Moreno had hem al dien tijd, terwijl hij sprak, strak aangekeken en hij
had wèl begrepen dat die werkman met zijn eerlijk gezicht de waarheid sprak. Wat
keek hij angstig, toen hij vroeg of de clown hier werkelijk woonde! Groote
zweetdruppels stonden op zijn voorhoofd, zooveel moeite had 't hem gekost, al deze
dingen te zeggen! Ja, hij moest dien man helpen, - het kon niet anders!
‘Boem, Boem,’ woont hier wel,’ zei hij. ‘Ik ben zelf de clown, dien u zoekt. En
vertel me nu eerst eens, waar u woont.’
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‘O, niet zoo heel ver hier vandaan - in de Abessenstraat.’
‘Goed,’ zei Mijnheer Moreno, - ‘Dan ga ik straks met u mee. Uw kleine jongen
wou “Boem, Boem!” zien, - goed, hij zal hem zien!’

III.
Toen Vader Jacob zijn huisdeur voor Mijnheer Moreno opendeed, riep hij, zoo hard
hij kon: ‘Fransje, Fransje, wees blij! Ik heb “Boem, Boem!” voor je meegebracht!’
Het gezichtje van den kleinen zieke helderde heelemaal op en hij probeerde zich
op te heffen in zijn bedje. Zijn Moeder steunde hem, zoodat hij de beide mannen kon
zien binnenkomen.
‘Wie zou die vriendelijke heer toch zijn, die zoo tegen me lacht?’ dacht hij.
Maar toen zijn Vader zei dat dit nu ‘Boem, Boem!’ was, liet hij vermoeid zijn
hoofdje weer op het kussen terugvallen en zijn groote blauwe oogen keken
teleurgesteld naar de zwarte overjas van den vreemden heer, waarop geen loovertjes
te zien waren en ook geen vlinder op de borst.
‘Nee,’ zei hij droevig met zijn zwak stemmetje. ‘Nee, nee, dit is “Boem, Boem”
niet!’
De clown zag het arme zieke ventje aan met een blik vol medelijden, toen keek
hij naar den Vader met zijn bekommerd gezicht, naar de Moeder met haar bedroefde
oogen, en zei: ‘Het kind heeft gelijk - dit is “Boem, Boem” niet!’
Meteen ging hij de deur uit.
‘Nee,’ zei het kind alweer, ‘dat was “Boem, Boem” niet!
Misschien is “Boem, Boem” dood, en Fransje zal ook dood gaan.’
Maar geen twintig minuten later ging op eens de deur weer open, en - wie kwam
daar binnen?
Ja, dat was de echte ‘Boem, Boem,’ in zijn zwarte pak met de blinkende gouden
loovertjes en de vlinders op borst en rug, met
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zijn groote gele pruik, zijn wit vilten hoedje, en zijn altijd lachend, wit bepoeierd
gezicht!
Ja, dit was ‘Boem, Boem,’ klein Fransje's echte ‘Boem, Boem!’ In een oogenblik
zat hij rechtop in bed, gesteund door zijn Moeder. Zijn oogen schitterden van
blijdschap, hij klapte in zijn magere, witte handjes, en riep telkens en telkens weer:
‘Boem, Boem!’ Dag lieve, lieve ‘Boem, Boem!’

IV.
En toen een poosje later de dokter eens naar zijn patiëntje kwam kijken, zat daar aan
het voeteneind van zijn bedje een clown, die hem met allerlei kleine grapjes aan 't
lachen maakte. Op dat oogenblik roerde hij juist een stukje suiker door Fransje's
drankje en zei: ‘Hoor eens, ventje, als je dit nu niet dadelijk opdrinkt, dan komt
“Boem, Boem” nooit meer terug!’ En jawel, hoor, nu dronk de kleine jongen wàt
vlug het glaasje leeg!
‘Mooi zoo,’ zei de clown, ‘'t Smaakt heelemaal niet leelijk, is 't wel?’
‘Nee, “Boem, Boem,” heelemaal niet,’ antwoordde Fransje, ‘dank u wel!’
Nu zag de clown den dokter opeens tegenover zich staan. Toen stond hij beleefd
op om hem te groeten en zei lachend: ‘Neem mij niet kwalijk, dokter, maar ik geloof
dat mijn grappen dezen kleinen zieke meer helpen, dan al uw drankjes en pillen.’
De dokter gaf hem gelijk en lachte ook, en Fransje's Vader en Moeder gingen
allebei een deuntje huilen - maar nu waren 't tranen van blijdschap.
En, zoolang Fransje nog te zwak bleef om op te staan, hield er elken middag een
rijtuig stil voor de deur van het huisje in de Abessenstraat en daaruit stapte een heer
in een zwarte overjas, maar met een wit bepoeierd gezicht en een gele pruik.
En pas kwam hij in de kamer, waar de kleine jongen lag, of hij trok zijn overjas
uit en begon allerlei grappen te maken tegen
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Fransje, die er elken dag sterker en gezonder begon uit te zien. Geen wonder ook,
want uit angst dat ‘Boem, Boem’ anders nooit weerom zou komen, at hij alle
versterkende dingen op, die Moeder hem voorzette, en slikte geduldig zijn drankje.
Eindelijk was hij dan weer zoover beter, dat hij voor 't eerst weer naar buiten
mocht. Toen droeg zijn Vader hem naar het huis van den Heer Moreno en samen
bedankten ze hem nog eens voor alles, wat hij voor Fransje gedaan had.
Nadat Fransje den clown een hartelijken kus had gegeven, vroeg Vader Jacob, een
beetje verlegen:
‘Wat ben ik u schuldig, Mijnheer? U hebt mij mijn kind teruggegeven, dat zal ik
nooit vergeten.’
‘Wat je mij schuldig bent?’ lachte ‘Boem, Boem’, ‘een stevigen handdruk
allereerst!’
En toen Vader Jacob zijn krachtige hand hartelijk had gedrukt, vervolgde hij: ‘En
verder moet je me je toestemming geven om op mijn visitekaartjes te laten drukken:
“Boem, Boem,” Geneesheer, Kunstenmaker en Lijfarts van Kroonprins Frans.’
N. Naar het Fransch van C.T.
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Verdwaald in het oerwoud
een vertelling uit het binnenland van Australië

WIJ waren voor een paar weken de gasten van zekeren heer Williamson, een rijk
grondeigenaar in het binnenland van Australië. Zijn bezittingen waren zeer uitgestrekt
en grensden aan den eenen kant aan een onmetelijk, echt Australisch woud.
Een Australisch woud! Men kan zich daar ternauwernood een voorstelling van
maken. Mijlen en mijlenver boomen en niets dan boomen van allerlei soort, zonder
orde of regelmaat door elkaar staande. Wee dengene, die er zich in waagt, zonder
voorzien te zijn van de middelen om den terugweg te vinden! Hij is reddeloos
verloren.
We praatten over alles en nog wat, en waren in een opgeruimde stemming.
Eensklaps hoorden wij den hoefslag van een paard. Door de geopende deur der
veranda zagen we een jongen man die van zijn paard sprong, het vastbond aan een
boom, en naar ons toekwam. 't Was iemand van een krachtige gestalte en met een
prettig gezicht.
‘'t Is de zoon van mijn buurman, den ouden Connelly, die daar ginds heel ver weg
woont!’ zei Williamson, met zijn vinger naar het Oosten wijzend. ‘Wat komt die
hier doen?’
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‘Zoo, Bob,’ riep hij, den binnenkomende vriendschappelijk de hand toestekend, ‘het
doet me genoegen je te zien! Gaat het thuis goed? Je zult wel honger en dorst hebben
na zoo'n langen rit; wat mag ik je laten voorzetten?’
‘Dank u, niets, mijnheer Williamson,’ was het antwoord, ‘ik heb haast. Vader laat
u groeten, en verzoekt u, hem Jim te willen leenen. Onze kleine Lilly is in 't bosch
verdwaald!’
Bij die mededeeling voer ons allen een huivering door de leden. Een klein, zesjarig
meisje verdwaald in dat onmetelijke woud! Veroordeeld dus, tenzij er een wonder
geschiedde, om een langzamen, vreeselijken dood te sterven!
‘De kleine Lilly verdwaald!’ riep de Heer Williamson; ‘maar jongen, hoe is dat
mogelijk! Hoe is dat gebeurd?’
‘Wij missen haar sinds gistermorgen,’ was het antwoord. Dit werd schijnbaar kalm
gegeven, maar een hevige snik, dien hij niet vermocht te onderdrukken, gaf
genoegzaam te kennen wat er omging bij den jongen man. ‘Een van onze koeien
ontbrak bij het melken en moeder stuurde Lilly, zooals wel meer gebeurde, uit, om
te gaan zien waar het beest bleef. De koe kwam na een poos te voorschijn, maar onze
lieve Lilly hebben wij niet meer gezien.’
‘Maar jullie hebt haar toch dadelijk gemist?’ zei onze gastheer.
‘Jawel, mijnheer, maar moeder hechtte er zoo gauw niet aan; het gebeurt dikwijls
dat ze den heelen voormiddag achter het huis blijft spelen. Maar toen ze na een paar
uur niet voor den dag kwam en nergens te zien was, werd moeder ongerust en ging
naar vader, die met mij en mijn broer zoowat een halve mijl ver van onze woning
aan 't werk was. Vader schrok vreeselijk, en zei dadelijk dat 't een ernstig geval was.
Onmiddellijk stegen we te paard en doorkruisten tot het invallen van den nacht den
heelen omtrek, maar zonder een spoor van het kind te vinden. Nu zijn Vader en mijn
broer weer aan 't zoeken gegaan, en kom ik u uit vaders naam verzoeken, of u ons
den ouden Jim wilt leenen. Want zonder eenigen twijfel is ons zusje het bosch
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ingeloopen en daar verdwaald, en niemand behalve Jim is misschien nog in staat,
haar terug te vinden.’
‘Natuurlijk, natuurlijk zal je Jim hebben en ons er bij!’ was het goedhartige
antwoord. ‘We zullen niet rusten voordat we het arme kind terughebben!’
Op bevel van onzen gastheer werden onmiddellijk de noodige paarden gezadeld,
een kameel met levensmiddelen en water beladen, en aan Jim, die niet ver van huis
aan 't werk was, gezegd dat hij mee moest, want dat men zijn diensten als spoorzoeker
noodig had. Hij kwam aanstonds naar ons toeloopen, grinnekend van pleizier, en
blijkbaar gestreeld door de wetenschap, dat hij op dit oogenblik een man van gewicht
was.
Jim, - eigenlijk heette hij Jimmy - een oude arbeider van den heer Williamson,
was een Australisch inboorling, en zooals alle leden van dat menschenras,
afschuwelijk leelijk. Zijn platte neus, kleine oogen en verwarde haarbos, zijn
broodmager lichaam, waarvan het zwarte vervuilde vel, als de huid van een rhinoceros
in plooien afhing, en dat gedragen werd door een paar beenen die wel talhouten
leken, gaven hem een afzichtelijk, terugstootend voorkomen. Maar onder dat
onbehaaglijke uiterlijk klopte een warm, trouw hart, en ongelooflijk was het, waartoe
hij al niet geschikt was. Van alle markten was hij thuis. Zijn meester raakte niet gauw
uitgepraat, als hij eenmaal over Jims heldendaden begon.
Vooral als spoorzoeker had hij zijnsgelijke niet. Meer dan een dozijn menschen,
die in 't bosch verdwaald waren geraakt, had hij al weten terug te vinden en hen dus
het leven gered. Hoe hij 't aanlegde om uit de geringste teekenen en schijnbaar
nietszeggende aanduidingen zijn slotsom op te maken, begreep niemand. Maar een
feit was het, dat hij nog menigmaal wist te slagen, ook nadat alle speur- of
bloedhonden het spoor waren bijster geraakt.
't Was een lange, eentonige rit naar het huis van den ouden Connelly, en toch was
deze rit nog maar de inleiding tot onzen eigenlijken onderzoekingstocht. Onderweg
deed Williamson ons

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

13
allerlei verhalen omtrent het bosch, sommige van huiveringwekkenden aard.
We bereikten eindelijk de woning van Connelly en vonden zijn troostelooze vrouw
alleen thuis. Hijzelf was nog altijd bezig den omtrek te doorkruisen. Spoedig werd
het donker, en daar er voor ons allen geen plaats was in het huis, brachten we den
nacht buiten door, gewikkeld in onze dekens en liggend op den grond. En dit was
lang niet onaangenaam; want in tegenstelling met de groote daghitte, bracht de nacht
een heerlijke koelte aan.
's Morgens vroeg kwam Connelly bij ons. Hij vertelde ons dat hij

tot diep in den nacht zijn nasporingen had voortgezet, maar helaas vruchteloos. ‘Ons
arme kind,’ jammerde hij, ‘is nu al twee dagen en twee nachten in het bosch, en dat
zonder eten of drinken! Als ze niet reeds van gebrek is omgekomen, zal ze wel door
de wilde honden verslonden zijn.’
Wij deelden zijn vrees en konden weinig tot zijn bemoediging zeggen.
Op eens hoorden wij een luid ‘Kioe!’ - de gewone kreet der inboorlingen, wanneer
iets hun opmerkzaamheid trekt. Opziende, zagen wij Jim bij een grooten
alleenstaanden eucalyptusboom staan. In de eerste morgenschemering was hij er al
op uitgegaan,
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had in steeds wijder kringen rondom de woning geloopen, en stond nu dansend en
springend bij den eucalyptusboom. Naar zijn gebaren te oordeelen, moest hij iets
heel bijzonders hebben ontdekt.
Wij liepen naar hem toe. ‘Piccaninny him sit here!’ schreeuwde Jim ons toe in
zijn gebroken Engelsch. ‘Hier heeft het kind gezeten!’ wilde hij zeggen. En zoo was
het ook. Uit een hoop eucalyptusbladeren stak het eind van een kettinkje of kransje
van bladstelen, zooals kinderen onder elke hemelstreek ze graag maken.
Zoo leverde Jim de eerste proeve van zijn wonderlijke begaafdheid. Maar daar
bleef het niet bij! Blijkbaar was het kind al spelend het bosch ingeloopen, want Jim
volgde nu een voor ons volslagen onzichtbaar, maar voor hem zeer duidelijk spoor
en raapte, al voortloopend, van tijd tot tijd een steeltje van den grond, daarbij telkens
opgewonden roepend: ‘Piccaninny lose leaf’ (het kind verloor een blaadje!)
Wij drongen nu het bosch in. Langzaam maar zeker volgde Jim het voor ons
onzichtbare spoor. Een steentje dat ter zijde was gerold, een blad dat er eenigszins
anders uitzag dan gewoonlijk, een geringe indruk op den grond, niets ontging aan
zijn scherpen blik. Zijn oogen gingen links en rechts. Ook zijn gehoor en zelfs zijn
reuk schenen hem diensten te bewijzen. Alle zintuigen waren bij hem onafgebroken
in volle werking.
Opeens stiet hij weder zijn ‘Kioe!’ uit, en wees ons op een klein vlokje roode wol,
dat aan den bast van een gomboom hing. 't Was bijna onzichtbaar, zelfs toen we er
vlak bij stonden, maar Jim had het opgemerkt en maakte de juiste gevolgtrekking,
dat kleine Lilly hier tegen den boom had staan leunen en dat, toen ze verder ging,
een pluisje van haar jurk aan den ruwen bast was blijven hangen. Het leed geen
twijfel, of we waren op den goeden weg!
Nu verzocht Jim ons, een poosje rustig te blijven zitten en te wachten tot hij
terugkwam.
En na een uur - daar kwam hij aan, maar met een ontsteld
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gezicht, terwijl hij een geluid liet hooren, dat zoowat het midden hield tusschen
brullen en huilen.
‘Wat scheelt er aan, Jim?’ vroeg Mijnheer Williamson. ‘Waarom huil je zoo? Is
het kind dood?’
‘Big road’ (groote weg), antwoordde Jim, terwijl hij, steeds huilend, met den vinger
naar het westen wees.
De Heer Williamson maakte ons Jim's bedoeling duidelijk.
‘Eenige mijlen van hier, in de richting die Jim aanwees, ligt namelijk een weg,
waarlangs een paar keer in het jaar duizenden runderen en millioenen schapen uit
het binnenland naar de groote marktplaatsen aan zee: Sydney en Melbourne, worden
gedreven. Nu heeft Jim door het bosch het spoor van Lilly kunnen volgen; het is hem
gebleken dat ze uit het bosch den grooten weg is opgegaan; maar hij ziet geen kans
om op den weg, waar duizenden en duizenden dieren de indrukken hunner pooten
hebben achtergelaten, eenig spoor van Lilly te ontdekken. Daarom huilt hij zoo; van
droefheid omdat hij geen kans meer ziet om het kind te redden, en van woede en
gekwetste eigenliefde, omdat het de eerste keer zal zijn dat hij iemand, die verdwaald
was, niet kan terugvinden.’
‘Maar komaan,’ vervolgde Williamson, ‘we geven de zaak nog niet op, hoe
hopeloos ze er nu ook uitziet. Het beste zal wel zijn dat we dwars door het bosch, in
de richting door Jim aangegeven, naar den weg trekken. Twee onzer rijden dan te
paard een paar uur ver rechts en twee anderen links, terwijl de overigen met Jim
langs den zoom van het bosch blijven wachten tot wij terugkomen. Is de kleine Lilly,
toen ze het bosch verliet, den weg blijven volgen en niet weer het bosch ingegaan,
dan moeten we haar wel hier of daar op den weg inhalen.’
Zoo gezegd, zoo gedaan.
Vier, vijf uren verliepen in angstige spanning! - Eindelijk kwamen de uitgezonden
ruiters terug, maar - zonder Lilly.
Ieder onzer was thans overtuigd, dat het arme kind voorgoed verloren was. De
nacht viel in; we strekten ons op den grond uit, maar niemand kon slapen. Jim hoorden
we onafge-
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broken steunen en zuchten. Door onrust verteerd, sprong hij nu en dan op, om bij
het heldere maanlicht weer in 't bosch te gaan dwalen.
Dien nacht zal ik nimmer vergeten!
Het zal zoowat drie uur geweest zijn, toen wij door een veel malen herhaald ‘Kioe!’
werden opgeschrikt.
Op het geluid af liepen wij een eind den weg op, en toen het bosch in. En daar
zagen wij Jim.... Hij zwaaide een klein voorwerp heen en weer, dat hij van tijd tot
tijd in de hoogste opgewondenheid tegen zijn borst en mond hield en onophoudelijk
kuste.
Het was een kinderschoen. Een schoentje van Lilly! Goddank! het spoor was
teruggevonden, dank zij de rusteloosheid en de scherpzinnigheid van den goeden
Jim!
Toch durfden we nog nauwelijks hopen. Zoo'n jong, teer kind! Drie volle dagen
zonder eten of drinken! Drie volle dagen in de brandende hitte en volslagen
eenzaamheid! Als ze nog niet bezweken was, dan moest haar einde toch zeer nabij
zijn! Geen minuut mochten we verliezen!
Gelukkig stelde het heldere maanlicht Jim in staat, zijn nasporingen onmiddellijk
voort te zetten. Het scheen of zijn krachten verdubbeld waren. Zijn opgewondenheid
was niet te beschrijven. Kuchend en snuivend liep hij voort, onafgebroken met zijn
scherpen blik naar alle zijden den grond bekijkend.
Op die manier waren we weer een mijl diep het bosch ingeleid, toen Jim opeens
een luiden jubelkreet uitstiet. Hij had het tweede schoentje ontdekt!
Van dat oogenblik af aan was hij blijkbaar volkomen zeker van zijn zaak! Op een
gestadig drafje liep hij voort, van tijd tot tijd een tevreden geknor of gebrom
uitstootend. Eindelijk hield hij stil op een plek, waar eenig grasgewas stond. De
bovenste punten waren afgetrokken. Dat moest Lilly hebben gedaan; een dier zou
de sprieten geheel hebben opgevreten. Blijkbaar had zij, door de eindjes gras in haar
mondje te steken, eenigszins tegemoet willen komen aan den honger en den dorst,
die haar
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kwelden. Die veronderstelling werd bevestigd doordat hier en daar weer uitgespuwde
stukjes gras op den grond lagen.
Met nieuwen moed waren we nu vervuld! Alles pleitte er voor dat we het kind
zouden terugvinden. Maar hoe? - Dood of levend? Dat zou de uitkomst moeten
leeren!
Nog een paar mijlen liepen we door. Opeens keerde Jim zich haastig om en terwijl
zijn gezicht van verrukking straalde en huilen en lachen bij hem afwisselden, wees
hij ons naar een opening in het bosch op een paar honderd pas afstand, waar we
werkelijk het arme kind ontdekten.
Groote ontroering maakte zich van ons meester! Om haar niet te doen schrikken,
liepen we bedaard naar haar toe.
Daar zat ze, de kleine Lilly, blijkbaar geheel uitgeput en leunend tegen een boom!
De handjes lagen gevouwen in haar schoot, en haar hoofdje hing tegen den
rechterschouder. Uit alles was te bespeuren dat ze 't niet lang meer zou hebben
uitgehouden en we dankten God in stilte, dat we nog juist bijtijds waren gekomen!
Nader komend, zagen we hoe haar oogjes van koortsgloed schitterden en we
hoorden haar lipjes bijna onhoorbaar: ‘Mama, Mama!’ fluisteren.
Connelly, met moeite zijn aandoeningen beheerschend, ging naar haar toe, even
bedaard alsof hij pas uit zijn huis kwam. ‘Wil je niet mee naar huis gaan, liefje?’
vroeg hij zoo kalm mogelijk.
‘Ja, Papa,’ fluisterde de kleine. ‘Och, breng me toch bij Maatje!’ Toen vielen haar
oogjes dicht.
Nu konden wij, mannen, niet langer onze tranen weerhouden. Connelly barstte in
zacht snikken uit, terwijl Jim niet anders deed, dan van plezier in zijn handen wrijven.
Een versch geklopt ei met suiker en enkele druppels wijn - iets anders hadden wij
niet, - bij tusschenpoozen toegediend, wekte de levensgeesten van kleine Lilly weer
wat op, en binnen eenige uren was ze in zoover hersteld, dat ze op haar kinderlijke
manier de bijzonderheden van haar lange wandeling begon
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te vertellen, en hoe angstig ze geworden was, toen ze den weg naar huis niet meer
kon terugvinden.
Niet te beschrijven is de blijdschap van Connelly's vrouw, toen ze haar man met
het kind op den arm terugzag!
Jim had zich door dit alles een nieuwe eerekroon verworven. Zoowel van Connelly
als van den heer Williamson kreeg hij een rijke belooning, en wijd en zijd werd zijn
roem als de bekwaamste van alle spoorzoekers zoo mogelijk nog grooter dan te
voren.

Een flinke jongen
Een Engelsch officier, die deel had genomen aan den oorlog in Transvaal, vertelde
het volgende:
‘Met eenige manschappen moest ik een Boerengeneraal gevangen nemen. Het
was een gevaarlijke onderneming, maar wij kwamen veilig ter plaatse. De
Boerengeneraal was echter verdwenen. Wij reden naar een boerderij en vonden daar
een aardigen knaap met eenige Boeren. Ik vraag aan den jongen: Is de generaal hier
geweest? Ja - antwoordt hij. Waarheen is hij gegaan? De knaap werd achterdochtig
en zei: Ik weet het niet. Ik besloot toen iets te doen, wat mij vergeven moge worden
omdat het leven mijner manschappen in gevaar was: ik liet den knaap tegen den muur
plaatsen, en dreigde hem te zullen laten doodschieten, als hij niet zei waarheen zijn
generaal gevlucht was.
Ik fluisterde echter mijn manschappen in het oor: schiet niet. De knaap, hoewel
in de vaste overtuiging doodgeschoten te zullen worden, bleef weigeren. Ik
commandeerde ‘Aan!’ De geweren werden op den knaap gericht. Ik zei tot den
jongen: Vóórdat ik het laatste commando geef: zeg mij: In welke richting is de
generaal vertrokken? Het geheele gezicht van den jongen veranderde. Zijn oogen
drukten iets bovenmenschelijks uit. Hij wierp zijn hoofd achterover en zei,
vastberaden: ‘Ik zeg het u niet!’ Toen drukte ik dien jongen de hand en liet hem
gaan.’
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Franciscus van Assisi

EERST wil ik jullie een heel klein verhaaltje vertellen, dat waar gebeurd is; ik weet
het van den persoon zelf, dien het overkwam.
Op een mooien, stillen zomermiddag zat een oude man te denken, misschien wel
over zijn lange leven met allerlei wederwaardigheden, of over zijn kinderen, of over
de heerlijke natuur om hem heen; want hij was een lieve oude man, die veel hield
van kinderen, dieren en bloemen. Het was een stil plekje vlak aan den duinrand, en
op dit uur van den dag kwam er niemand; dan zat hij er juist zoo graag en lette op
de aardige kleine dierenwereld om hem heen. 'k Denk dat de vogels hem al kenden,
want ze vlogen niet weg als hij zich neerzette. Nu dan, op dien warmen middag, toen
't zoo heel stil was, zag hij op eens iets, dat hij nog nooit gezien had, ondanks zijn
vele lange wandelingen en tochten over hei en duin.
Wat was dat? Je raadt het toch niet en daarom zal ik 't maar gauw vertellen. Een
heele konijnenfamilie. Moeder konijn zat rustig onder een struikje vlak bij de bank
en liet haar kleintjes zuigen; ze krioelden door elkaar en kropen gezellig tegen haar
zachte, bruingrijze vacht aan, en moeder liet haar oogjes wel waakzaam, maar toch
zoo kalm rondgaan, alsof ze dacht: hier is het goed, hier is geen gevaar!
Zouden jullie dat niet dolgraag gezien hebben? Hadden we er toch maar een plaatje
van! Want ik vrees, dat we 't geen van allen ooit zullen zien. Waarom niet? Och,
jullie weten 't wel. - De dieren zijn bang voor ons!
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In plaats van zich veilig en gerust te voelen en vertrouwelijk naar ons toe te komen,
vluchten ze als we dicht bij hen komen; en helaas - daar hebben ze reden voor!
Wel zien we 't gelukkig een enkelen keer anders. Laatst zag ik bijvoorbeeld hoe
een paar vogels een nest hadden gebouwd vlak bij de huisdeur van een familie buiten.
Die voelden zich daar veilig; en we mochten zelfs af en toe eens voorzichtig in 't
nestje kijken; ze vlogen niet weg. En zoo komt 't wel een enkele maal meer voor, dat
de dieren in woud en veld, doordat ze merken dat men hun geen kwaad doet, al hun
schuwheid afleggen.
De Heilige, wiens naam hierboven staat, was zulk een vriend van alle levende
schepselen, menschen en dieren, dat alles vanzelf tot hem kwam en troost en
bescherming bij hem zocht. Men noemde hem een Heilige, omdat hij zoo vroom en
goed leefde en nooit iets voor zich zelf begeerde. Hij was geboren in het stadje Assisi
in Italië, dat door hem beroemd is geworden. Toen hij nog heel jong was, misschien
20 jaar, begon hij door het land te trekken, overal goed doende op zijn weg. Zieken
verzorgde hij, bedroefden vertroostte hij, en den armen gaf hij brood. Hij was zelf
zoo arm, dat hij niets in de wereld zijn eigendom kon noemen (dat was zijn eigen
verkiezing, want zijn ouders waren welgesteld), maar hij vroeg overal op zijn weg
om het kleine beetje, wat hij voor zich zelf en voor zijn vrienden en vriendjes noodig
had. En - 't was aardig, niemand weigerde Franciscus iets, als hij met zijn vriendelijk,
zonnig gezicht een kleine gave vroeg en daar dikwijls de grootste zegeningen voor
teruggaf: goeden raad, vermaning en troost of wijze hulp. Wie waren de vrienden,
voor wie hij vroeg? Wel, de armen en bedroefden en zieken. En zijn vriendjes? Wie
anders dan al de duizenden wezentjes om hem heen in de vrije natuur? Vooral de
vogels waren zijn bijzondere vriendjes. ‘Mijn kleine broeders en zusters’ noemde
hij ze. Ze vlogen hem tegemoet, zetten zich op zijn hoofd en armen, of nestelden
zich in z'n grove bruine pij. Niets bedroefde hem meer, dan wanneer de menschen
ze vingen
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om ze in kooitjes op te sluiten, of wel - om ze op te eten! Zoo kwam hij eens een
jongen boer tegen, die wilde duiven had gevangen en ze bij zich droeg in een net.
Franciscus sprak hem aan met zijn zonnigsten glimlach en vroeg hem, of hij de duiven
mocht hebben. Verbaasd keek de man hem aan. Toen legde de vriendelijke Heilige
hem uit, hoe slecht het was deze lieve kleine schepseltjes, geboren om in vrijheid
rond te vliegen, te vangen; en hij maakte hem duidelijk dat het kinderen van God
waren, evenals hij zelf.
De boer kon die zachte woorden niet weerstaan en hij gaf de duiven aan Franciscus.
Deze nam ze in zijn armen, streelde ze en zei: ‘Zoo, mijn kleine zusterkens, vliegt
maar heen, en dankt dezen goeden broeder, die u vrijliet!’ 't Was of de duiven den
Heilige verstonden. Maar voor ze wegvlogen, zetten ze zich vertrouwelijk op zijn
schouders, en schenen hem in hun vogeltaal allerlei liefs toe te roepen.
Maar niet alleen de vogels waren z'n vriendjes. Zelfs de wilde dieren legden hun
bloeddorstigheid af, als ze hem zagen naderen. Een van zijn groote vrienden was een
sterke wolf, die hem overal volgde, en die met hem het voedsel, dat hij onderweg
kreeg, deelde. ‘Broeder Wolf’ zooals Franciscus hem noemde, deed mensch noch
kind meer kwaad; en toen hij gestorven was, misten hem zelfs de kleine kinderen uit
de dorpen, die graag met hem speelden als hij met zijn vriend voorbijkwam.
De menschen begrepen Franciscus niet altijd. Ofschoon ze heel veel van hem
hielden en eerbied hadden voor de groote wonderkracht die van zijn heilige goedheid
uitging, toonden ze hem dit niet altijd op de beste manier. Verbeeld u, dat een brave
monnik op een mooien zomermorgen een langen weg aflegde om Franciscus, die in
't bosch was, een lekker middagmaal te brengen, en dat was - een klein schuw haasje,
dat hij gevangen had! En met veel plichtplegingen bood hij den Heilige het haasje
aan, dat dus doodgemaakt en toebereid moest worden. Arm, klein verschrikt beest!
Maar Franciscus wist raad. ‘Wel, kleine broeder Haas,’ zei hij en
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hij hield zijn armen wijd open, ‘hoe kondt ge zoo dom zijn u te laten vangen? Kom
maar bij mij.’ En zie, 't kleine ding had die zachte stem begrepen en sprong in de
armen van den Heilige, waar het veilig was. Franciscus wilde hem nu vrijlaten, maar
het haasje was niet weg te krijgen uit de beschermende bruine pij, zoodat de goede
Heilige het eerst een poosje bij zich hield maar het later bij zijn familie in 't bosch
terugbracht.
Als Franciscus soms, op een heuvel staande, de menschen toesprak en hen verhaalde
van al de wonderen der schepping en hen opwekte tot vroomheid en blijmoedigheid,
dan verbeeldden de scharen kleine vogels, die zich steeds om hem heen verzamelden,
zich wel eens dat zij daar muziek bij moesten maken. Eens maakten de zwaluwen
zelfs zoo'n leven, dat niemand den Heilige verstond, en de menschen wat knorrig
werden. Toen wendde Franciscus zich tot de vogeltjes en zei beleefd: ‘Kleine broeders
en zusters, gij ziet wel dat deze vrienden gekomen zijn, opdat ik hen van onzen Vader
zou kunnen spreken. Nu is het goed dat gij uw loflied zingt, maar wilt ge mij nu even
stilte geven, opdat onze broeders en zusters mij rustig kunnen aanhooren?’ De
zwaluwen zetten zich toen rustig neer, en wachtten tot Franciscus had uitgesproken.
En zoo zou er nog veel van hem te vertellen zijn; want er ging wel geen dag voorbij,
of, behalve zijn werk voor de menschen, deed Franciscus ook nog een liefdedaad
voor de dieren, bevrijdde een arm vischje of verloste een of ander boschbewonertje
uit een klem. Zingend, predikend en weldoend, ging hij door het land tot aan zijn
dood toe; en nog is het heerlijke land met de lieflijke heuvelen, waar hij geboren
werd, vol van herinneringen aan Franciscus, den Heilige der Dieren.
S.G.
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De drie eieren
een sprookje van de negers uit Fransch guyana

ER waren eens een Neger en zijn vrouw, die woonden in een dorp aan den oever
van de Oyapok. Ze hadden een dochtertje, het liefste kind dat je je denken kunt;
zacht, gehoorzaam en hartelijk. De heele familie leefde van de opbrengst van een
klein maniok-1) en batatenveld2) vlak vóór hun huis. Toen de winter kwam, deden de
hevige regens de rivier overstroomen; en toen het water zich terugtrok, was heel het
land niets dan een hoop modder, gruis en steenen. Er kwam hongersnood. In de hut
van de Negerfamilie was spoedig heelemaal geen cassave3) meer, en de voorraad
bataten nam ook dagelijks af. Na veel overleggingen en onder heete tranen besloten
de Neger en zijn vrouw, hun geliefd kind in het groote bosch achter te laten.
Op een morgen gingen ze op weg. De man en de vrouw liepen langzaam, met de
oogen vol tranen. Het kleine meisje liep vooruit en plukte bessen. Eensklaps hoorde
zij haar ouders niet meer praten. ‘Mamal Mama!’ riep het kind. Geen antwoord. Arm
kindje! Daar was ze verdwaald in dit groote bosch! Hoe meer ze naar den weg zocht,
hoe meer ze verdwaalde. Het werd nacht. Het loof der boomen was zóó dicht, dat ze
niet eens naar de maan en de sterren kon vragen, haar den weg te wijzen.
Vreeselijk huilden de wilde dieren. Het kind liep en liep; haar voetjes waren
gewond, haar tanden klapperden van angst, ze viel

1) Soort wortel.
2) Zoete aardappel.
3) Meel van den maniokwortel.
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haast om van honger en slaap. Maar ten laatste kwam ze op een plek, waar de boomen
niet zoo dicht op elkander stonden; een lichtje scheen in de verte. Het kind ging er
op af. Weldra zag ze een hut. Ze klopte aan.
‘In den naam der Heilige Moeder Gods, doe open!’ riep ze.
Knarsend ging de deur open, en op den drempel vertoonde zich een oud moedertje,
heelemaal gerimpeld. ‘Wat wil je, kind?’ vroeg ze met haar grove stem.
‘Ik ben een arm klein meisje, ik ben van mijn ouders afgedwaald in het bosch en
nu ben ik zoo bang, dat de wilde dieren mij zullen opeten; och, laat mij vannacht in
uw huis slapen!’
De zware stem antwoordde: ‘Zeg, kleintje, kijk eens naar boven! Zie je boven de
deur die drie groote kalebassen? Om bij mij binnen te komen, moet je die eerst één
voor één op je hoofd krijgen!’
‘O moedertje, als ik die op mijn hoofd krijg, dan verpletteren ze me! Ik ben zoo
klein en ze zijn zoo groot!’
‘Ja, kind; nu, dan zal ik ze maar voor je op mijn eigen hoofd laten vallen.’ En het
moedertje begon op treurigen toon te zingen:
‘Valt, valt, groote kalebassen,
Opdat zij mijn huis binnentrede!’

Toen stak ze haar arm oud hoofd naar voren, en één voor één vielen de drie groote
kalebassen op haar neer. Telkens knikten haar knieën daarbij en boog haar lijf in
tweeën.
Zoodra het kind binnen was, vroeg het wat te eten. ‘Doe die kast maar open,’ zei
het oudje; ‘daar staan twee schalen in. Op de eene liggen goed vleesch en goede
visch; op de andere niets dan beenderen en graten. Zet het eten op het vuur, en als 't
gaar is, geef mij dan, wat je wilt.’
De kleine legde vuur aan, maakte het eten warm en gaf aan het oude moedertje
het vleesch en de visch; voor zichzelf hield ze de beenderen en de graten.
Toen het eten gedaan was, bracht het oudje het kind naar bed.
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‘Morgen, als je goed uitgerust bent, gaan we baden in de rivier,’ zei ze. Voordat ze
slapen ging, knielde het meisje neer om te bidden, en ze dankte de Moeder Gods
voor haar redding.
Zoodra het dag was, gingen het oudje en het kind naar de rivier. Toen ze gebaad
hadden, zei het oudje: ‘Zeg eens, kleintje, wrijf jij mijn rug nog een beetje, want daar
kan ik zelf niet bij. Het kind zag toen dat de rug van de oude vrouw bedekt was met
scheermessen, messen, puntige spijkers en glasscherven; toch aarzelde ze niet, en
wreef zoo goed ze kon den ouden rug en de stijve ledematen van de vrouw. Weldra
waren haar handjes één en al bloed.
Toen de oude dat zag, zei ze: ‘Je bent een goed, lief meisje, je hebt medelijden
gehad met een arme oude vrouw; geef me je handjes.’ Het kind stak de handjes uit,
de oude vrouw spuwde er in, en - alle wonden werden heel.
‘En nu, kleintje,’ hernam de oude, ‘nu is het tijd dat je weggaat om je ouders te
zoeken. Hier heb je drie eieren. Als je een hinderpaal ontmoet op je weg, dan hoef
je maar een ei te breken en hij verdwijnt. Eén ding slechts wil ik je op het hart
drukken: sta geen oogenblik stil; en als je misschien jonge menschen tegenkomt, die
praatjes verkoopen, luister dan niet naar hen en loop stil door.’
De kleine omhelsde het oude moedertje, bedankte haar voor haar goedheid, en
vertrok. Na eenigen tijd geloopen te hebben, kwam ze aan een breede rivier, en er
was geen doorwaadbare plaats! Toen brak ze haar eerste ei. Dadelijk verscheen er
een veerman op den oever, en 't kind begon te zingen:
‘Lieve veerman, zet mij over!
Lieve veerman, zet mij over!’

De veerman kwam, liet haar in zijn bootje stappen en zette haar over. ‘Dank je wel
voor je goedheid, lieve veerman!’ zei het kind.
‘Goeie reis, jongejuffrouw!’
Ze vervolgde haar weg. Ze liep en liep maar, en kwam ten laatste
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aan een steilen berg. Daar kon ze niet over. Toen brak ze haar tweede ei en riep:
‘Berg, ga open!’
De berg ging open. Een mooie weg liep er doorheen: bloeiend struikgewas langs
de kanten, groene boomen met zingende vogels. Opeens hoort zij een vroolijk gejoel;
een troep jonge menschen kwam zingend en lachend naar haar toe.
‘O wat een mooi meisje,’ riep de een. ‘O wat een mooi haar!’ riep een tweede. ‘O
wat een lieve kleine voetjes,’ riep een derde; ‘Juffertje, kom toch met ons mee! 't Is
zoo pleizierig bij ons thuis! Je hoeft er niet te werken, niets dan pret te maken!’
Maar het kleine meisje dacht aan den raad van het oude moedertje; ze keek niet
eens om en riep: ‘Laat mij met rust! Ik heb beloofd niet stil te staan, eer ik mijn
ouders heb gevonden.’ Ze vervolgde dus haar weg en kwam in de vlakte, aan den
anderen kant van den berg. Achter haar ging de berg weer dicht en werd weer als
vroeger: kaal en steil.
Na lang geloopen te hebben, kwam het meisje eindelijk in een dorp. Het volk was
daar in groote droefenis: hun Koningin was zooeven gestorven. Zoodra ze het vreemde
meisje zagen, omringden ze haar; en ze vonden haar zoo lief en zoo mooi, dat ze
haar tot hun Koningin wilden maken, in plaats van de gestorvene. Maar het meisje
zei: ‘Ik kan niet over u regeeren, of ge moet toestaan dat mijn ouders Koning en
Koningin worden, zoodra ik hen gevonden heb. Een kind mag niet boven zijn ouders
staan.’
De dorpelingen vonden dat goed. Toen brak het meisje haar derde ei.
Nauwelijks was het stuk, of aan het eind van het dorp zag men den ouden Neger
en zijn vrouw al aankomen, allebei met lompen bedekt, mager, haveloos en krom
van verdriet en ellende. Toen ze hun dochter zagen, die ze verloren waanden,
begonnen ze bitter te schreien en wilden haar te voet vallen om haar vergiffenis te
vragen, dat ze haar in 't bosch verlaten hadden. Maar ze liet er hun den tijd niet toe,
vloog hen om den hals en overdekte hen met kussen. Toen werden ze tot heerschers
van het
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land uitgeroepen, en ze leefden lang en gelukkig met hun dochter. Ze waren altijd
goed voor arme menschen, want ze waren immers zelf arm geweest.
Het gerucht van dit avontuur verspreidde zich snel; het bereikte ook het dorp, waar
het goede meisje vroeger woonde. Al hun voormalige buren vonden het heerlijk;
alleen één Neger en zijn vrouw waren jaloersch op haar. Die hadden één dochter,
een slecht, kwaadaardig meisje, het evenbeeld van haar moeder, die ook zoo'n boos
mensch was.
‘Kind,’ zei de moeder, ‘ik wil dat jij ook Koningin wordt; ik zal je ook in dat bosch
laten verdwalen. Jij bent minstens even goed als die nuf, en als je Koningin bent,
dan laat je ook je vader en mij bij je komen, en dan kunnen we lekkertjes leven zonder
te werken.’
Ze gingen dus naar het bosch en lieten er hun dochter achter. De nacht kwam en
de wilde dieren begonnen te brullen. 't Kind was bang, maar ze hield zich flink en
trachtte het bosch uit te komen. Toen zag ze het licht in de hut van het oude moedertje.
Ze ging er op af en kwam aan de deur. ‘Doe open!’ riep ze, terwijl zij met vuisten
en voeten op de deur bonsde. ‘Ik wil niet buiten blijven.’
De zware stem antwoordde: ‘Zie je die drie groote kalebassen? Om mijn hut binnen
te treden, moet je die op je hoofd krijgen.’ ‘Krijg ze zelf op je hoofd, dan kan ik
binnenkomen.’
Het moedertje zei niets, begon haar droevig liedje te zingen en kreeg de kalebassen
op haar oude hoofd.
Pas was ze binnen, of het meisje riep: ‘Ik heb honger, geef mij te eten.’ Het
moedertje zette twee pannetjes op het vuur, één met vleesch en visch, het andere met
beenderen en graten. Zonder te bedanken nam het kind het beste voor zich, en 't kon
haar niet schelen wat er overbleef voor de oude vrouw.
Toen ze 's morgens samen baadden en ze den rug van het oudje zag, riep ze uit:
‘Zeg, denk je dat ik jou je rug ga afboenen? Die zit immers vol messen en
glasscherven!’ Het moedertje kleedde zich weer aan zonder zich te beklagen; en toen
het oogenblik van
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scheiden gekomen was, gaf ze het kind drie eieren. ‘Mijn kind,’ zei ze, ‘volg mijn
raad; houd je onderweg niet op voordat je je ouders gevonden hebt; dat zou je in 't
ongeluk brengen. Als je een hinderpaal ontmoet, breek dan een ei, en hij wordt uit
den weg geruimd.’
Zonder het oudje te bedanken, dat toch zoo goed voor haar geweest was, ging het
kind op weg. Aan de rivier gekomen, bezorgde het eerste ei dat ze brak, haar een
veerman, die haar overzette. Toen ze aan den berg kwam, brak ze haar tweede ei.
Daar zag ze een mooien weg dwars door den berg, en ook de jongelieden, die op
haar afkwamen.
‘Mooi meisje,’ vleiden ze, ‘kom met ons mee. 't Is zoo prettig bij ons thuis! Je
hoeft er niet te werken. Zoo'n mooi meisje als jij moet niet werken; ze moet niets
doen, dan pret maken.’
Het meisje kreeg een kleur van hoogmoed, dat ze zoo geprezen en gevleid werd.
Dadelijk ging ze met het vroolijke gezelschap mee; maar nauwelijks had ze den voet
op den mooien weg gezet, of de berg sloeg met groot geraas toe, en vermorzelde
haar. Nooit heeft men daarna iets van haar vernomen.
Er was er maar één, die haar beklaagde, en dat was het dochtertje van den nieuwen
Koning.
Naar het Fransch van LOYS BRUEYRE.
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Driekoningen
DRIEKONINGEN! O, heerlijke dag; een partijtje, en.... een koek!
Ja, een partijtje was 't nu eigenlijk niet, want alleen Marietje zou komen. Precies
om tien uur kwam ze aanstappen, vol verwachting over het feest, de taart, en de boon
die in den koek verborgen was. Want we hadden haar verteld, dat wie de boon trof,
zich een koning of koningin mocht kiezen, al naar die persoon een meisje of een
jongen was; en bovendien mocht hij den heelen dag heerschen, en moesten zijn
bevelen stipt gehoorzaamd worden.
Dus, Marietje kwam aanstappen, schelde aan, werd opengedaan, deed haar mantel
en hoed af en kwam binnen! We hielden ons, tot 't koffietijd was, bezig, en zetten
ons toen, brandend van nieuwsgierigheid, aan tafel. Wie zou de boon vinden? En
eindelijk kwam hij, de lang verwachte, dierbare koek! Een jubelkreet ontving hem,
toen Celia hem in triomf binnenbracht. Gauw in gelijke stukken verdeeld, ieder zijn
portie gekregen en dan.... iedereen aan 't zoeken....
Doodsche stilte.... Niemand verbrak die met den juichkreet: ‘Ik heb ze!’ Waar wàs
de boon dan? In de keuken had men ook al niets gevonden, dus moest ze in het stuk
van onze afwezige tante zijn. Er werd geloot, en ik was koningin. Een sprinkhaan
(dat is pa's bijnaam voor zijn dochter) koningin? Nee, dat ging niet! Dus kreeg
Marietje die eer, en Ferdi werd koning. Ik werd tot hofmeesteres benoemd - een heel
moppige rol.
Nu zou de kroning plaats hebben. Alles zou plechtig gebeuren. Bij wijze van sjerp
hingen pa en ma zich een servet om; Celia en
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Kee werden in allerijl uit de keuken geroepen, om er toch vooral bij te zijn.
Intusschen werd 't koningspaar aangekleed; het koninginnetje droeg een sluier, en
den koning deed men een zijden sjerp om. Toen alles in orde was, moesten beiden
op voetkussens knielen, en toen begon de eigenlijke kroning. Onder 't plechtige
gezang der aanwezigen ('t ging soms wel wat valsch, daar ieder op zijn eigen houtje
zong, en vooral pa's wijsje, of liever gezegd ‘wijsjes’, daar pa alle mogelijke deuntjes
tot één lied samenvoegde; dus kan je je wel voorstellen dat 't niet van de
‘allerschoonste’ muziek was), werd den koning een goud- en de koningin een
zilverpapieren kroon op 't hoofd gedrukt. Daarna stonden ze op, en waren voor een
dag de baas.
‘Geef ons vandaag héél lekker eten,’ beval Zijne Majesteit, en Celia wilde al naar
de keuken snellen om dat bevel te volvoeren. Ook ma en pa wilden weer naar hun
werk, maar eerst moesten allen nog een triomftocht door den tuin meemaken. Ieder
had iets, om den optocht heel schitterend te maken.
Fer en Marietje gingen voorop, gevolgd door de hofmeesteres met haar tamboerijn;
toen pa en ma; de laatste had een bezemsteel over haar schouder, waaraan aan 't eene
eind een ‘reus-achtige’ en aan 't andere eind een ‘pieperige’ lantaarn bungelde;
daarachter Celia, óók met een bezem; 't laatst Kee, die in de handen klapte.
Daar Fer en Marietje nu een koningspaar waren, moest ieder zich eerbiedig buigen
als ze voorbijkwamen. Dat deden we dan ook; pa boog zooals men dat bij de Turken
doet, en Celia maakte een klein, stijf Duitsch ‘kniksje’; de rest deed 't op de gewone
wijze. Toen de groote menschen weer aan hun werk waren gegaan, bleven we alleen
- het koningspaar en ik. Als de koning iets beval, werd 't dadelijk opgevolgd, en toen
hij op trotschen toon sprak: ‘Geef me den jampot,’ liep de hofmeesteres zoo snel als
haar lange beenen haar dragen konden naar de kast, en bracht den bewusten pot. Tot
belooning voor haar hulpvaardigheid mocht ze den lepel aflikken.
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Doch de koning had al gauw genoeg van de jam en zag naar iets anders uit; dus sprak
hij tot zijn echtgenoote: ‘Kom, vraag jij nu ook eens wat, je bent maar één dag
koningin!’
De koningin echter beweerde, dat ze ‘heusch’ genoeg had; ze had zoo'n groot stuk
koek gekregen.
Maar weldra verveelde het hen om koning en koningin te zijn, en toen de
hofmeesteres voorstelde ‘tooneeltje te spelen’, werd dit voorstel gretig aangenomen.
Maar wàt zouden we spelen? Iedereen dacht diep na. Roodkapje? Hè, nee, dat is
zoo afgezaagd! Klein Duimpje? En we zijn maar met z'n drieën....
‘O! wacht, ik heb iets!’ juichte de ex-hofmeesteres. ‘We zullen “Geraint en de
schoone Enid” spelen.’
‘Geraint en de schoone Enid, wat is dat?’ en Fer keek me verwonderd aan. Toen
vertelde ik hun dat ridderverhaal. 't Viel erg in hun smaak, en dus werd er besloten
het te spelen. Het tooneel was dadelijk klaar; daar er slechts een vlakte moest
voorgesteld worden, schoven we tafel en stoelen op zij, en klaar was Kees! Maar
nu... we hadden paarden noodig!... O! wacht, laat ons wandelstokken nemen, dat zijn
mooie en makke paarden! Zoo gezegd, zoo gedaan; en 't duurde niet lang, of we
hosten op onze ‘vurige’ rossen de kamer door. Hop, hop, hop; allemaal in de rondte;
de vloer dreunde en 't stof dwarrelde op; hu, paardje, hu!! Celia kwam letterlijk uit
de keuken ‘hollen’, om te zien wat er gaande was. O wee, wat zal ze zeggen?... en
opeens stonden we stil. Maar Celia begon te lachen en liep weer weg, mompelend:
‘Das ist doch etwas mit den Kindern!’ ('t Is wat te zeggen met die kinderen!)
Het tweede tooneel moest een zaal in een kasteel voorstellen. Dus zetten we ons
neer op een paar pianokrukjes (die moesten de zetels voorstellen); en daar we ook
bekers noodig hadden, namen we eindjes kaars uit de pianokandelaars.
Het laatste tooneel was in 't koninklijk paleis. Ik, als Ridder Geraint, moest Marietje
(mijn bruid) aan de koningin voorstellen, en die zou haar dan met eigen hand
aankleeden voor de
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bruiloft. Toen Marietje weer binnenkwam, ging er een geschreeuw van bewondering
op; want Marietje werd verondersteld een prachtig gewaad aan te hebben, hoewel
ze alleen maar een oud gordijn had omgeslagen.
Zoo hadden we een dolle pret, tot 's avonds. Toen werden Fer en Marietje nog
eventjes koning en koningin, en toen moest Marietje naar huis. Pa en ik brachten
haar weg, en nog langen tijd daarna dachten we aan 't leuke dagje dat we toen gehad
hebben.
(Uit een brief van een jonge dame, die de kinderschoenen maar liever niet uittrok.
N.)

Hoe de rozen in de wereld kwamen
een perzische sage
In heel heel oude tijden was de lotusbloem de Koningin aller bloemen. Maar ze dacht
teveel aan zichzelf en haar eigen schoonheid, en vergat daardoor dikwijls haar
plichten.
De bloemen waren hier op den duur niet mee tevreden en ze zonden een afgezant
naar haar Schepper, met het verzoek, hun een nieuwe Koningin te geven.
En zie, hun wensch werd vervuld. De Witte Roos verscheen op aarde en ze
huldigden haar als Koningin. Vol bewondering keken alle bloemen naar haar op, en
de Nachtegaal was zóó verrukt over haar, dat hij naar haar toe vloog en haar kuste.
Maar dit beviel de trotsche heerscheres niet! Tot straf voor zijn vermetelheid
boorde ze haar dorens in het vleesch van den armen vogel. Het bloed stroomde uit
zijn wonden en kleurde de roos rood. En sinds dien tijd bloeien naast de witte ook
roode rozen.
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Hoe mijn oom Potter een schilderij ophing
ER was van den kunsthandelaar een mooie plaat thuisgebracht, met een fijne lijst er
om; en ze stond in de eetkamer, in afwachting dat ze zou opgehangen worden. ‘Nu,
hoe zullen we dat gedaan krijgen?’ vroeg tante Potter; en oom zei: ‘O, laat dat gerust
aan mij over; heb daar maar geen zorg over. Ik speel dat bagatelletje wel alleen klaar.’
En hij trok zijn jas uit en begon. Hij zond het loopmeisje uit om voor een stuiver
spijkers te halen; en daarna zei hij tot zijn oudsten zoon dat hij haar achterna moest
loopen, om haar uit te duiden hoe lang de spijkers moesten zijn. Dat was 't begin van
het oproer; want het heele huis werd op stelten gezet door mijn goeden, behulpzamen
oom Potter.
‘Loop gauw en haal mij den hamer eens, Wim,’ zei hij; ‘en jij, Tom, geef me de
liniaal aan; de kleine ladder heb ik ook noodig, en een keukenstoel; en och toe, Jaak,
loop jij ereis eventjes naar mijnheer Gogels en zeg: “Compliment van Papa, en of
het een beetje beter gaat met uw been, en of Papa uw winkelhaak eventjes ter leen
kan krijgen.” Blijf jij in de buurt, Maria, want ik moet iemand hebben om mij bij te
lichten. En o ja, als het meisje met de spijkers terugkomt, laat ze dan gauw een paar
meter schilderijkoord halen; en Tom, - waar zit-ie? - Tom, kom hier, jongen, jou heb
ik noodig om mij de schilderij aan te reiken.’ En Tom reikte de schilderij aan en oom
nam ze; en oom liet ze vallen, en de lijst ging los. Oom wou het glas nog redden en
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sneed zich daarbij geducht in de vingers; verschrikt sprong hij de kamer rond,
zoekende naar zijn zakdoek. Maar hij kon zijn zakdoek onmogelijk vinden; want die
zat in den zak van de jas die hij uitgetrokken had, en hij wist niet waar hij die jas had
neergelegd. En nu moest iedereen den post verlaten, dien oom hem aangewezen had,
en het huis doorsnuffelen om ooms jas te vinden. En oom riep iedereen van alles toe,
en maakte dat niemand goed zoeken kon.
‘En weet nu niemand in 't heele huis waar mijn jas is? Nooit van mijn leven heb
ik zoo'n verzameling domooren bijéén gezien, nee, op mijn woord niet! Zes menschen
met hun allen kunnen een jas niet vinden, die ik geen vijf minuten geleden uittrok!
Wel....’
Boos sprong oom op van den stoel, waarop hij was neergevallen; en nu bleek het
dat oom boven op zijn jas had gezeten! Toen zei oom: ‘Hou jullie maar op met
zoeken, ik heb mijn jas al zelf gevonden! Je kunt net zoo goed aan de kat zeggen dat
ze iets moet zoeken wat verloren is, als dat je verwachten kunt, dat jullie het terecht
brengt!’
Nu ging er een half uur voorbij met het verbinden van ooms vinger en het
vernieuwen van het glas, en het bij mekaar brengen van alle benoodigdheden: hamer,
winkelhaak, ladder, keukenstoel en kandelaar; toen begon oom den arbeid met
vernieuwden moed; en de heele familie, het loopmeisje en de werkvrouw incluis,
stonden in een halven cirkel om hem heen. Twee personen hielden den stoel vast,
een derde hielp er hem op en hield hem vast; een vierde hield den hamer op, en een
vijfde stond klaar met een spijker; en oom greep naar den hamer en hield hem vast,
en greep naar den spijker en - liet hem vallen.
‘Wel heb ik van m'n leven!’ riep oom op diep beleedigden toon, ‘nu is de spijker
weg!’
En al de aanwezigen vielen op de knieën en grabbelden over den grond naar den
spijker, terwijl Oom als een standbeeld op zijn stoel stond en informeerde, of ze hem
daar den heelen avond wilden laten staan.
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Eindelijk werd de spijker gevonden; maar nu bleek het, dat Oom den hamer kwijt
was.
‘Waar is de hamer? Waar liet ik den hamer toch? Wel sapperloot, daar staan jullie
met je zevenen te gapen en niemand weet, waar ik den hamer gelaten heb!’
Ook de hamer werd gevonden; maar nu was oom het merkteeken kwijt, dat hij op
den muur gemaakt had, op de plek waar de spijker ingeslagen moest worden; en nu
moesten we beurt om beurt op een stoel naast oom klauteren, en turen of wij het
merkje ook vinden konden.
We zagen het allemaal, maar ieder op een andere plaats, en oom zei tegen ieder
op zijn beurt dat we allemaal schaapskoppen waren, en dat we maar weer van den
stoel àf moesten klauteren. En hij nam de liniaal en begon opnieuw te meten en vond
dat hij den spijker slaan moest 31½ duim zus en ⅜ duim zóó; en dat zou hij wel uit
zijn hoofd uitrekenen, maar eer de som klaar was, was oom half dol.
Nu probeerden wij het uit te rekenen, allemaal uit ons hoofd, en we kregen ieder
een andere uitkomst, en we begonnen te kibbelen, wiens uitkomst de ware was; en
al kibbelende vergaten we heelemaal de som, en oom moest voor den zooveelsten
keer de meting opnieuw beginnen.
Dezen keer deed hij het met een eindje touw, en op een gegeven oogenblik, toen
mijn dikke oom onder een hoek van 45 graden over de leuning van den stoel
heenboog, probeerende een punt te bereiken dat ruim drie duim buiten zijn bereik
lag, glipte het touwtje hem uit de hand; toen gleed Oom uit en kwam terecht op de
openstaande piano, hetgeen een plotselinge, eigenaardige melodie te weeg bracht;
want oom viel met al zijn gewicht op alle toetsen tegelijk.
Oom Potter kwam weer op zijn beenen terecht en boven op den stoel, en hij slaagde
er eindelijk in, het punt te bepalen waar hij den spijker moest inslaan. En met zijn
linkerhand hield hij den spijker gereed en met zijn rechter den hamer; en met een
even krachtigen als sierlijken zwaai hief hij den hamer op, liet hem
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neerdalen - en sloeg zijn eigen duim te pletter. Met een vreeselijken gil liet hij den
hamer vallen - op de teenen van Tante Maria.
Tante Maria bezat engelengeduld: op vriendelijken toon verzocht ze, of Oom
Potter, als hij weer eens van zins was een spijker in den muur te slaan, haar bijtijds
wou waarschuwen; dan kon zij voor een weekje logies bij haar moeder vragen, totdat
de spijker er behoorlijk in zat.
‘Och, jullie vrouwen,’ zei Oom Potter, zich zelf weer op den stoel hijschend, ‘jullie
maken ook zoo'n bereddering over iedere kleinigheid! Wel, ik doe zoo'n werkje
immers graag voor je!’
En met jobsgeduld en heldenmoed probeerde oom het nog eens. En bij den tweeden
slag met den hamer verdween de spijker heelemaal in het pleister van den wand, en
de halve hamer verdween mee, en door den schok bonsde Oom Potter tegen den
muur aan, hard genoeg om zijn neus plat te stooten.
Toen moesten wij weer op zoek naar touw en winkelhaak, en Oom maakte een
nieuw gat; en tegen middernacht hing de schilderij, wel is waar een beetje erg scheef
en een beetje erg onvast; maar ze hing; meters in de rondte zag de muur er uit, alsof
de tuinman met zijn ijzeren hark over het behang had gescharreld; en iedereen was
doodmoe en zenuwachtig, behalve Oom Potter.
‘Ziezoo, dat 's alweer klaargespeeld!’ zei hij, kinderlijk tevreden, terwijl hij van
den stoel afstapte - kwak! op de eksteroogen van de werkvrouw; en, den rommel
dien hij gemaakt had met een triomfantelijken blik beschouwende, voegde hij er bij:
‘En verbeeld je dat er menschen zijn, die voor zoo'n bagatelletje den behanger laten
komen!’
N. Naar het Engelsch van JEROME K. JEROME.
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Van drie matrozen
een oud sprookje uit broek in waterland
IN vroeger tijd, toen de Oost en Amerika nog niet ontdekt waren, gebeurde 't wel
eens dat er een schip verongelukte bij een heelemaal onbekend land. Nu is schipbreuk
lijden op zichzelf al niet erg pleizierig, maar als je dan ergens komt waar je heg noch
steg kent, dan verzeker ik je, dat je je pret wel op kunt. Maar je kon dan ook avonturen
beleven, waar je nu nooit meer van hoort.
Zoo waren er eens drie matrozen, die hun schip verspeelden bij een vreeselijken
storm. De kapitein, de stuurman en de anderen kwamen er allemaal bij om, maar zij
met hun drieën spoelden aan land en bleven behouden.
Toen ze wat waren bijgekomen, gingen ze natuurlijk het land in. Het was heel
boschrijk; maar al liepen ze den heelen dag,
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van menschen was geen spoor te zien. Toen het avond werd, klommen ze elk in een
boom, omdat ze bang waren voor het wild gedierte. Maar tegen den nacht kwam er
op eens een wagen met vurige oogen aanrollen. Die reed heel hard, maar bij ieder
van de drie boomen, waar ze op zaten, hield hij even stil en rolde dan weer verder.
Ze wisten natuurlijk niet, wat dat te beduiden had, maar ze zeiden tegen mekaar:
‘Waar een wagen is, moeten ook menschen wezen.’
Ze gingen dus den volgenden dag weer op zoek; maar hoe ze ook zochten, ze
vonden niets. 's Avonds klommen ze dus maar weer ieder in een boom, en jawel, 's
nachts kwam de wagen weer en bleef weer drie keer staan. Maar ook den derden dag
konden ze geen mensch ontdekken.
‘Weet je wat?’ zeiden ze toen, ‘als de wagen weer stilhoudt, dan moeten we er
maar op gaan zitten; eten hebben we niet meer, en als we toch dood moeten, dan
komt 't er niet op aan, op welke manier.’
Zoo gezegd, zoo gedaan; toen 's nachts de vurige wagen stilhield, sprongen ze er
op. Daarop reed de wagen met een verschrikkelijke vaart verder; maar het duurde
niet heel lang of hij hield weer stil, en de matrozen zagen dat ze bij een heel groot
paleis waren aangekomen. Dat gingen ze natuurlijk binnen, maar ze waren heel
verwonderd dat er niemand bij de poort stond, die hun vroeg wat ze daar kwamen
doen.
En ook toen ze binnenkwamen, zagen ze geen mensch. Ze wandelden dus
ongestoord door de zalen van dat paleis, en zoo kwamen ze weldra in een eetzaal,
waar voor drie personen gedekt was.
‘We zullen maar net doen, of dat voor ons is,’ zeiden ze, en ze lieten zich het eten
heerlijk smaken. Tot dusver beviel 't hun best in het paleis, en toen ze hun buikje vol
hadden, gingen ze nog eens verder kijken en kwamen toen in een slaapkamer, waar
drie bedden stonden, netjes opgemaakt en wel. Zij er in, - en ze sliepen weldra als
rozen.
Maar toen ze goed en wel in slaap waren, kwam er een donkere
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gedaante over hen heenloopen; ze werden natuurlijk wakker, maar eer ze tot zichzelf
kwamen, was de gedaante al weer weg. Verder gebeurde er niets.
Den volgenden morgen vonden ze de tafel weer gedekt, maar menschen zagen ze
nergens. 's Nachts werden ze weer wakker gemaakt doordat er iemand over hen
heenliep, maar verder gebeurde er niets bijzonders. Dit leventje beviel hun wel, maar
ze waren toch nieuwsgierig om te weten wat dat alles te beduiden had en ze spraken
dus af, den volgenden nacht wakker te blijven. Dat gebeurde, en toen de gedaante
weer over hen heen liep, pakten ze haar stevig beet.
Dat was juist de bedoeling; want nu werd hun verteld dat ze hierheen gebracht
waren om een koningsdochter te verlossen, die in het kasteel gevangen gehouden
werd door zeven draken, en dat ze, als ze die draken aandurfden en hen overwonnen,
een nieuw schip zouden krijgen.
‘Dat zullen we doen!’ riepen ze.
Toen werd hun een zaal gewezen, waarin ze de wapenen vinden konden, die ze
daarvoor noodig hadden.
Hoe het gevecht met de draken toen precies in zijn werk is gegaan, dát kan ik niet
allemaal vertellen. Maar zooveel is zeker dat ze de zeven draken één voor één hebben
verslagen. Toen die nu gelukkig dood waren, hoorden ze gezang en gejubel van
vrouwestemmen, maar ze zagen niemand; en ook de koningsdochter zelf hebben ze
nooit gezien. Maar wat hun het meest kon schelen: er lag een mooi nieuw schip voor
hen zeilree, en daarmee zijn ze weer goed en wel thuis gekomen.
C. BAKKER (overgenomen uit het tijdschrift ‘Volkskunde’)
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1 April

‘Owat wou ik graag dat mijn handschoenen niet zoo kapot waren!’ zuchtte Suusje,
en ze hield de handen met de blauw wollen wanten omhoog, om Grootmoeder te
laten zien, hoe treurig die er uitzagen.
In elken duim was een groot gat, en ook door het andere gedeelte kwamen overal
de toppen van Suusje's vingers te voorschijn.
‘Ja liefje,’ zei Grootmoeder, ‘de gaten kan ik nog wel zien, maar ze stoppen - nee,
dat gaat niet meer! Daarvoor zijn mijn oogen te slecht.’
‘Maar zeg, lieve Grootje, mag ik dan eens probeeren of ik 't zelf kan doen? Geeft
u me dan de wol maar.’
Grootmoeder zuchtte alweer. ‘Ik heb maar één kluwentje wol meer, Suusje! 't Is
niet de kleur van je handschoenen, maar als je wilt, kan je ze daarmee wel probeeren
te stoppen.’ Suusje hield de wol naast de wanten, maar ach, ach, dat ging toch niet,
ze daarmee te stoppen! De wol was immers rood en de wanten blauw!
‘O, o,’ zuchtte ze, ‘als ik ze met die roode wol stop, lachen alle kinderen me uit
als ik er morgen mee op school kom! Dan is 't maar beter dat ik ze maar draag met
die gaten er in; daar heb ik toch al een paar dagen mee geloopen!’
‘Nou, nou, stil maar kindje, niet bedroefd zijn!’ troostte Groot-
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moeder haar, ‘'t is immers al voorjaar en 't zal niet lang meer duren, dan heb je
heelemaal geen handschoenen meer noodig. Ik hoop het tenminste, hoor, want ons
brandhout is ook al bijna op!’
‘Ja Grootmoeder, maar - ziet u? Nu krijg ik in deze wanten nog altijd zulke ijskoude
vingers, op weg naar school.’
Toch begreep Suusje wel dat 't nog beter was handschoenen met gaten te dragen,
dan heelemaal niets, en dubbel goed begreep ze dit, toen ze eens op een avond met
bloote handen thuiskwam. - Ze had haar wanten verloren! Ze wist zelf niet of ze ze
in school had laten liggen, of dat ze uit den zak van haar mantel gevallen waren. Maar weg waren ze!
‘Nou, nou, stil maar kindje,’ probeerde Grootmoeder haar te troosten. ‘'t Is niet
zoo heel erg, hoor! Je hadt ze toch niet lang meer kunnen dragen, zooals ze er
uitzagen. Wie weet, misschien krijg je 't volgend jaar wel een paar nieuwe van den
kerstboom in de Zondagschool.’
‘Ja, Grootmoeder,’ zei Suusje zacht, ‘en dan hoop ik dat 't roode zullen zijn, want
dan kan ik ze met die roode wol van u stoppen als er gaten in komen.’
‘En je moet ook bedenken,’ vervolgde Grootmoeder, ‘dat 't ongewoon koud is
voor den laatsten dag van Maart.’
‘Hé ja,’ riep Suusje verschrikt, ‘morgen is 't immers al de eerste April! Dat vind
ik altijd een nare dag, want dan halen de jongens op school altijd van die vervelende
streken uit om ons te plagen. Ze vinden dat geloof ik verbazend leuk, maar de meisjes
hebben er allemaal een hekel aan.’
Toen Suusje dien middag uit de school gekomen was, hadden een paar andere
kinderen, Tom en Elsie Stark, een eindje achter haar geloopen.
‘Kijk eens,’ zei Tom, ‘daar liggen een paar handschoenen in den modder!’
‘Ja,’ riep Elsie uit, ‘en ze zijn natuurlijk van Suusje - dat zie je dadelijk aan de
groote gaten, die er in zitten! Ik zal ze oprapen en ze haar morgen teruggeven.’

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

44
‘Och kom,’ zei Tom, ‘laat ze maar stilletjes liggen, hoor! Die oude kapotte dingen
zijn geen cent meer waard!’
‘Voor Suusje misschien wel, want ze is arm en ik geloof dat ze geen andere heeft!
Ze zal wàt blij zijn, als ik ze haar teruggeef. En meteen raapte ze de oude wanten op,
sloeg den modder er wat af, en stak ze in haar zak.
Toen haar Moeder na den eten de kamer wat opruimde, zag ze de kapotte wanten
op een stoel liggen, en omdat ze een echt nette huisvrouw was, zocht ze dadelijk een
kluwentje blauwe wol, en begon ze netjes te stoppen.
‘O, Moe, wat ben ik blij!’ riep Elsie, toen ze dit zag, ‘nu worden ze weer net als
nieuw! Wat zal die Suusje opkijken, als ze ze zoo netjes terugkrijgt! Als ik groot
ben, moet je me ook leeren stoppen, Moeke.’
‘Hoe denk je wel dat 't komt, Elsie,’ zei Moeder, ‘dat ik juist de blauwe wol in
huis heb, die bij de wanten past? Dat is geen toeval, kind! Ik heb deze handschoenen
verleden jaar zelf gebreid voor den kerstboom in de Zondagschool en ik wist ook
wel, dat Suusje ze gekregen had. Weet je, wat we nu zullen doen? We zullen het
kluwentje, dat er nog over is, in de handschoenen doen, dan kan Suusje ze daar zelf
mee stoppen, als ze weer kapot gaan.’
Dat vond Elsie een goed plan, en den volgenden morgen stapte ze met een blij
gezichtje naar school met de wanten, die haar Moeder met een bandje aan elkaar had
gebonden, in de hand. Ze keek dadelijk rond op het schoolplein, of ze Suusje ook
zag; maar nee, die was er nog niet! Toen hing ze de wanten over den knop van de
schooldeur aan het bandje, waarmee ze verbonden waren, en ging met de andere
kinderen touwtjespringen.
‘Kijk eens,’ riep een van de groote jongens, ‘daar hangen een paar wanten aan den
deurknop! Die moesten we volstoppen met sneeuw - dat zou een echt mooie Aprilgrap
zijn!’
‘Nee, ik weet wat beters!’ riep een ander, ‘laten we er een stuk pik indoen, dan
worden ze van binnen heelemaal kleverig en het meisje, dat ze aantrekt, kan ze niet
weer uitkrijgen!’

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

45
‘Nee, nee, een paar spelden moeten we er in steken, dan prikken die haar in de vingers,
als ze ze aantrekt. Zal je eens hooren hoe ze gilt! Dat wordt een mooie grap!’
De anderen vonden dit goed, maar juist toen de grootste jongen de wanten van
den deurknop wou nemen, hield Elsie zijn hand vast.
‘Eddie,’ zei ze zacht, ‘vind je niet dat een groote jongen als jij zich eigenlijk moest
schamen, om een klein meisje zoo'n leelijken streek te spelen?’
De groote jongen keek haar verbluft aan. Ze had het zóó vriendelijk gezegd, dat
hij onmogelijk boos op haar kon worden. Elsie was namelijk een echt kind van haar
Moeder, dat altijd haar best deed om anderen te helpen of om vrede te stichten als
er twee ruzie hadden - en daarom hielden alle kinderen van haar. De jongen dacht
een poosje na. Toen zei hij: ‘Elsie, je hebt gelijk! - Hoor eens, jongens, gooi die
spelden maar weg en help mij om wat anders te bedenken, dat we in Suusje's wanten
kunnen stoppen.’
‘Wat wou je er dan in doen?’ vroegen de jongens.
‘Ik weet wat!’ riep Elsie, opeens, en ze nam een paar kleine koekjes uit haar
boterhammenmandje, en liet die in de wanten glijden, - in elke want één.
‘Is dàt nu niet een mooie Aprilgrap, Eddie?’ vroeg ze met een guitig lachje.
‘Ja, hoor,’ riep de groote jongen lachend, ‘'t is de mooiste Aprilgrap, waar ik ooit
van gehoord heb!’
‘Ik zal er ook wat in doen,’ zei Tom, en hij brak den pepermuntstengel, dien hij
in de hand had, middendoor, en stopte de eene helft in een van de wanten.
‘Ik ook!’ ‘En ik ook!’ riepen een paar anderen, ‘ik wil er ook wat instoppen!’
‘Hier zijn een paar tamme kastanjes!’
‘En ik heb niets anders dan een knikker!’
‘Ik stop er mijn fluitje in!’
‘En ik een appelkoekje!’
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‘Kijk, ik doe er een mooi rood appeltje in!’
‘Ik een cent!’
‘En ik een nieuwe griffel!’
‘En ik heb vandaag voor mijn verjaardag zes nieuwe zakdoekjes met gekleurde
randjes gekregen,’ riep een klein meisje; - ‘ééntje er van stop ik in de wanten!’
‘Hoera!’ riepen alle kinderen, toen het mooie zakdoekje in een van de wanten
verdween.
Eddie stond een eindje van de kinderen vandaan met de hand in zijn zak, waarin
een nieuw, blinkend zilverstukje geborgen was. Dat wou hij eigenlijk wel graag in
een van de wanten stoppen, maar - hij had bijna nooit geld op zak! - En nu dit mooie,
nieuwe zilverstukje - daar zou hij heel wat knikkers voor kunnen koopen!
‘Pst, Pst, daar komt ze aan!’ werd er geroepen, en aller oogen keerden zich naar
het kleine meisje, dat daar langzaam kwam aanstappen door de sneeuw, bibberend
van de kou, en haar handjes zoo goed mogelijk verwarmend onder haar dun manteltje.
‘Vlug, vlug, allemaal de school binnen!’ riep Eddie, en in 't voorbijgaan stopte hij
nog gauw zijn zilverstukje in een van de wanten.
Hij had nog net den tijd om de handschoenen even te schudden, zoodat het
geldstukje heel onderin kwam te liggen, - toen was ook hij in de school verdwenen!
Suusje zag alle kinderen binnengaan en ze kon maar niet begrijpen, waarom. Ze
had de bel nog heelemaal niet hooren luiden!
Was ze dan misschien te laat?
Haar gezichtje stond nog angstiger dan gewoonlijk, terwijl ze nu op een drafje op
de schooldeur toeliep.
Maar wat was dat? - Daar hingen immers een paar blauwe wollen wanten! Zouden
't de hare zijn, die ze gisteren verloren had? Nee, de hare waren 't zeker niet. Daar
zaten immers zulke groote gaten in!
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Deze waren keurig netjes gestopt met een kleur wol, die er precies bij paste!
Toch kon ze niet nalaten, ze nog eens goed te bekijken. Ja toch - die inktvlek kende
ze al zoolang! 't Was bepaald dezelfde vlek. ‘Net Afrika!’ had ze dikwijls gedacht,
als ze er naar keek. Zouden 't dan misschien toch haar eigen blauwe wanten zijn? Ze
nam ze van den deurknop. - Hé, wat waren ze zwaar! Dat zaakje vertrouwde ze niet!
- Zeker een Aprilgrap van de groote jongens!

Verschrikt liet ze de wanten vallen - maar kijk, wat gebeurde daar nu? Uit de eene
rolde een mooi rood appeltje en uit de andere kwam het puntje van een fijn, nieuw
zakdoekje uitkijken. Dit leek niet veel op een van die nare, plagerige Aprilgrappen
van de jongens!
En Suusje ging op den drempel zitten om de handschoenen nader te onderzoeken.
En al de vroolijke kinderen, die nieuwsgierig naar haar keken uit alle ramen van
het groote schoolgebouw, hadden dolle pret, terwijl ze nu met een gelukkig gezichtje
al haar schatten te voorschijn haalde: het zakdoekje, het fluitje, de griffel, de knikker,
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de noten, de kastanjes, de koekjes, het suikergoed, de cent en - het mooie nieuwe
zilverstukje.
Wat keek die Suusje blij! Eerst moest ze alles nog eens bekijken en toen trok ze
de handschoenen aan.
Hé, wat was daarmee gebeurd? Wie had die zoo keurig netjes gestopt en er nog
een kluwentje van dezelfde blauwe wol bij gedaan?
Haar heele gezichtje lachte, zóó blij was ze, maar ze begreep er niets van!
Daar ging zachtjes de schooldeur open en een massa vroolijke stemmen riepen
allemaal tegelijk:
‘Eén April!’ - ‘Eén April!’
En toen Suusje 's avonds thuiskwam en Grootmoeder al haar schatten had laten
zien, zei ze vroolijk:
‘De eerste April is toch eigenlijk de prettigste dag van 't heele jaar, Grootje!’
N. Naar het Amerikaansch van MARIE JACOBY.

Kleine Jan
‘Zeg, Maatje, waarom is u tegen mij ook niet zoo beleefd als tegen de visite?’ vroeg
de kleine man.
‘Hoe dat zoo, vent, wat moet ik dan doen?’
‘Wel, Ma, zegt u dan eens tegen me: Ga zitten, en zal u ook een koekje gebruiken?’

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

49

De gestrafte brompot
ER was eens een man, en dat was een echte brompot. Hij bromde over alles en nog
wat; en ofschoon zijn vrouw een van de beste huishoudsters uit den heelen omtrek
was, had hij toch altijd weer wat nieuws aan te merken op alles, wat ze deed.
Eens, in den hooitijd, kwam hij thuis, slechter gemutst dan ooit; hij bromde weer
van belang, liet zijn tanden zien als een kwade hond, en bracht het heele huis op
stelten.
‘Kom vent,’ zei zijn vrouw, die de zachtheid en 't verstand in eigen persoon was,
‘maak je nu maar niet zoo boos. Je hebt gelijk, er mankeert een heele boel aan mijn
werk, maar ik ben ook maar een vrouw, zie je, en wij vrouwen hebben zoo geen
verstand van alles, net als de mannen. Weet je wat? Laten we morgen eens omruilen;
ik ga hooien, - dat kan de domste mensch wel; en jij doet het huishouden, dan kan
ik meteen eens zien, hoe de dingen nu eigenlijk gedaan moeten worden.’
Nu, dat wou de man wel. Hij zou dan eens toonen hoe het in een ordentelijk
huishouden gaan moet.
En zoo legde de vrouw 's morgens vóór dag en dauw de riek over den schouder,
ging met de hooiers naar 't veld, en werkte voor twee mannen; en de brompot bleef
thuis en zou alles nu eens héél keurigjes doen.
Eerst begon hij de boter te karnen; maar dat was maar een droog werkje, vond hij;
hij kreeg er dorst van en ging gauw naar den kelder om een kruikje bier af te tappen,
- van bier hield hij namelijk meer, dan goed voor hem was. Maar er moest een nieuw
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vaatje aangestoken worden, want het oude was leeg; hij zorgde altijd dat volle vaatjes
gauw leeg werden! En juist had hij de kraan erin geslagen en zijn kruikje er onder
gezet, of daar hoorde hij dat het varken de keuken binnenliep! Bang dat het dier de
karnton omver zou gooien, vloog hij de keldertrap op, - maar het ongeluk was al
gebeurd; alle mooie witte room lag over den vloer, en het varken stond er smakelijk
van te slobberen, knorrend van pret over zijn goed fortuintje.
De man werd zóó boos op het arme dier, - zóó boos als je gewoonlijk over iets
wordt, waar je zelf de schuld van bent; want onze man had allereerst zoo vroeg in
den morgen geen bierdorst hoeven te hebben, en ten tweede had hij de keukendeur
kunnen sluiten, eer hij naar den kelder ging. Omdat hij dit nu verzuimd had, werd
hij natuurlijk boos op het varken; hij sloeg en joeg het niet alleen de keuken uit, maar
ook een heel eind het erf op; en ten slotte gaf hij het zoo'n schop, dat het beest voor
dood op den grond bleef liggen. Toen dacht hij opeens vol schrik aan zijn bier.... 't
Kruikje zou wel meer dan vol zijn, dacht hij. Ja, inderdaad, 't kruikje was vol, en de
kelder stond een paar duim hoog vol bier, en 't vat was leeg!
Nu, dan zou hij maar weer aan 't karnen gaan! In de melkkamer vond hij nog wat
zuren room; dien deed hij in de ton, en nu begon hij weer heel braaf te karnen; want
boter moest er toch wezen voor 't middagmaal. Toen hij een poosje gekarnd had, viel
't hem opeens in, dat de melkkoe nog in den stal stond en den heelen morgen nog
geen hapje eten en nog geen druppeltje drinken had gehad! En 't was al niet vroeg
meer, de zon stond al hoog! Maar de wei lag een beetje te ver af om haar daar naar
toe te brengen. Hij bedacht dus een heel slim bedenksel. Het huis was met zoden
gedekt, en op het dak groeide dus het prachtigste gras, dat een koe zich maar wenschen
kon. En kijk, het huis lag tegen een steilen heuvel aan; als hij dus een plank legde
van den nok van het dak naar een veilig steunpunt op den heuvel, dan had hij een
flinke brug om de koe boven op het dak te krijgen.
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Maar hij kon zijn karnton moeilijk verlaten, want daar kwam zijn kleine jongen
aankruipen, recht op den room los, dien 't varken gemorst had.
‘'t Kind mocht eens net doen als het varken,’ dacht hij; ‘zoo'n kind is er dom genoeg
voor!’ Daarom schoof hij een touw door de handvatsels van de karn en nam deze op
zijn rug mee, wat een heerlijke uitvinding mocht heeten! Maar eer hij de koe naar
de dakweide bracht, wilde hij het versmachtende dier toch wat water geven, en zoo
nam hij een emmer, om water te gaan halen uit het beekje. Daarbij moest hij zich
natuurlijk een beetje heel diep bukken; en - daar stroomde al de room uit de karn,
met de heerlijke klontjes boter er in, langszijn hals en hoofd in 't water van de beek!
Nu, aan ongelukjes was onze man nu al een beetje gewend. Daarom bracht hij maar
getroost den emmer water aan de koe, en de koe op het dak.
Intusschen was 't haast etenstijd en nog altijd had hij geen boter! Daarom besloot
hij, eerst de pap maar te koken; onder 't koken zou hem misschien nog wel weer 't
een of ander slim bedenksel invallen. Hij vulde dus den pappot met water en hing
dien over 't vuur. En - daar kwam het slimme bedenksel al, zooals hij verwacht had!
Hij bedacht, dat de koe best van het hellende dak zou kunnen afglijden en haar hals
of pooten breken. Daarom klom hij op het dak om haar vast te binden. 't Eene eind
van het touw bond hij de koe om de hals en 't andere liet hij door den schoorsteen
naar beneden glijden. In de keuken teruggekomen, bond hij dat om zijn eigen been.
Toen ging hij weer rustig aan den arbeid; 't was dan ook hoog tijd! Het water borrelde
al lustig in den pot en hij moest nog haver malen voor de pap. Hij maalde, dat de
zweetdroppels hem van het hoofd gudsten. Toen deed hij de havergort in 't kokende
water en roerde met groote toewijding; en de pap werd al mooi dik.
En terwijl hij aldus met groote voldoening de pap roerde, - ja, daar viel me die
koe toch waarlijk van 't dak af! En doordat zij zwaarder was dan de boer, trok ze
hem in haar val mee. Dat wil zeggen, hij kantelde plotseling om en verdween, met
den bepap-
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ten potlepel nog in de hand, in den schoorsteen. Maar omdat hij het touw niet onder
aan zijn been maar boven aan zijn dij had vastgemaakt, kwam hij dwars te hangen
en kon op eens niet verder in den nauwen schoorsteen. Hij bleef steken bij zijn
opwaartsche reis, en daardoor kon ook de koe niet verder bij haar benedenwaartsche
reis en bleef, een eindje over den dakrand heen, tusschen hemel en aarde zweven.
Intusschen had onze brave boerin, die zoo dapper gewerkt had, geduchten honger
gekregen, en met jeukende maag en groot ongeduld wachtte ze er op, dat haar man
haar zou komen roepen voor 't middagmaal.
Eindelijk begon 't haar te vervelen, en ze ging naar huis om eens te kijken wat daar
aan de hand was. Naderbij komende, zag ze al gauw de arme koe hangen in een
allesbehalve aangename positie. Fluks sneed ze nu met haar zeis het touw door en
hielp het arme dier op zijn pooten. Daardoor werd meteen haar man bevrijd uit zijn
lastige positie... en toen de vrouw in de keuken kwam, vond ze haar dierbaren
echtgenoot op zijn hoofd staan in den brijpot!
N. Naar het Engelsch.
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Een reisje met St. Nicolaas
(dit verhaaltje schreef nellie toen ze in Indië woonde)

DE St. Nicolaasdag naderde met rassche schreden, en de ouders van Max en Miesje
deden wat ze konden om eenig geld te besparen, opdat ook hun kinderen op den
grooten feestdag een extraatje konden hebben. De ouders van Max en Miesje waren
niet rijk. Wel had de vader een behoorlijk inkomen, maar 't leven was duur op de
plaats zijner inwoning, en hij had daarenboven een hulpelooze oude moeder in
Holland, aan wie hij maandelijks een som gelds stuurde; - 't eenige wat de oude
vrouw had om van te leven. Veel extraatjes konden er dus waarlijk niet af. Maar
Papa had eenig buitengewoon werk verricht, en Mama had op dit en dat wat
uitgezuinigd; en zoo hadden de ouders, op den avond van den 5en December, de
voldoening hun kinderen te kunnen verblijden met tal van die zaken, waarnaar
kinderen soms zoo hartelijk verlangen kunnen. Onder de pakjes die voor Miesje
klaarlagen, was er één dat niet van haar ouders afkomstig was, maar van Miesjes
peettante. Deze was tamelijk rijk en hield zóóveel van haar petekindje, dat zij het in
den grond bedorven zou hebben, indien Miesjes verstandige ouders daar niet op
gepast hadden. In het pakje dat zij dezen avond aan Miesje gezonden had, zat niet
alleen een heel mooie pop, maar ook nog, in een aardig doosje,

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

54
een glinsterend gouden tientje. Dat Max ook bestond, scheen tante geheel en al
vergeten te hebben. Niet prettig voor Max, inderdaad; maar Tante was al oud en had
er zeker geen erg in gehad.
Tien gulden! Dat was een heele rijkdom voor kleine Mies, die tot heden toe nooit
meer bezeten had dan een bijeengespaarden gulden! En in haar krullebolletje maakte
zij reeds allerlei plannen: voor Mama zou ze dit, voor Papa dat, voor Max wat anders,
en voor haar liefste vriendinnetje óók wat koopen....
Papa en Mama sloegen glimlachend het kleine meisje gade, dat met den vinger
aan den mond en met gebogen kopje stond te peinzen, - toen ze eensklaps een schellen
kreet achter zich hoorden. Het was Max, die zich uit jaloerschheid op den grond had
geworpen en daar lag te trappelen en te gillen, alsof hij niet bij zinnen was.
Nu is 't zeer zeker niet pleizierig voor kinderen, dat een peettante aan het zusje
denkt en het broertje vergeet; maar 't is lief noch wijs, om afgunst daarover te
koesteren. Het geheele leven door ontmoeten menschen en kinderen, elk uur van den
dag, andere menschen en kinderen die meer hebben en krijgen dan zij, en wie daarover
wou zitten pruilen, kwam nooit klaar; hij vergalde niet alleen zijn heele leven, maar
zou ook nurksch en onverdraaglijk worden, zoodat geen mensch iets van hem wilde
weten; 't is dus maar beter niet afgunstig te zijn, en nog beter is het, zich te verheugen
in de vreugde van anderen.
Maar kleine Max was zóó klein, dat hij nog geen tijd had gehad om al die wijsheid
te leeren.
Zijn ouders keken elkander half verschrikt, half bedroefd aan. Mama, die zóó haar
best had gedaan om Max allerlei verrassingen te doen toekomen, kreeg de tranen in
de oogen; maar Papa werd echt boos.
‘Kwajongen!’ riep hij, ‘schaam je je niet? - Schaam je je niet, je zoo aan te stellen,
omdat Miesje iets meer kreeg dan jij? Tot straf daarvoor wordt je alles afgenomen
wat je van avond gekregen hebt, en inplaats van op te blijven en chocolade met
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boterletters te krijgen, ga je onmiddellijk naar bed!’..... En Papa strekte de hand al
uit om Max op onzachte wijze naar binnen te sturen, toen een oude, eerwaardige
gedaante, in een langen wijden bisschopsmantel gehuld, de trappen van de galerij
opklom.
Sint Nikolaas - want het was de Heilige in eigen persoon - keek verwonderd rond.
Hij begreep niet goed wat hij zag: een tafel vol geschenken; een papa rood van toorn;
een mama met tranen van droefheid in de oogen; een kleine meid, wie men het aan
kon zien dat men haar vreugde vergald had, en een kleinen jongen, op wiens leelijk
vertrokken gezicht duidelijk te lezen stond dat hij de schuld was van alles. Vragend
zag de Heilige den papa van Max aan.
‘Ja, Sint Nikolaas,’ zei deze, ‘ik schaam mij tegenover u! Hier vindt u een jongen
die jaloersch is op zijn zusje, omdat haar peettante háár iets zond en hem niet!’
‘Foei, Max!’ zei St. Nikolaas op ernstigen, doch niet onvriendelijken toon, ‘Foei
Max!’ En Max, hoe beschaamd ook, kon niet nalaten, den ouden man in de oogen
te zien, die van innige goedheid straalden.
‘Hoe stout van je, om al het pleizier van Papa en Mama en Miesje te bederven!...
Maar je bent nog zoo klein!’ liet hij er na een oogenblik op volgen. ‘Als je de wereld
kende zooals ik, oude man haar ken, dan zou je wel inzien dat je redenen genoeg
hebt om dankbaar te zijn voor je deel!’ En, zich tot de ouders wendend, voegde hij
er bij: ‘Wilt ge mij uw kind voor eenige uren afstaan? Ik zal hem het een en ander
laten zien, dat hem wellicht van zijn onrecht overtuigen zal!’
‘Neem hem gerust meê!’ zei Papa; ‘en als U den stouterd gevoeglijk kwijt kunt
raken, hoeft U hem nooit weer hier te brengen!’....
Maar Papa meende 't zoo erg niet! In zijn hart hield hij véél, héél véél van zijn
kleinen stouten Max. En Mama zei: ‘Neem hem gerust meê! Bij U is hij goed bezorgd!
Maar laat me niet al te lang op hem wachten!’
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‘Wees gerust, Mevrouw!’ sprak Sint Nicolaas. Toen sloeg Mama de armen om Max'
hals en zei:
‘Goeiendag, ventje! Goeie reis! En kom een klein beetje wijzer terug dan je
heengaat!’
‘Ik wil bij Mama blijven!’ snikte Max. Maar Mama, die wel goed en zacht maar
niet zwak was, zei ernstig:
‘Neen, Max, meê moet je. Zoo'n reisje met Sint Nikolaas zal je goed doen!’ En
eer papa en Miesje hem goeden dag konden zoenen, had de oude man kleinen Max
al op zijn arm genomen en in zijn mantel gewikkeld, en vloog met hem de lucht in.
Want Sint Nikolaas kan vliegen, beter dan de vlugste vogel; daarenboven bezit
hij nog de eigenschap om zichzelf, èn alles wat hij onder zijn wijden mantel neemt,
onzichtbaar te kunnen maken.
Pijlsnel ging het over huizen en boomen en sawahs1) en desa's2). In enkele desa's
hield St. Nikolaas stil en zweefde met Max langs de hutten der Inlanders; de kleine
halfnaakte kinderen sliepen op de balé-balé3) of in de armen hunner moeder; de
grooteren liepen rond of zaten hier en daar neergehurkt. ‘Kijk eens Max,’ zei St.
Nikolaas; ‘deze kinderen hebben nooit kinderfeestjes, zooals de kleine Europeaantjes;
voor hen bestaat er geen St. Nikolaas, geen verjaarfeest; geschenken en verrassingen
krijgen zij niet, en toch zijn ze tevreden en gelukkig.’ Max antwoordde niet, maar
St. Nikolaas voelde dat hij een kleur kreeg; want de oude man hield de wang van het
kind vast tegen de zijne gedrukt.
Daarna hielden ze stil in een kleine plaats in de binnenlanden. Rondom de
aloon-aloon4) stonden misschien een dozijn steenen gebouwen; overigens zag men
niets dan bamboezen woningen. Ter weerszijden van den postweg, die midden door
het plaatsje liep, lagen een nette kleine school en een even kleine sociëteit. Deze
laatste was vroolijk verlicht; kindergestalten dwaalden er in rond, heeren en dames
bewogen zich tusschen de kinderen,

1)
2)
3)
4)

Rijstvelden in Oost-Indië.
Dorpen in Oost-Indië.
Rustbank van riet.
Grasviakte, midden in de stad of het dorp.
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spraken hen vriendelijk toe, en boden hun limonade en koekjes aan. Nu en dan zongen
de kinderen, door hun onderwijzer aangemoedigd, een aardig lied; en eensklaps ging
er een luid gejubel op, toen een paar heeren, die met toestemming van den echten
St. Nicolaas, die immers niet overal tegelijk zijn kan, zich als St. Nikolaas en zijn
knecht verkleed hadden, binnentraden en suikerwerk onder de grabbelende kinderen
ronddeelden.
Nog grooter was de pret toen de uitdeeling van geschenken begon, en ieder kind
een popje, een bal, een boekje of een dergelijke kleinigheid ontving. Op alle gezichtjes
lag een glans van genoegen, en een heel klein meisje drukte haar pop in haar armpjes,
sprong de zaal rond en riep niets dan:
‘O, mijn poppie, mijn poppie!’
Nu kwamen de jongens5) en ruimden de zaal wat op; bij de muziek van eenige
Inlanders met schorre instrumenten zouden de kleinen dansen.
Onzichtbaar had St. Nikolaas met Max dit alles bijgewoond. Met groote aandacht
had Max toegekeken.
Eensklaps vroeg hij: ‘Krijgen ze niets meer dan dat?’
‘Niets meer,’ zei de Heilige.
‘Hoe weinig!’
‘Ja, heel weinig. Dit zijn allen kinderen van arme ouders, die met den besten wil
geen geld voor St. Nikolaas-presentjes kunnen afzonderen. Nu hebben de meer
gegoede inwoners der plaats geld bijeengebracht om aan deze kinderen iets te geven;
meer dan een kleinigheid kon voor ieder kind niet aangeschaft worden; maar de
kleinen zijn er tevreden en gelukkig meê. Ze zijn minder veeleischend dan een klein
jongetje van mijn kennis, dat veel geschenken kreeg en....’
Max, die den goeden ouden Heilige begreep, legde half beschaamd, half smeekend,
zijn armpjes om diens hals.
Daarom voltooide St. Nikolaas zijn volzin niet, maar kuste den knaap en zei:
‘Kinderen en menschen die met weinig tevreden zijn, zijn o zoo gelukkig!’

5) In Indië worden de mannelijke bedienden jongens genoemd.
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Hierna zetten ze hun reis voort. ‘We gaan nu de zee over, naar Holland,’ zei St.
Nikolaas. ‘Holland is het echte Sint-Nikolaasland. In andere landen wordt dat
kinderfeest weinig of niet gevierd, daar geeft men de kinderen met Kerstmis of
Nieuwjaar allerlei geschenken. Maar in Holland is mijn verjaardag het groote feest!
En als het buiten sneeuwt en stormt of vriest, dan kan het in de binnenkamers der
gegoede burgers echt prettig en gezellig zijn. Maar in de huizen der armen is het,
helaas, op dien avond treuriger en somberder dan ooit! Dan steekt het gebrek van
den een scherper dan ooit af tegen den overvloed van den ander!’
En peinzend, met treurigen blik, staarde St. Nikolaas voor zich uit.
Ze vlogen te snel, anders had Max kunnen zien hoe diep, diep beneden hen de
groote schepen als notedoppen dreven op de golvende zee, want de volle maan
verspreidde alom een daghelder licht. Weldra voelde Max dat de zoele lucht van
Indië vervangen werd door de koude winden, die 's winters over heel Europa waaien;
maar de goede Heilige drukte den knaap vaster
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en vaster aan zijn hart, en sloeg den mantel nog steviger om hem heen, zoodat Max
geen last kon hebben van de kou.
Eer Max het wist, was St. Nikolaas al met hem in Holland. Onzichtbaar zweefden
ze een deftig, rijk gemeubeld huis binnen. De schitterend versierde zalen zwommen
in licht, en prachtig gekleede menschen zwierden er in rond op de tonen der schoonste
muziek. Fijne gebakjes en verfrisschende dranken werden door deftige lakeiën op
zilveren bladen rondgedragen.
St. Nikolaas liet Max een oogenblikje kijken, toen zweefde hij de marmeren gang
door en de mahoniehouten trap op, naar een stille, afgelegen kinderkamer. Daar zaten
de kinderen en hun juffrouw. Op den grond lagen de papieren verspreid, waarin hun
St. Nikolaasgeschenken hadden gezeten. Prachtige, kostbare geschenken; op een
tafel met marmeren blad stonden schalen vol fijn gebak en schelpjes ijs; maar de
kinderen, voor wie al dat moois en lekkers bestemd was, zagen er bedroefd en
lusteloos uit. Een klein meisje schopte een mooie pop met den voet weg en snikte:
‘Onze eigen lieve maatje gaf ons zulke mooie dingen niet, maar zij bleef den heelen
avond bij ons en speelde met ons!’.... En bij de herinnering aan de vroegere, vroolijke
Sint-Nikolaasavonden, begonnen al de kinderen bitter te schreien, en de
kinderjuffrouw had de grootste moeite om hen te troosten en tot bedaren te brengen.
Sint Nikolaas verliet met Max deze schitterende woning en vroeg den kleinen
knaap:
‘Vin-je dat deze kinderen vele en mooie dingen kregen?’
‘Ja,’ zei Max.
‘Veelmeer dan jij of Miesje ooit gekregen hebt! En toch zijn ze niet gelukkig.
Vroeger hadden ze een lieve verstandige mama, die haar kinderen slechts eenvoudige
geschenken gaf, maar hun menigen vroolijken, gezelligen avond wist te verschaffen.
Zij zou er nooit aan gedacht hebben, op Sint Nikolaasavond een bal te geven of uit
te gaan. Maar de lieve moeder stierf en de vader zocht een andere vrouw. Hij geloofde
dat zij goed voor zijn arme kinderen zou zijn; dat had ze hem ook plechtig beloofd.
Maar
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toen ze getrouwd was, vergat ze haar belofte; ze leefde slechts voor haar eigen pleizier,
en verwaarloosde de kinderen. Wel geeft ze hun fraaie kleeren en kostbare
geschenken, maar moederliefde geeft ze hun niet, en alle pracht der wereld kan de
kinderen niet schadeloos stellen voor dat gemis.’
Max dacht aan zijn eigen lieve goede mama, en aan het verdriet dat hij haar
dienzelfden avond nog gedaan had, en er kwamen tranen in zijn oogen.
Nu vlogen ze naar een jongenskostschool. Alle jongens waren bijeen in een groote
zaal, die er met haar kale wanden en eentonige rijen tafels en stoelen niet half zoo
gezellig uitzag als de eenvoudigste huiskamer. Toch heerschte er vroolijkheid; want
aan het boveneinde der middelste tafel zat de kostschoolhouder, en die nam alle
pakjes in ontvangst, die de knechts en dienstmeisjes binnenbrachten; dan las hij luid
het adres op en wierp het pakje, als het klein genoeg was, met een handigen zwaai
naar den jongen voor wien het bestemd was; en een luid hoera! klonk er door de zaal,
als de jongen er in slaagde het met beide handen in de vaart te grijpen.
Alle jongens kregen pakjes van huis, en sommigen hadden elkander pakjes
gestuurd; allen hadden iets waar ze blij mêe konden wezen, - allen, op één na. Die
ééne was een nieuweling; hij was pas sedert eenige weken op school en had nog geen
vrienden gemaakt, te meer doordat hij stil en teruggetrokken was. En geen wonder!
het ventje had al veel verdriet gehad in zijn jong leven! Zijn moeder had hij, nog
geen jaar geleden, verloren aan die vreeselijke ziekte, die in de warme gewesten
zooveel slachtoffers telt - aan de cholera.
Toen had zijn vader, die veel van huis moest, zijn eenig zoontje naar Holland, naar
de kostschool gestuurd; doch nauwelijks was het kind uitgezeild, of ook de vader
bezweek aan dezelfde kwaal, en de welkomstgroet van het arme kind in het verre,
vreemde land, was de tijding dat hij een weesje was!
Geheel alleen stond hij nu op de wereld. Geld had zijn vader hem niet nagelaten.
Zijn eenige bloedverwant, een oude knorrige
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oom, nam de geldelijke zorg voor het kind op zich, maar hij deed het niet uit liefde;
in het oude dorre hart kwam de gedachte niet op, dat een klein bewijs van liefde, op
dezen avond, het arme verlaten kind zooveel goed zou hebben gedaan!
Had de directeur der school hem dan niet een kleinigheid kunnen schenken?... Bij
de groote hoeveelheden pakjes die er voor de verschillende leerlingen waren gekomen,
was het hem zeker ontgaan, dat er voor den nieuweling geen enkel was.
En zoo kwam het, dat kleine Alex niets kreeg op den vroolijken
Sint-Nikolaasavond. Treurig liet hij zijn blik gaan over de vroolijke gezichten van
zijn makkers. Maar jaloerschheid was er in zijn oogen niet te lezen. Hij had zich
geduldig verzoend met de gedachte, dat hij, na Papa's en Mama's dood, geen mensch
op de wereld bezat, die hem een pakje kon sturen. Hij mocht nog blij zijn, dat wist
hij, dat hij eten kreeg en een onderdak, èn de gelegenheid om wat te leeren. En hij
was daar dankbaar voor... Terwijl hij zoo peinsde, werd er een kleine hand op zijn
arm gelegd. Een jongen van zijn eigen leeftijd was naar hem toegekomen.
‘Krijg jij geen pakjes?’ vroeg hij.
‘Nee,’ zei Alex.
‘Waarom niet? Heb je dan geen Mama?’
‘Mama is dood,’ zei Alex met een moeilijk bedwongen snik, ‘en Papa ook.’
‘Arme Alex,’ zei de ander en hij sloeg zijn arm om den hals van den kleinen
jongen. ‘Kom, wees maar niet bedroefd! Kijk eens, wat een moois en lekkers ik
gekregen heb! Veel te veel voor mij alleen. Het lekkers zullen we eerlijk deelen en
met het speelgoed zullen we samen spelen. Kom, Alex kijk nu maar niet meer zoo
bedroefd.’
En Alex veegde zijn tranen af. Zoo was er dan toch één, die aan hem dacht. Snel,
voordat de anderen het merkten, gaf hij zijn kleinen trooster een hand. En van dien
dag af aan waren Alex en Hugo vrienden.
Zwijgend verlieten Sint Nikolaas en Max de kostschool. Max
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dacht aan zijn lief tehuis in Indië, aan zijn goede ouders, die nog leefden, aan alles
wat zijn Mama hem dien avond had gegeven, èn aan zijn afschuwelijke jaloezie
omdat kleine Miesje wat meer had gekregen. Zijn warme tranen liepen langs de
wangen en in den baard van Sint Nikolaas, en de goede oude kindervriend zegende
deze tranen.
Nu vlogen ze naar een onaanzienlijk huis, in een smalle bochtige straat. In de
huiskamer brandde licht en er klonken vroolijke kinderstemmetjes. Sint-Nikolaas
werd hier niet in weelde en overvloed gevierd; maar er was genoeg om de kinderen
blij te maken. En terwijl de moeder bij de kachel stond en de oliebollen bakte, die
straks met een kopje chocolade - een zeldzame lekkernij in dit huis! - gebruikt zouden
worden, liet de vader een beweeglijken hansworst de grappigste sprongen maken,
en gaf daarbij de gekste geluiden. De kinderen schaterden van pret, en de jongste,
die pas loopen kon, rolde om van het lachen. Max schaterde luid meê, maar niemand
hoorde het... Eensklaps ging het oudste meisje naar haar moeder toe en zei met een
ernstig, bijna bedroefd gezichtje: ‘Moe, wij hebben hier pret, en Neeltje van hiernaast
zit misschien te huilen.’
‘Waarom zou ze huilen, kind?’
‘Wel, haar moeder ligt in 't hospitaal, en haar vader, die is immers lantaarnopsteker,
en die komt 's avonds altijd laat thuis. Toe Moetje, mag ik Neeltje hier halen?’
‘Wel zeker, mijn kind!’ zei de vriendelijke moeder.
En het meisje huppelde de deur uit en kort daarna bracht zij Neeltje in triomf
binnen.
Ja, waarlijk, het kind had geschreid; haar wimpers waren nog vochtig; maar hier,
in dezen vroolijken, vriendelijken kring, was alle leed spoedig vergeten.
‘Kijk eens, Neel!’ zei haar kleine gastvrouw, terwijl ze haar vriendinnetje naar de
tafel trok, ‘kijk eens wat Sinterklaas mij gereden heeft! En hier Neel, dat is voor jou!’
En moedig brak zij den vrijer van koek, waar zij zoo blij meê was, midden door,
en bij den halven vrijer lei ze nog een van de twee
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suikerpopjes, die zij gekregen had, en een mooi blauw haarlintje. Het eenvoudig
jurkje, dat Sint-Nikolaos gereden had, kon ze moeilijk met Neeltje deelen. Maar dat
hoefde ook niet; Neeltje kwam geen eten en kleeren te kort, maar wel veel
levensvreugde.
Goedkeurend knikte de moeder haar dochtertje toe; en Neeltje zei later dat ze dien
avond een gevoel had gehad, alsof ze bij de engelen in den hemel te visite was
geweest.
Nu bracht Sint Nikolaas zijn beschermeling in een nog nauwere straat, naar een
nog eenvoudiger huis. Ja, 't zag er hier zelfs armoedig, ellendig uit.
Het avondeten stond op tafel: koffie met krentebroodjes. ‘'t Is van avond
Sinterklaas,’ zei de moeder, die er zwak en afgetobd uitzag, tegen haar niet minder
bleeke kinderen, ‘en dus zal ik jullie eens trakteeren! Inplaats van aardappelen met
meelsaus krijgen jullie krentebrood met koffie. Wat zeggen jullie daar wel van?’
‘Hoera!’ riepen de kinderen, en ze keken met hongerige blikken naar de lekkere
broodjes; en gretig strekten ze de handen uit toen de uitdeeling begon.
Eensklaps keken moeder en kinderen schichtig om. Een zwaar lichaam bonsde
tegen de huisdeur aan, een onzekere hand zocht de klink, de deur ging open, en met
wankelende schreden en een opgezet rood gelaat kwam de dronken vader de kamer
binnen. Het gezicht van den eenvoudigen feestdisch maakte hem woedend. ‘Waar
haal jij dat alles vandaan?’ brulde hij zijn vrouw toe.
‘Om Godswil, man, wees bedaard!’ smeekte de arme vrouw. ‘Ik heb bij mijn
Mevrouw een paar uurtjes langer gewerkt, en een paar centen oververdiend om die
arme stumperdjes van kinderen op Sinterklaas eens te trakteeren....’
‘Wat? trakteeren? En ik krijg dag aan dag niets te eten dan aardappelen met
meelsaus!’
‘Je zoudt het wel wat beter kunnen hebben,’ waagde de vrouw in te brengen, ‘maar
waar draag je het geld naar toe?’
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Deze onvoorzichtige woorden dreven den man tot het uiterste. Met de gebalde vuist
gaf hij zijn vrouw een slag tegen de borst, die haar kermend op den grond deed
zinken; alles wat op tafel stond wierp de woesteling er af, terwijl hij rechts en links
naar zijn kinderen sloeg; en het gegil der arme kleinen werd overstemd door de ruwe
scheld- en vloekwoorden van den vader.... Kleine Max rilde over zijn heele lichaam,
en snel ontvlood Sint-Nikolaas met hem deze onzalige woning. Sint-Nikolaas vond
dat Max nu genoeg gezien had van het leed dat er zelfs in de kinderwereld heerschen
kan, en aanvaardde met hem den terugtocht.
Max was geheel en al onder den indruk van alles, wat hij gezien en gehoord had.
Eensklaps barstte hij in snikken uit en riep: ‘Sint-Nikolaas! ik ben toch een heel, héél
slecht kind, en ik ben niet waard dat ik het zooveel beter heb dan die anderen!’
‘Slecht ben je niet!’ zei de Heilige, terwijl hij troostend met zijn hand over Max'
krullebol streek. ‘Je hebt alleen maar neiging tot een heel slechte eigenschap, namelijk
afgunst. Maar je bent nog zoo jong, en met wat ernstigen wil kun je die fout
gemakkelijk afleggen. Daarom nam ik je mee, en liet je eens wat zien van het vele,
vele leed dat er in de wereld is. Je ziet nu dat je een bevoorrecht kind bent. Weelde
ken je niet, maar gebrek evenmin; je ouders leven nog, en welke ouders! En ken je
je zusje Miesje niet genoeg, om te weten dat zij gaarne met je deelt wat ze méér heeft
dan jij?’
Beschaamd en snikkend verborg Max zijn kopje aan den hals van zijn ouden
vriend, terwijl deze voortging: ‘Wees nu wijs en goed, en leer bijtijds verdragen dat
een ander iets méér heeft dan jij; ja, leer je verheugen in de vreugde van anderen, en
tracht je eigen vreugde te verhoogen door het leed van anderen te verzachten.’
Zoo pratende waren ze al over de zee en weer in Indië gekomen, en stonden nu
voor het huis van Max.
't Was diep in den nacht, en Miesje sliep al. Papa had gezegd dat hij naar bed ging,
en voor zoo'n stouten jongen niet wakker
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bleef; maar inplaats van naar de slaapkamer, was hij naar zijn bureau gegaan en
schreef. Maar Mama was in de voorgalerij blijven zitten en liep nu en dan eens naar
buiten om te zien, of Max en zijn oude vriend nog niet kwamen. Eindelijk! Daar
waren ze! Sint-Nikolaas zette den knaap op den grond en onmiddellijk vloog deze
in de geopende armen van zijn moeder. Hij had haar veel, véél willen zeggen, maar
hij legde slechts zijn hoofdje aan haar hart en schreide bitter. Vragend zag de moeder
den Heilige aan. ‘'t Is niets, Mevrouw!’ zei deze, ‘Uw zoontje heeft dezen avond
veel gezien dat hem diep in het hart getroffen heeft, en dat hij wel nooit vergeten zal.
Ik denk dat hij nu voor altoos tevredenheid geleerd heeft.’
Zwijgend drukte Max' moeder den ouden man de hand. Tranen van dankbaarheid
beletten haar het spreken.
Sint-Nikolaas gaf Max nog een kus op het voorhoofd, hulde zich in zijn mantel
en verdween.
Den volgenden dag, toen Max weer kalm en rustig was, vroeg hij zijn Mama van
ganscher harte vergiffenis, en kreeg die natuurlijk dadelijk. Hij beloofde beterschap
en hield ook woord. En toen het bleek dat Max zijn afgunst bestreed en, waar hij
kon, de vreugde van anderen trachtte te vergrooten, toen nam Papa hem eens op zijn
knie en zei:
‘Max, vroeger ben ik wel eens bang geweest dat je een erg zelfzuchtige jongen
zoudt worden. Maar nu je zoo ernstig je best doet, geloof ik dat we nog heel wat
pleizier van onzen zoon zullen beleven.’

Een smulpaap
Meester:

Lambert, noem mij eens een woord waarin een ei voorkomt.
Lambert:

Gehakt, Meester!
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Het stuk peperkoek

IN een grooten tuin buiten de stad stond een klein, achtjarig boerenmeisje en keek
uit over den weg. Klara, zoo heette ze, rekte haar halsje zoo ver mogelijk uit en deed
haar best om te zien, of de wagen nog niet kwam; want haar Tante, die een eindje
van haar vandaan woonde en die elken dag naar de stad ging met een wagen vol
worteltjes, witte rapen, aardappelen, sla en allerlei andere groenten, had kleine Klara
den dag te voren beloofd dat ze haar wel mee naar de stad wou nemen, als Klara een
flinke meid was en heel vroeg opstond. In de stad had Tante een kelder; daarin stalde
ze al haar heerlijke groenten uit, en daar kwamen dan de menschen van haar koopen.
Eerst na den middag reed ze naar huis terug en dan zou ze Klara ook weer
thuisbrengen. Die zou dus een halven dag uit zijn en pret hebben! Wat was ze blij,
en wat verlangde ze naar Tante's komst! Ze was al heel vroeg op geweest en had zich
vlug aangekleed; ze had haar Zondagsche jurk met den fluweelen rand aan en een
wit schortje voor, en een mooi rood doekje om den hals. Kwam Tante nu maar gauw!
Maar daar riep Moeder haar, en Klara liep vlug naar huis.
‘Kijk, Klara,’ zei haar Moeder, die aan een groote tafel zat en boterhammen sneed,
‘hier is je eten voor vandaag. In dit eene papier zit een boterham met vleesch, en hier
heb je er een paar appelen bij. In dit andere papier heb ik een stuk peperkoek ge-
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daan; en nu hoop ik dat je vandaag heel zoet zult zijn en 't Tante niet lastig maken.’
‘Dank u, Moetje!’ zei keine Klara en ze gaf haar Moeder een zoen. ‘Ik beloof u,
dat ik heel zoet en gehoorzaam zijn zal. Ik zal Tante helpen zooveel ik maar kan.
Als de dienstmeisjes komen en zeggen: “Geef mij een maatje kruisbessen,” dan zal
ik ze helpen; want ik weet best, hoe Tante dat doet. Ik kan ook aardappelen afmeten
en nog allerlei andere dingen doen; dat vind ik altijd zoo prettig! Wat zal ik een
pleizier hebben! Als Tante nu toch maar kwam!’ En ze liep weer naar buiten om naar
den wagen uit te kijken.
Eindelijk, daar kwam hij aan, en nu kwamen Klara's Vader en Moeder óók buiten!
Vader tilde zijn dochtertje zoo hoog op, dat ze haar Moeder en het kleine zusje, dat
op Moeders arm zat, een zoen kon geven. Daarna zette hij haar op den wagen naast
Tante, en nu keek ze uit de hoogte op hen neer en knikte hen vroolijk toe. Tante gaf
het paard een klein tikje met de zweep, en daar reden ze heen.
Weldra waren ze in de stad; toen reden ze een paar straten door en kwamen zoo
bij den kelder. Nu werd eerst Klara en daarna de groenten van den wagen geladen,
en deze werden door een kleinen jongen, die op hen stond te wachten, weggedragen.
Klara toonde al dadelijk, dat ze een flinke kleine meid was; ze luisterde naar alles
wat Tante zei, en hielp mee, zooveel haar kleine krachten dat toelieten. 't Duurde
niet lang of alles was al in orde, en 't was een lieve lust om te zien hoe netjes de
groenten voor 't raam en in de korven gerangschikt lagen.
Al gauw kwamen nu de dienstmeisjes en de huismoeders, de eene voor, de andere
na, en kochten groenten van Tante. Klara hielp mee, want ze wist best, waar ze alles
vinden kon. Nu eens hielp ze de klanten aan een bosje wortelen, dan aan wat peterselie
of radijsjes, en zoo maakte ze zich echt verdienstelijk; en wat vond ze 't prettig om
mee te helpen!
De morgen ging vlug voorbij en toen 't tien uur was, kreeg Klara honger. Tante
zei, dat ze maar op de keldertrap moest gaan
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zitten; dan kon ze eens wat in de straat rondkijken, terwijl ze haar boterham opat.
Vlug haalde Klara nu haar brood en koek en vruchten te voorschijn en zette zich
vroolijk en wel op de trap. Maar nu moest ze er eerst eens over nadenken, wat ze 't
eerst op zou eten: het brood of den peperkoek. Ze had eigenlijk veel zin om met den
koek te beginnen, maar kwam toch tot het besluit dat 't beter was, eerst het brood
maar op te eten en den koek te bewaren tot ze het kopje koffie kreeg, dat Tante haar
beloofd had. Nu ze wist wàt ze wilde, begon ons klein boerinnetje smakelijk in haar
dikke boterham te happen, terwijl ze aandachtig naar de vele menschen keek, die
haar in alle richtingen voorbijliepen.
Vlak tegenover haar aan den overkant van de straat zag ze een ander klein meisje,
armoedig gekleed. Dat zat óók op een keldertrap met een klein kind op haar schoot.
Onophoudelijk zat ze naar Klara te kijken.
‘Waarom zou ze mij toch zoo aankijken?’ dacht Klara. ‘Zeker omdat ik een
boerinnetje ben? Misschien heeft ze zulke kleeren als ik draag, nog nooit gezien.’
En vriendelijk knikte ze het stadsmeisje toe; en het stadsmeisje gaf het boerinnetje
een even vriendelijk knikje terug. Kort daarna stond ze op, nam het kleine kind op
den arm, en stak de straat over naar Klara toe.
Deze dacht, dat haar overbuurtje haar wat bijzonders vertellen zou, maar het meisje
zei alleen: ‘Goeien dag!’ en bleef verder heel stil naar Klara staan kijken. Klara zei
óók: ‘Goeien dag!’ en at stil door. Toen ze haar laatste stuk brood in den mond
gestoken had, keek ze het kleine meisje aan en vroeg haar: ‘Hoe heet je?’
‘Emilie,’ antwoordde het meisje.
‘En hoe heet die kleine jongen?’
‘Dat is mijn broertje en hij heet Cornelis,’ zei Emilie, terwijl ze het kind wat hooger
optilde en kuste.
‘Woon je in dien kelder, daarginds?’ vroeg Klara, die een nieuwsgierig klein ding
was.
‘Ja, daar hebben we twee jaar gewoond,’ antwoordde Emilie;
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‘maar moeder zegt dat we nu spoedig moeten verhuizen; want ze weet niet, hoe ze
de huur voor den kelder betalen zal!’
‘Waarom niet?’
‘Omdat vader dood is,’ zei Emilie bedroefd. ‘Toen hij nog leefde, verdiende hij
elken dag geld, dat hij dan 's avonds thuisbracht; toen hadden we 't goed! Maar een
maand geleden is hij van een ladder gevallen en den volgenden dag stierf hij; en na
dien tijd hebben we aldoor armoe geleden.’
Kleine Klara, die haar beide lieve ouders nog had, kan zich moeilijk voorstellen
hoe het was, als je geen vader meer had en vroeg dus: ‘Hoe hebben jullie het nu?’
Emilie werd vuurrood en de tranen kwamen haar in de oogen toen ze antwoordde:
‘Nu lijden we soms honger!’
‘Foei, wat een slechte Moeder heb je, die jullie niets te eten geeft!’
‘Nee!’ riep Emilie haastig. ‘Ze is geen slechte Moeder, hoor! Ze is een héél, heel
lieve Moeder! Ze gaat er elken dag op uit, om te zien of ze werk kan krijgen en wat
geld verdienen, om eten voor ons te koopen. Maar ze kan nergens werk vinden; en
als ze dan zoo den heelen dag heeft rondgeloopen, dan is ze toch zóó moe en bedroefd
als ze thuis komt! Gisteravond schreide ze toch zóó, want nu had ze het laatste geld
uit vaders spaarpotje gebruikt, en ze had niets meer om melk te koopen voor broertje,
en brood voor ons. Toen heeft ze haar mooie zwartzijden boezelaar uit de kast
genomen en die heeft ze verkocht aan den man op den hoek; daarvan heeft ze toen
melk en brood gekocht en de kelderhuur voor deze week betaald; maar als deze week
om is, moeten we uit den kelder en Moeder weet niet, waar ze dan met ons naar toe
moet. Dat hoorde ik haar van morgen tegen de buurvrouw zeggen, en die arme Moeder
schreide toch zóó! Die goeie Moeder! Van morgen ging ze óók schreiend weg, omdat
ze niets voor ons te eten had, maar ze beloofde ons dat we wat krijgen zouden als ze
thuis kwam; en onze buurvrouw, die even bij mij kwam en kleinen Cornelis een
beetje melk gaf, die haar kindje had overgelaten, heeft mij óók wat eten beloofd als
ze

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

72
thuiskomt. Maar 't duurt zoo lang voordat ze komen, en ik heb zóó'n honger!’
Het kleine landmeisje had aandachtig geluisterd, en toen Emilie met spreken
ophield, keek ze eens naar haar stuk peperkoek, dat nog met 't papier er om op haar
schoot lag. Eerst besloot ze, het aan die arme, uitgehongerde Emilie te geven; maar
later bedacht ze weer dat ze 't toch liever zelf wou houden. Ze had er zich al zoolang
op gespitst en de koek zou zoo lekker smaken bij de koffie, die Tante haar beloofd
had en die ze nu wel gauw zou krijgen.
't Was heelemaal niet aardig van Klara om zóó te denken! Haar lieve, hartelijke
Moeder had zoo vaak tegen haar gezegd, dat je aan de armen zooveel mogelijk geven
moet van wat je hebt, al moet je er je zelf nu en dan ook wat voor ontzeggen. En
kleine Klara kon haar koek heel best missen, want honger had ze niet en ze wist ook
wel dat ze thuis een lekker warm middagmaal zou vinden, terwijl die arme Emilie
nog niets gehad had en misschien nog een heele poos zou moeten wachten voordat
ze een klein hapje kreeg.
‘Had ik 't maar eerder geweten,’ dacht Klara, ‘dan had ik Emilie dadelijk de helft
van mijn boterham gegeven. Maar mijn lekker stuk koek, nee, dàt houd ik liever
heelemaal zelf voor bij de koffie. Wacht, ik zal Tante maar eens vragen of ze Emilie
óók een kop koffie wil geven; maar als Tante dan maar niet zegt, dat ik haar een stuk
koek geven moet!’
Terwijl Klara nog bij zichzelf zat te overleggen wat ze doen zou, zei Emilie haar
op eens goeiendag en ging heen; Klara dacht, dat ze naar den kelder terugging, maar
nee, Emilie ging met haar broertje op den arm de straat verder in, en sloeg den hoek
om. En luister, riep Tante haar daar niet? Ja hoor, de koffie was al klaar. Ze kreeg
een grooten kop koffie met suiker. Nu haalde ze haar stuk koek te voorschijn en
verheugde zich echt op al dat lekkers. Maar 't smaakte haar toch niet zoo goed als
ze gedacht had; want onder 't eten moest ze er aldoor aan denken, dat Emilie honger
had. En hoe meer ze er aan dacht, des te meer
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schaamde ze zich, dat ze haar het stuk koek niet gegeven had. Was Emilie nu maar
in haar kelder geweest, dan zou Klara stellig even zijn overgewipt om haar het stukje
te brengen, dat ze nog over had; want heusch, ze schaamde zich nu erg over haar
gierigheid! Maar - 't was nu te laat!
Tante zei tegen haar dat ze zich een beetje moest haasten met koffiedrinken; want
ze moesten zorgen dat ze gauw weer op den wagen kwamen; Tante was gewoon,
elken dag precies om één uur haar kelder te sluiten en naar huis te rijden.
Klara was net klaar met haar koffie en koek, toen er een meisje in den kelder kwam
om groenten te koopen. Ze had een groote hengselmand aan den arm, die al bijna
vol was met allerlei dingen: een groot stuk vleesch, een hoop garnalen, een paar
eenden en een lange visch. Nu kocht ze bij Tante nog kruisbessen, sla en radijsjes.
Ze kon bijna geen plaats voor alles vinden in den korf, dien ze aan één arm droeg,
terwijl ze onder den anderen een groot roggebrood had.
‘Gelukkig ben ik nu gauw thuis,’ zei het meisje; ‘ik ben doodmoe van het vrachtje,
dat ik te dragen heb.’
‘Ja,’ zei Tante, ‘'t is geen kleinigheid! Ze zullen bij jullie niet van hónger sterven,
de eerste dagen!’
Het meisje knikte goeiendag en ging; Tante knikte terug, maar Klara vergat geheel
en al te groeten, zóó was ze geschrokken. ‘Van honger sterven,’ had Tante gezegd.
Kon je dan van honger sterven? Dàt had ze nooit eerder gehoord; maar 't was een
ontzettende gedachte voor het kleine boerenkind! Emilie had immers óók honger!
Als die er eens van stierf? O, had ze haar toch maar haar stuk koek gegeven!
De kar kwam nu voor de deur en Klara moest een beetje meehelpen om de lichte,
leege manden de trap op te dragen; maar 't ging haar niet zoo flink van de hand als
dien morgen; want nu kon ze aan niets denken dan aan die arme, hongerige Emilie,
en doordat ze dus haar hoofd niet bij haar werk had, deed ze 't zóó vaak verkeerd,
dat Tante vroeg: ‘Zeg eens, waar is mijn knappe Klaartje van dezen morgen toch
gebleven? Alles lag nu al op
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den wagen; Tante klom op den bok; de jongen die de kar 's morgens had weggehaald
en nu terugbracht, tilde Klaartje er op, en daar waren ze al weer op weg naar huis!
Terwijl ze door de straten reden, kon Klara zich maar niet, zooals anders, vermaken
met te kijken naar de fijn gekleede stadsmenschen, of naar de groote winkelramen
met hun mooie uitstallingen. Dat alles was toch wel geschikt om een eenvoudig
boerinnetje te betooveren, maar Klara vergat heelemaal er naar te kijken. Ze keek
aldoor uit, of ze Emilie nog in 't oog kon krijgen; want toen ze de manden naar buiten
hielp dragen, had ze twee groote wortels op den grond gevonden; die lagen nu naast
haar op de bank, en als ze Emilie nu maar vinden kon tusschen al de menschen, die
op straat krioelden, dan zou ze haar die toegooien.
Intusschen reden ze van de eene straat in de andere en weldra waren ze buiten de
stad, zonder dat ze iets van Emilie en haar broertje gemerkt had. Klaartje was daar
diep bedroefd over, en vuriger dan ooit wenschte ze, dat ze haar koek toch maar aan
het arme kind gegeven had. Dan had ze nu niet zoo treurig hoeven te zijn, en zich
rustig kunnen verheugen over den zonneschijn, over al de bloemen langs den weg
en op de velden, en over de vroolijk van tak op tak springende vogeltjes. Toen ze
dien morgen naar de stad reed, had ze in al die dingen toch zoo'n schik gehad, en
den heelen tijd niets gedaan dan babbelen en zingen.
En nu zat ze daar maar stil en deed haar mondje geen enkelen keer open.
Haar Tante keek haar af en toe eens aan en zei: ‘Je bent zeker heel moe, beste
meid? Zeg, leg je beentjes maar op de bank en je hoofdje in mijn schoot, dan kun je
een beetje slapen.’
Klara deed wat Tante zei, maar slapen, nee, dat kon ze niet! Ze lag maar stil en
staarde in de lucht. De hemel was zoo heerlijk helder en blauw en terwijl ze er naar
lag te kijken, herinnerde ze zich alles wat haar moeder haar gezegd had over
vriendelijkheid en goedheid, en over al de dingen, die kleine kinderen
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kunnen doen om anderen te helpen. En toen ze daaraan dacht, kwamen er tranen van
verdriet en berouw in haar oogen.
Tante, die eens kijken wou of Klara sliep, boog zich voorover, en zag de vochtige
oogjes van het kind. ‘Scheelt je iets, lieve kind?’ vroeg ze.
Klara sloeg de armen om Tante's hals, kuste haar en zei: ‘O nee, Tantetje, heelemaal
niets, hoor!’
Tante keek haar vreemd aan; ze kon maar niet wijs worden uit dat kleine ding!
Den heelen morgen had ze 't zóó druk gehad met haar groentehandel, dat ze van
Klara's gesprek met Emilie niets gemerkt had. Ze wist dus van niets; óók niet van
Klara's schrik, toen ze gezegd had dat een mensch wel van honger sterven kan; en
ze kon dus ook niet begrijpen waarom het kleine meisje, dat 's morgens zoo vroolijk
en opgewekt was geweest, nu zoo vreemd en stil was en aldoor zacht schreide. En
ze werd bang, dat Klara een beetje ziek was.
Toen ze dicht bij Klara's huis kwamen, zagen ze daar een rijtuig voor de deur
staan. Klara kende dat heel goed; 't was het rijtuig van den dokter. Die kwam nu en
dan wel eens op het erf om naar een van de arbeiders te kijken, die ziek lag, en
Klaartje was altoos blij als hij kwam; want ze hield heel veel van den vriendelijken
ouden man, die een echte kindervriend was en wiens lieveling ze altijd geweest was.
Tante reed het erf op en Klara's Moeder kwam vlug het huis uit en liep haar kleine
meisje vroolijk tegemoet. Klara werd al gezoend en gestreeld nog voordat ze op den
grond werd gezet, en toen liep ze haastig het huis in om haar kleine zusje goeiendag
te zeggen, zooals gewoonlijk, als ze uit was geweest. Toen ze naar binnen was gegaan,
zei Tante tegen haar Moeder: ‘De dokter is er toch juist, laat hem meteen eens naar
Klaartje kijken. Ik geloof niet, dat het kind heelemaal wèl is; ze deed zoo vreemd de
laatste uren en ze was zoo stil en in zichzelf gekeerd; zoo pas nog lag ze te schreien
met het hoofd op mijn schoot, en toen ik haar vroeg wat ze had, zei ze, dat 't niets
was.’
De dokter kwam juist uit de kamer van den arbeider en liep
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naar den wagen om Klara's Tante te groeten, die hij al gekend had, toen ze nog een
klein meisje was. En nu zei Moeder hem meteen, dat Tante bang was dat Klara een
beetje ziek was; en Tante moest nu nauwkeurig alles vertellen, wat ze bij het kleine
meisje had opgemerkt.
Dadelijk ging nu de dokter het huis in om met Klara te praten; haar Moeder wou
meegaan, maar hij zei: ‘Nee juffrouw, laat u me liever alleen gaan; ik zal gauw
genoeg te weten komen, wat haar scheelt.’
Toen de dokter in 't voorhuis kwam, riep hij Klaartje, die nog bij haar kleine zusje
in de slaapkamer was. Ze kwam dadelijk, en toen ze merkte dat 't haar oude vriend
de dokter was, sprong ze naar hem toe en stak haar mondje uit om hem te zoenen,
zooals gewoonlijk.
Hij ging op een stoel zitten en tilde het kind op zijn schoot. ‘Wel, kleine meid,’
zei hij; ‘je bent met Tante in de stad geweest, hé? En heb je haar flink geholpen om
haar groenten te verkoopen? Vond je dat prettig?’
‘Ja,’ zei Klara; ‘'t was heel prettig! Ik hielp Tante zooveel ik kon, en ze zei dat ik
een flinke meid was.’
‘Mooi zoo!’ zei de dokter. ‘Je moet altijd een flinke meid zijn! Wel, en heb je héél
veel kruisbessen gesnoept?’
‘O, nee!’ riep Klara uit en ze trok een vies gezichtje; ‘die zijn zoo zuur, die vind
ik niets lekker!’
‘Ik ook niet,’ zei dokter; ‘maar wat heb je dan te eten gekregen?’
‘Een boterham, die Moeder me meegegeven had,’ antwoordde Klara; ‘en Tante
gaf mij koffie en... en...’
‘Nu, en... ?’ vroeg de dokter, toen Klara opeens zweeg.
‘En een stuk peperkoek,’ zei Klara; en ze werd heelemaal rood bij de gedachte
aan die koek.
‘Wie had je die koek gegeven, kind?’ vroeg de dokter, die nu heelemaal niet meer
wijs uit haar worden kon. Ze had pas nog zoo vroolijk met hem gekeuveld, en nu
kreeg ze opeens een kleur tot achter haar ooren en gaf bijna geen antwoord.
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Want toen Klara weer aan het stuk koek dacht, schoot haar hartje opeens vol en ze
kon haast geen geluid uitbrengen. Maar nu moest ze wel antwoorden, want de dokter
vroeg, van wie ze de koek gekregen had.
‘Van Moeder,’ fluisterde ze zoo zacht, dat de oude man zich voorover moest buigen
om haar te kunnen verstaan.
‘Nu, en die smaakte je natuurlijk héél lekker?’ vroeg de dokter weer.
‘Ja,’ zei Klara, maar ze werd nòg rooder dan zooeven, door de inspanning om haar
tranen in te houden.
De dokter merkte wel, dat er iets niet in den haak was met die koek. Hij nam haar
handje in de zijne, streelde het zachtjes en zei vriendelijk: ‘Vertel mij eens,
Klaartjelief, hoe zit het toch eigenlijk met die koek?’
Nu kon Klara haar tranen niet langer inhouden! Ze legde haar kopje tegen dokters
schouder en schreide alsof haar hartje zou breken. De dokter liet haar een poosje
huilen; daarna droogde hij haar gezichtje met zijn zakdoek af en zei dat ze nu maar
eens moest ophouden en hem eindelijk eens vertellen, wàt haar toch zoo bedroefd
maakte.
En nu snikte het kind: ‘Ik ben zoo bang, dat Emilie van honger dood gaat!’
‘Welke Emilie, kind? Vertel me maar eens heel bedaard en verstandig, wat je
bedoelt,’ zei de dokter en hij droogde opnieuw haar traantjes; ‘misschien kan ik je
wel helpen!’
Klara deed haar best om niet meer te schreien en vertelde nu alles, wat er in de
stad gebeurd was; en toen ze klaar was, keek ze den dokter angstig in de oogen en
vroeg hem: ‘Gelooft u nu, dat de arme Emilie van honger gestorven is omdat ik haar
mijn stuk koek niet gaf?’
‘Nee, Klaartje,’ zei de dokter, ‘maak je dáár maar niet ongerust over, hoor!’
‘Maar Tante zei toch dat je van honger sterven kan!’
‘Dat kan je ook, beste meid; maar dan moet je al véél dagen achtereen niets gegeten
hebben, en dat was met Emilie niet 't
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geval, is 't wel? Ze had je immers verteld dat haar moeder den vorigen dag nog eten
gekocht had voor 't geld, dat ze voor haar zijden boezelaar kreeg. Maar dat het arme
kind ergen honger had, wil ik best gelooven en van jou was 't heel onaardig om alles
alleen op te eten en haar te laten toekijken, terwijl ze naar je toegekomen was in de
hoop dat ze een klein stukje van je zou krijgen. Zie, Klaartjelief, jij krijgt elken dag
genoeg te eten, en je bent dus nooit uitgehongerd geweest; je eet op geregelde tijden
en je weet dus niet wat een akelig gevoel het is, uitgehongerd te zijn. Maar nu ik je
dit gezegd heb, nu zal mijn lieve Klara 't zeker nooit vergeten en elken keer als ze
arme, hongerende menschen ziet, deze helpen zooveel ze kan, is 't niet, lieveling?’
‘Ja,’ zei Klaartje en ze gaf hem een zoen. ‘En weet U wat? Ik zal Tante vragen of
ik morgen weer met haar naar de stad mag; misschien krijg ik dan weer een stuk
koek van Moeder, en dan loop ik er dadelijk mee naar Emilie.’
‘Zoo, nu ben je mijn lieve, goeie Klaartje weer, hoor!’ zei de dokter. ‘Zóó mag ik
't hooren! En kijk, nu zie je er op eens ook weer net zoo vroolijk en blij uit, als altijd.’
‘Ja, natuurlijk! Ik ben toch zóó blij, dat Emilie niet van honger gestorven is!’
juichte Klara.
‘Vertel me nu nog eens,’ vroeg de dokter, ‘waarom je schreide toen je op den
wagen zat; en waarom wou je niet aan Tante zeggen, waarom?’
Toen verborg Klaartje haar gezichtje aan zijn borst en fluisterde beschaamd: ‘Ik
schreide van verdriet over Emilie en over mijn gierigheid.’
De dokter boog zich tot haar neer, kuste haar op het voorhoofd en zei: ‘Die tranen
doen je eer aan, kleintje! Wie over zijn fouten schreit, die zal ook wel zijn best doen
om ze te verbeteren.’
‘Hè, ik ben toch zoo blij, dat U vandaag hier gekomen is,’ riep Klara, ‘en dat U
me gezegd hebt, dat Emilie niet van honger sterven zal! Als U me dat niet verteld
had, dan was ik den heelen tijd bedroefd geweest en ik had aldoor moeten huilen.’
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Nu kwam haar Moeder binnen en wat was die blij, toen dokter haar vertelde dat Klara
niets scheelde. En terwijl de kleine meid nu vlug naar de keuken liep en het eten
opat, dat Moeder voor haar bewaard had, - want de anderen hadden hun maal al op,
- vertelde de dokter aan haar Moeder, wat er dien morgen met haar dochtertje gebeurd
was, hoe bedroefd ze was over haar zelfzucht, en hoe ze hoopte dat ze nog eens naar
de stad zou mogen gaan om goed te maken, wat ze verkeerd had gedaan. Toen zei
Klara's vriendelijke moeder natuurlijk, dat ze morgen weer mee mocht. Vader zou
dien avond zelf naar Tante gaan om er met haar over te spreken.
Toen de dokter weggereden was en Klara haar eten op had en in de huiskamer
kwam, zei haar Moeder, dat ze morgen weer met Tante naar de stad mocht.
En wie daar blij om was, dat was Klara! Ze vloog haar moeder om den hals en
kuste haar. Ze sprong en danste de kamer rond, totdat ze geheel buiten adem stil
bleef staan en vroeg, of ze dan morgen ook weer een stuk koek meekreeg? En toen
Moeder lachend: ‘ja!’ knikte, begon ze alweer te dansen en te springen als een kleine
dolleman.
Den volgenden morgen was ze weer vroeg op en stond met haar boterham in de
ééne en het stuk koek in de andere hand, Tante op te wachten. Haar vader kwam nu
het huis uit met een grooten korf, dien hij voorzichtig in den wagen tilde; daarna
zette hij Klara, die hem vergenoegd toeknikte, er ook op, en voort ging het in galop!
't Kwam Klara voor, dat de weg naar haar Tante's kelder dien ochtend veel langer
was dan den vorigen dag; maar eindelijk hield de wagen toch stil, en dezelfde jongen,
die hen gisteren opwachtte, stond er nu ook weer. En op 't zelfde oogenblik dat de
wagen stilhield, opende Emilie haar kelderdeur, kwam met haar broertje op den arm
naar buiten, en ging op de trap zitten.
Klara knikte haar vergenoegd toe, en pas was ze van den wagen, of ze stak de
straat over naar Emilie, legde het papier met
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koek op haar schoot, en zei: ‘Alsjeblieft Emilie! Hier is mijn stuk koek. Dat is voor
jou!’
Emilie vouwde het papier open en toen ze die dikke snee koek zag, met snippers
en sucade en hier endaar een suikerklontje, zei ze verrukt: ‘Dank je wel, Klara! Wat
ziet die koek er heerlijk uit! Ik zal hem met Moeder deelen, als ze straks thuis komt.
Ze kan elk oogenblik komen, want ze is maar een paar huizen ver gegaan om wat
melk voor ons te koopen.’
‘Ik heb ook wat bij me voor je Moeder,’ zei Klara met een stralend gezichtje.
‘Voor Moeder?’ vroeg Emilie verbaasd.
‘Ja,’ zei Klara. ‘Gister vertelde ik mijn Moeder alles wat er in de stad gebeurd
was, en toen ze hoorde dat je Vader dood was en dat je Moeder zoo bedroefd is omdat
ze niets verdienen kan, heeft ze mij vanmorgen een groote mand voor haar gegeven.
Die staat daarginds bij Tante; als je even mee oversteekt, dan kun je me helpen om
ze hierheen te dragen.’
Nu, dàt wou Emilie graag, dat spreekt! Ze legde haar broertje in de wieg, zette er
zachtjes een stoel tegenaan, en liep toen met Klara naar den overkant van de straat.
Tante reikte haar den korf over en die was zóó zwaar, dat de twee kleine meisjes
hem nauwelijks over de straat konden sleepen. Ze hadden hem juist de trappen af en
in het kelderkamertje gekregen, toen Emilie's Moeder thuiskwam met de melk. Wat
keek ze verwonderd, een boerenmeisje, dat ze nog niet kende, in haar huis te zien;
en nog meer verwonderd was ze, toen Emilie haar vertelde dat alles wat in den grooten
korf was, een presentje voor haar was van Klara's Moeder, die van haar armoede
gehoord had.
De mand werd nu uitgepakt en er was groote blijdschap in het kleine kamertje
over alles, wat Klaartje's Moeder er in gedaan had: gezouten en versch vleesch, zelf
gebakken rogge- en wittebrood, een zak gort en een pakje boter.
‘Jouw Moeder moet wel een heel lieve vrouw zijn, dat ze zoo goed voor ons is!’
zei Emilie's Moeder. ‘'t Zal haar dus zeker wel pleizier doen te hooren, dat er uitkomst
voor ons is gekomen.
III
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Gister vond ik een goeden dienst in het hospitaal en ik hoop nu maar, dat we nooit
weer armoe en honger zullen behoeven te lijden. Maar omdat die dienst pas over een
paar dagen ingaat en ik niets had om zoolang van te leven, is 't een groote hulp voor
me, dat je Moeder ons dit alles gezonden heeft; zeg haar dat vooral en bedank haar
o zoo hartelijk voor ons! Zal je 't niet vergeten?’
En toen Emilie haar Moeder nu ook nog het stuk koek liet zien, dat Klara haar
gegeven had, kuste de arme vrouw het kleine meisje en ze zei dat 't haar pleizier deed
te zien, dat Klara haar best deed om op haar Moeder te gaan lijken.
Toen Klara dien middag met Tante naar huis reed, was ze zóó vroolijk, dat ze een
heel ander kind leek dan den vorigen dag. Ze had schik in alles wat ze zag en deed
haar tante honderden vragen. Toen ze buiten de stad waren, leek 't haar dan ook toe,
dat alles er even vroolijk uitzag; de wind speelde tusschen de bloemen en de bloemen
knikten haar toe als ze voorbijreed; de vogeltjes zongen het hoogste lied en vlogen
den hemel tegemoet, die er even blauw uitzag als den dag tevoren; en in Klara's hartje
juichte het: ‘Nu heeft die arme Emilie geen honger meer!’
N. Naar het Deensch van EVA.

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

82

De geleende koekepan

‘ZIEZOO, dat werk is weer gedaan! Maar, 'k moet het eerlijk zeggen, het kost me
heel wat zorg en vlijt en it zuinig overleggen; een stukje hier, een lapje daar, zoo hou
'k ons boeltje bij elkaar.’ Met deze woorden legde vrouw Van Stappen haar werk,
een boezeroen van haar man, op zij om voor 't eten te gaan zorgen. Ze stookte het
vuur wat op, ging toen de tafel dekken, en zong daarbij het volgende liedje:
Nu de tafel gedekt met een vroolijk gezicht,
Want waarom zou ik ook treuren,
Is het maal ook wat schraal en mijn beurs ook wat licht,
Och, dat kan de beste gebeuren.
Wie daarover kniezen of klagen wou,
Dat was al een heel onverstandige vrouw!
Ja, zoolang in mijn hart de liefde nog leeft
En vrede en eendracht hier binnen,
Als de hemel gezondheid en krachten mij geeft
Om 't dagelijksch brood maar te winnen,
Al schonk ook het lot mij een karig deel,
Toch ben ik gelukkig, al heb ik niet veel.
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Daar kwam haar man thuis, zwaar beladen met schoenen en laarzen (hij was
schoenlapper van zijn vak), die hij bij zijn klanten had gehaald.
‘Dag vrouwtje!’ ‘Dag manlief!’ En beiden begroetten elkaar hartelijk, als een echt
gelukkig paar menschen.
‘Zeg vrouw,’ vroeg van Stappen, ‘wat schaft de pot vandaag?’
‘Wel, aardappels natuurlijk,’ was het antwoord.
‘Och, altijd weer aardappels. En ik heb net zoo'n trek in pannekoeken. Toe, bak
die vandaag eens!’
‘Dat is goed en wel,’ zei vrouw Van Stappen, ‘meel en olie heb ik nog in huis,
maar ik kan toch geen pannekoeken bakken in mijn slof. Want een koekepan bezitten
we niet, en hoe kom ik daaraan?’
‘Is 't anders niet? Dan weet ik wel raad, vrouw. We leenen er een bij Keetje van
hiernaast, en dan geven we haar voor de moeite een lekkere pannekoek.’
Zoo gezegd, zoo gedaan. Van Stappen ging aan 't kloppen, zijn vrouw besloeg het
meel, en daarbij zongen ze op de maat:
Wie het meel beslaat met een luchtige hand,
Die vallen zijn koeken niet krom;
Wie een liedje zingt uit een vroolijk hart,
Dien vliegt er de tijd bij om.
Lustig, lustig, vluchtig, kluchtig,
't Maakt er de zorg van 't leven licht,
En een pannekoek in een leege maag
Is beter dan 't mooiste gedicht.

Daarna werden de koeken gebakken, en weldra zaten man en vrouw heerlijk te
smullen. Maar terwijl ze aan 't praten en eten waren, stak de leerjongen, die een paar
schoenen had moeten wegbrengen, zijn hoofd door 't raam, snoof met welgevallen
de lekkere lucht op en zong daarbij, terwijl hij met begeerige blikken naar de koeken
keek:
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De reus van Klein Duimpje rook menschenvleesch
En ik ruik pannekoeken.
De reus van Klein Duimpje trok laarzen aan
Om 't menschenvleesch op te gaan zoeken.
Op menschenvleesch ben ik niet dol,
En 'k zou daarop niemand verzoeken,
Maar 't is etenstijd en mijn maag is hol,
Ik ruik, ik ruik pannekoeken!
Och, kijk nu wat heerlijke smulpartij,
Om iemand begeerig te maken!
Was Jantje, de leerjongen, ook daarbij,
Ze zouden nog ééns zoo goed smaken.
Hij werkte toch altijd voor tien.
Wie zou nu zoo'n jongen vergeten.
Want zoo'n wonderkind is nog nooit gezien;
Voor één, voor één wil hij maar eten!

‘Zeg, vrouwtje,’ sprak Van Stappen, ‘geef Jan ook maar een pannekoek.’
En Jan liet zich niet nooden, maar viel als een uitgehongerde op den pannekoek
aan, dien hij in een oogenblik verslond.
Daar gaf opeens vrouw Van Stappen een gil van schrik, want ze had gemerkt, dat
er geen pannekoek voor buurvrouw was overgebleven! En 't was toch de afspraak,
dat die er een krijgen zou. Wat nu gedaan! Zooals 't meer gaat, begonnen man en
vrouw nu te kibbelen en elkaar verwijten te doen. Geen van beiden wilde nu de pan
terugbrengen; zij niet, omdat ze niet durfde, hij niet, omdat 't geen mannenwerk was
om met een koekepan over straat te loopen.
‘Nu, ik spreek er niet meer over.’
‘En ik ook niet,’ zei Van Stappen.
‘Dan zullen we eens zien, wie het 't langst kan volhouden om zijn mond te houden.’
‘Goed dan; maar wie het eerst een woord spreekt, die moet voor zijn straf de
koekepan terugbrengen.’
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Nu gingen ze allebei zwijgend aan 't werk; maar na een poos begon 't hun te vervelen
en ging de vrouw een deuntje zingen, waarop Van Stappen fluitend inviel. Maar met
een kwaad gezicht hield ze nu weer op, en daar zaten ze nu tegenover elkaar stommetje
te spelen, toen opeens de deur openging en een klant binnenkwam met de vraag, of
Van Stappen hem een paar laarzen wilde aanmeten. Wat nu gedaan? Spreken mocht
niet! Dan maar alles met gebaren duidelijk gemaakt. - Geen wonder dat de klant
meende, dat man en vrouw allebei hun verstand verloren hadden, en daarom maakte
hij maar gauw dat hij wegkwam om een dokter te gaan halen.
Toen deze binnenkwam, merkte hij dadelijk hoe de vork in den steel zat. ‘Een
kibbelpartijtje tusschen man en vrouw,’ zei hij. ‘Daar zal ik wel eens gauw een eind
aan maken!’ Hij liet ze nu allebei op een stoel plaats nemen, bond hun een natten
doek om 't hoofd en ging achter hen staan, plechtig de volgende woorden uitsprekend:
‘In naam van den grooten toovenaar Lumpacivagabundi bezweren wij u, booze
geesten van toorn, twist en tweedracht, ten spoedigste dezen braven schoenlapper
en zijn vrouw te verlaten, opdat de goede geesten van vrede, liefde en eensgezindheid
weder bij hen mogen wonen en de stormen gestild worden, die door u in hunne zielen
zijn opgewekt!’ Daarop zette de dokter zijn hoed weer op en ging heen met de
raadgeving: ‘Ziezoo, blijf nu maar stilletjes zitten, dan kom ik over een paar uurtjes
eens kijken, hoe 't gaat.’
Pas was de dokter weg, of de schoenlapper stond op, stak een kaars aan en begon
de kamer te doorzoeken. Hij snuffelde in alle hoeken, keek onder de kast, en haalde
alles voor den dag. Zijn vrouw volgde nieuwsgierig al zijn bewegingen, maar
eindelijk. kon ze 't niet langer uithouden. Ze sprong op en riep uit: ‘Maar man, waar
zoek je toch naar?’
‘Naar je tong, vrouwtje!’ was 't antwoord, ‘maar nu heb ik hem gevonden!’
Toen barstten ze uit in een hartelijk gelach, pakten elkaar vroolijk beet, en zongen
samen met Jan, den leerjongen, die

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

86
achter hun rug allerlei grimassen stond te maken, dit vroolijke liedje:
Komaan, komaan wij jagen
Die kwaadheid naar den drommel!
De bokkepruik die smijten wij
Voorgoed bij d' ouden rommel.
Dan koopen wij als 't kan,
Voor ons een koekepan,
Die hangen wij hier netjes neer
En komt er soms een woordje weer
Den vrede hier verstoren,
Dan zeg ik: vrouw, dan zeg ik: man!
Kijk naar de koekepan,
En 't onweer is bezworen!
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De babbelachtige schildpad
een Indisch sprookje
ER waren eens een koning en een schildpad, die allebei veel te veel babbelden.
De koning heette Brahma-Datta. Hij woonde in een mooi paleis te Benares, en
regeerde over millioenen menschen.
Maar hoe rijk en groot hij ook was, toch eerbiedigde 't volk hem niet; en wanneer
hij door de straten reed in zijn wit-en-gouden koets met loopers er voor en er achter,
dan waren de bedelaars gewoon te zeggen: ‘Daar gaat er een, die zijn mond niet
houden kan! Hij babbelt, en babbelt, en niemand anders heeft gelegenheid om een
woord te spreken, als hij aan den gang is. Hij zegt in één dag meer dwaasheden, dan
Harizarman in heel zijn leven deed. Vertel nooit je geheimen aan Brahma-Datta,
want dan blijven het geen geheimen!’
Harizarman, de koninklijke minister, was er aan gewend, de meening van 't volk
over den koning te hooren, en dit griefde hem erg.
Maar hij wist niets om 's konings babbelzucht te genezen, en hoe meer hij er over
dacht, des te moeilijker scheen 't hem toe.
De schildpad woonde in een vijver in den tuin van den koning, en ze hield nòg
meer van babbelen, dan Brahma-datta zelf.
Ze praatte den heelen dag met de papegaaien, en met de apen, en met de visschen,
en met de kolibrietjes, totdat ze moe waren van 't luisteren naar haar stem.
‘Die sticht wat een kwaad!’ riepen de visschen elkaar toe, als ze onder het zand
verborgen lagen. ‘Ze vertelt aan de kraanvogels
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waar onze schuilplaatsen zijn, en die halen ons er uit en eten ons op. En ze heeft aan
Hirman, den papegaaien-koning, verteld wat de apen van zijn staart gezegd hadden,
en daardoor veroorzaakte ze een twist tusschen de apen en de papegaaien, die niet
meer bijgelegd kan worden.’
‘'t Is een afschuwelijke babbelkous, nòg erger dan Brahma-Datta!’ zeiden de
kolibrietjes ‘Laten we maar hopen dat iemand haar te logeeren zal vragen, zoolang
de koning met zijn hofstoet naar zijn zomerpaleis gaat.’
Maar toen de warme dagen kwamen, en de koning naar zijn zomerpaleis ging op
de hellingen van den Himalaya, werd de schildpad in den vijver achtergelaten.
Harizarman was óók in 't paleis achtergebleven, om nog wat werk af te maken voordat
hij weer den koning volgde; en op een morgen, toen hij dicht bij den vijver wandelde,
zag hij twee wilde eenden, die op den grond waren neergestreken, dicht bij de plaats
waar de schildpad zich in de zon lag te koesteren.
‘Waar gaan jullie naar toe?’ vroeg de schildpad dadelijk.
‘We gaan naar een prachtige plaats in den Himalaya, waar we elk jaar een poos
blijven. Ze heet ‘De Gouden Grot’ op ‘Den Schoonen Berg.’
‘Dat klinkt heel mooi,’ zei de schildpad. ‘Toe, vertel eens, hebben jullie daar een
vijver?’
‘Nee. Maar er zijn daar meren en rivieren, die veel beter zijn. Ga met ons mee,
dan kun je 't zien.’
Nu verveelde het de schildpad, altijd in den vijver te zitten; en sinds haar tong
haar zooveel vijanden gemaakt had, was 't leven in den tuin van den koning heel
onpleizierig voor haar geworden. Maar ze begreep niet hoe 't mogelijk was, dat zij
naar ‘De Gouden Grot’ zou kunnen reizen met de wilde eenden.
‘Als ik vliegen kon, zou ik zeker met jullie meegaan,’ zei ze. ‘O, dat is niets, wij
willen je wel meenemen!’ zeiden de eenden. ‘We houden dan de uiteinden van een
stok in onze snavels, en jij houdt je er in 't midden met je bek aan vast. Als je maar
niet loslaat, zal 't best gaan.’
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‘Dat kan ik makkelijk doen!’ riep de schildpad uit.
‘Nee, dat kan je niet!’ zei Harizarman bij zichzelf, terwijl hij dit alles van achter
de boomen gadesloeg. ‘Want dat beteekent dat je je mond moet houden, en dàt kun
je niet.’
Toen ging hij terug naar 't paleis en maakte zich gereed om den koning te volgen
naar zijn zomerverblijf; en de wilde eenden vlogen de lucht in met de schildpad
tusschen zich in.
‘Kom maar nooit terug, babbelzieke Schildpad!’ piepten de vischjes, haar naziende.
De schildpad had zoo graag willen zeggen: ‘Ik ben niet van plan dat te doen.
Houden jullie je ellendigen vijver maar zelf!’ Maar ze beet flink op den stok en
bedwong zich; want ze wilde niet pardoes weer in den vijver neervallen.
Verder en verder vlogen ze, over velden en dorpen en steden; en telkens als ze
ophielden om te rusten, zeiden de wilde eenden dat ze haar mond moest houden,
want anders zou ze dood vallen. Den volgenden dag, toen ze weer aan 't vliegen
waren, riep een vrouw, die op 't veld werkte: ‘Kijk eens; twee wilde eenden, die een
schildpad aan een stok met zich meesleepen!’
De schildpad werd zoo boos toen ze dit hoorde, dat ze op 't punt was te antwoorden:
‘Wat kan jou dat schelen?’ maar ze bedwong zich weer, hoewel ze in haar woede
den stok half kapot beet.
Spoedig vlogen ze over 't paleis van koning Brahma-Datta, en in de stad beneden
gooiden eenige jongens met stokken naar de wilde eenden.
‘Laat die vette oude schildpad toch vallen!’ riepen ze. ‘Dan zullen we er soep van
koken.’
De schildpad kòn 't niet langer uithouden! ‘Soep!’ gilde ze, ‘ze zullen van jullie
soep maken, apen van kinderen, die jullie bent!’ Dit was ze tenminste van plan te
zeggen, maar toen ze haar bek opende om 't eerste woord te zeggen, liet ze den stok
los, en viel: ‘bons!’ op 't plein van 't paleis, waar de koning met zijn hovelingen aan
't wandelen was. Harizarman en de anderen snelden toe om haar op te rapen; maar
ze was morsdood.
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‘Welke les kun je hier nu uit putten, wijze Harizarman?’ vroeg Brahma-Datta. ‘Is
die schildpad misschien uit den hemel komen vallen om ons te waarschuwen?’
‘Nee, ze werd door de lucht gedragen door twee wilde eenden. Met uw goedkeuring
zal ik u haar geschiedenis vertellen,’ zei Harizarman, en hij vertelde den koning wat
hij in den tuin van 't paleis had gehoord en gezien.
De koning luisterde stilzwijgend toe, en zei na een lange poos: ‘Dit ongeluk
geschiedde dus alleen daardoor, dat ze haar mond niet kon houden?’ De minister
boog, en de koning werd weer stil. ‘Het komt me voor, Harizarman,’ zei hij ten
laatste, ‘dat ook ik soms wat te veel praat.’
De hovelingen zagen Harizarman aan; ze verwachtten van hem dat hij dit zou
ontkennen en zeggen dat de koning nooit te veel kon praten, omdat de heele wereld
't heerlijk vond, naar hem te luisteren. Maar Harizarman ging rechtop staan en zag
den koning vlak in de oogen.
‘Gelukkig het koninkrijk, welks koning zijn eigen fouten kent,’ zei hij rustig.
‘En gelukkig de koning, die zoo'n trouwen raadgever heeft als gij zijt!’ antwoordde
Brahma-Datta. ‘We zullen een gouden schildpad in 't paleis laten zetten, om mij aan
het lot van deze te herinneren.’
Nu werd er een gouden schildpad op een pilaar in de groote zaal gezet, en telkens
als de koning daar naar keek, herinnerde hij zich, wat er gebeurde met de praatzieke
schildpad.
Hij vroeg of Harizarman hem wou leeren, wijzer en minder babbelziek te worden,
en langzamerhand leerde hij te zwijgen wanneer dit noodig was, en zijn onderdanen
verachtten hem niet langer.
Naar het Engelsch, door LILI.
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Valsch alarm

‘TIE-TWIET! tie-twiet!’ klonk het buiten, en een klein, fijn snaveltje pikte tegen het
venster van 't zolderkamertje kamertje aan, alsof het vragen wilde: ‘Versta je me
wel?’
De jonge man, die peinzend over zijn boeken zat gebogen, hief het hoofd op en
antwoordde: ‘Ja, zeker versta ik je, juffrouw Musch! De lente is in aantocht! Dàt is
het immers, wat je me vertellen wilt?’
‘Tie-twiet! tie-twiet!’ klonk het weer; en nu wilde het zeggen: ‘Juist vriend Frits,
je hebt me begrepen!’
De jongeman stond op, ging voor het venster staan en keek naar buiten. Het uitzicht
was niet ruim; er was niets te zien dan pannendaken, waarop de sneeuw duimen dik
lag, hooge schoorsteenen en een klein, klein stukje blauwe lucht; maar dat was op
het oogenblik vroolijk verlicht door de heldere winterzon.
De meeste menschen zouden uit het venster niets dan daken en schoorsteenen
gezien hebben; naar het stukje hemel hadden zij misschien niet eens gekeken; maar
met Frits was dit anders. Voor hem waren de daken als van doorzichtig glas, en als
hij er lang op tuurde, zag hij alles wat daaronder gebeurde; hij zag de kinderen in de
voorkamer jubelend grijpen naar het moois en lekkers dat Sint Nikolaas hun voorhield;
hij las den brief, dien het dienstmeisje in de keuken schreef aan haar aanstaande, die
korporaal in de Oost was; en hij wenschte dat iemand in de
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wereld aan hem ook eens zoo'n hartelijken brief schreef, al waren er dan ook nog
zooveel fouten in; hij zag het arme meisje de handen wringen en hoorde haar snikken
toen de brief ongeopend terugkwam, omdat haar verloofde in het verre land was
doodgeschoten; hij zag de droefheid der vroolijke kinderen, toen hun goede vader,
die nog zoo kort geleden voor St. Nikolaas had gespeeld, levenloos het huis uit werd
gedragen, met een zwart kleed bedekt....
Voor Frits hadden de daken geen geheimen; al de vreugde en al het leed der
aanzienlijke en der geringe wereld zag hij door de pannen heen. En de schoorsteenen
waren voor hem geen schoorsteenen. Als de maan scheen en hij naar buiten tuurde,
dan waren zij de masten van het groote schip, waarop hij wenschte te zeilen naar het
schoone land, waar de hemel altoos blauw is en de boomen altoos groen zijn, waar
de bloemen nooit ophouden te bloeien en de maan zoo helder schijnt als een kleine
zon. Soms werden de stijve, rechte, onbeweeglijke schoorsteenen in zijn oog slanke,
wuivende palmen, waaronder hij wandelde, droomde en dacht. En het kleine stukje
hemel? Voor Frits, die er trouw naar keek, was het meer waard dan de geheele hemel
voor degenen, die geen oog hebben voor de pracht van sterren, zon en maan en
wolken.
Toen Frits, na zijn gesprek met de musch, uit het venster naar de besneeuwde
daken keek, zag hij daar geheel iets anders dan besneeuwde daken. Zij waren in
groote tuinen veranderd. Over paden en bloemperken, over heesters en struiken lag
een dunne sneeuwlaag, maar hier en daar staken reeds de sneeuwklokjes hun blanke
kopjes boven de sneeuw uit. Zij bogen en knikten, zij klingelden en zongen, ja, Frits
hoorde het duidelijk! Het waren vreemde, wonderbare, maar lieflijke liederen die zij
zongen, liederen van leven en liefde, vreugde en hoop, lust en kracht. Frits hoorde
ze met zijn oor, hoe zacht ze ook klonken; maar in zijn hart weergalmden ze zóó
luid, dat hij ze na moest zingen zooals de bloemen ze hem voorzongen. En hij zong.
Over velden en bosschen klonk zijn stem, en ook in de groote steden, waar
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de rijtuigen rollen en de marktlieden schreeuwen, werd zij gehoord door enkelen door velen! En wie haar hoorden, werden betooverd en voelden een nieuw leven,
een nieuwe lente, ontwaken in hun borst.
De sneeuw smolt weg; de sneeuwlokjes waren uitgebloeid, en de viooltjes keken
met groote donkerblauwe oogen uit het gras en uit de dorre bladeren, die er nog lagen
van 't vorige jaar. Frits keek lang en diep in de onschuldige bloemenoogen; het waren
boeken, waarin hij geschiedenissen las - geschiedenissen die de menschen zeker
schoon zouden vinden, indien iemand ze hun vertelde. En Frits vertelde ze; ieder die
ze hoorde en verstond, hing aan zijn lippen; de grijsaard voelde zich weer jong; wie
kwaad gedaan had, voelde berouw en nam zich voor, beter te leven; en de kinderen
riepen: Nog meer! Nog meer! Ze verstonden wel niet alles wat Frits vertelde, maar
ze voelden dat het iets goeds was, en dat ze het op den duur zouden leeren begrijpen.
De viooltjes verdorden en de nachtegalen zwegen; de zomer kwam met haar
koesterende warmte, haar gloeiende kleuren, haar bonte pracht. Ook in het hart van
Frits werd het warm, zóó warm, dat hij van zijn warmte moest meedeelen aan de
andere menschen. En hij sprak tot hen. Zijn oogen glinsterden van het vuur dat in
hem brandde, en er was gloed in zijn woorden. Hij sprak van de liefde, die het beste
is in de wereld, die de menschen verbindt tot één groot gezin, die de lasten helpt
dragen, de schulden vergeeft en de stille huiskamers gelukkig maakt. En de menschen
die naar hem hoorden, werden overtuigd van wat hij zeide.
Ook de zomer ging voorbij en de bonte bloemen stonden ontbladerd. De herfst
kwam en weefde witte draden van den eenen boom naar den anderen. Een enkele
donkere maandroos bloeide nog in het kleurenlooze bloemperk. Maar de hemel
schitterde blauw over de roode en gele en bruine bladeren, en de laurier stond frisch
en groen. Twee blanke handen braken de schoonste lauwertakken af en vlochten ze
tot een krans....
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‘Tik! tik! tik!’ klonk het op de deur. Zij werd zachtjes op een kier geopend; een witte
neepjesmuts drong door de opening te voorschijn, en een schorre stem zei: ‘Mijnheer,
Mevrouw wacht u met de koffie.’
Frits schrok wakker uit zijn droomerijen, weg was alles wat hij had gezien; niets
was er van overgebleven dan de besneeuwde daken, de berookte schoorsteenen en
- het stukje schitterend blauwe lucht. Maar de liederen der sneeuwklokjes, de
geschiedenissen der viooltjes, de koesterende zomerwarmte der menschenliefde
voelde hij nog in zijn borst, en ook herfstkleuren schitterden nog voor zijn oogen.
Frits was gelukkig; de arme student voelde zich rijk; want hij bezat iets, dat men
voor schatten niet koopen kan: de gave der poëzie.
Beneden in de huiskamer wachtte hem zijn tante, een oude, rijke vrouw. Ze had
haar armen neef, die zoo graag studeeren wilde, maar het dure verblijf in een
academiestad niet betalen kon, bij zich in huis genomen; ze had hem een leegstaand
bovenkamertje en een plaatsje aan haar disch gegeven. Dat waren weldaden; maar
ze bewees ze niet met een vriendelijk gezicht, en het brood dat ze hem toereikte, hoe
fijn en smakelijk ook, had voor hem wel eens een bitteren nasmaak. Doch heden
niet. Hij had nu immers al de zoetheid van lente en zomer in zijn hart, en een schoonen
herfst en een frisschen lauwerkrans in 't vooruitzicht! ‘De lente is op handen, Tante,’
zei hij onder 't koffiedrinken. ‘De lente? Hoe kom je er aan? Midden in Februari!’
‘Maar Tante, de musch pikte zóó vroolijk tegen mijn venster! Ze sjilpte zoo
vroolijk! En de zon scheen zoo warm en de hemel was zoo blauw!’
‘Valsch alarm!’ zei Tante, op een toon, waaruit Frits wel begreep dat dit onderwerp
van gesprek haar verveelde.
‘Valsch alarm?’ dacht Frits bij zichzelf. ‘En ik heb toch al de heerlijkheden der
lente in mijn hart!’
Na de koffie ging Frits weer naar zijn bovenkamertje, en schreef de liederen op,
die de sneeuwklokjes hem hadden voorgezongen, en de geschiedenissen die hij in
de oogen der viooltjes had ge-
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lezen. Het waren eenvoudige lenteliederen en geschiedenissen; maar uit elk woord
sprak de zomerwarmte der menschenliefde, en dat was 't juist wat ze zoo schoon en
aantrekkelijk maakte. En de Tante dacht: ‘'t Kon toch wel wezen dat Frits gelijk had,
en dat we dit jaar een vroege lente kregen. Ik zal er de modiste eens over raadplegen.’
Ze sloeg haar rijken pelsmantel om en stapte naar den modewinkel, den voornaamsten
van de heele stad. ‘Juffrouw,’ zei ze tot het winkelmeisje, ‘laat mij de voorjaarshoeden
eens zien, die uit Parijs gekomen zijn.’
‘Voorjaarshoeden, Mevrouw?’ riep het meisje verbaasd. ‘We zijn pas midden in
Februari en hebben nog geen voorjaarshoeden ontvangen. Die verwachten we eerst
over een dag of veertien.’ ‘Zie je nu wel?’ zei Tante onder 't eten tegen Frits. ‘Ik wist
wel dat 't valsch alarm was. Jij, met je musch en je lente! Hoe kan de lente nu toch
op handen zijn, terwijl de eerste modiste van de stad nog niet eens de voorjaarshoeden
ontvangen heeft! Allemaal valsch alarm!’
Frits antwoordde niet, maar hij glimlachte achter zijn snor. Valsch alarm! Hij wist
wel beter! De lente was niet ophanden, nee, zij wàs er, en de zomer ook! Ze waren
in zijn hart, ze waren in zijn liederen en geschiedenissen!
NELLIE.
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Hoe de Khalif recht verkreeg
een turksche geschiedenis, door Paul Lindau (voor grootere kinderen)

DE dag was heet en drukkend. Aan den rand van den steenigen weg, door boom noch
struik beschaduwd, waar de middagzon haar gloeiende stralen ongehinderd neerzond,
zat een kreupele bedelaar, in stoffige lompen gehuld. Daar naderde stapvoets een
ruiter. Toen hij op twintig schreden afstands van den bedelaar gekomen was, riep de
ongelukkige hem aan om een aalmoes, tegelijk tal van zegenwenschen over hem
uitstortend.
De ruiter keek met onderzoekenden blik naar den bedelaar, tastte in zijn gordel
en wierp hem een kleine zilveren munt toe.
‘Dat Allah1) u uwe weldaad loone, o edele heer!’ riep de bedelaar, terwijl hij het
geldstuk opraapte. Hij kroop tot dicht bij den ruiter en kuste den zoom van zijn kleed.
‘Als gij thans echter den beker uwer goedheid tot aan den rand toe zoudt willen
vullen, dan zoudt gij mij op uw paard zetten en mij medenemen naar de stad; want
de weg daarheen is ver en moeilijk voor een kreupele als ik.’
Opnieuw zag de man met de groote, verstandige, vriendelijke oogen en den mooien,
zijdeachtigen ringbaard den grijsaard opmerkzaam aan; toen steeg hij af, hielp hem
op het paard en reikte hem de teugels. Hij zelf zette zich achter hem en steunde

1) God.
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hem in de zijden, opdat hij veiliger zitten zou. En de bedelaar, door zooveel goedheid
geroerd, dankte zijn weldoener in overdreven fraaie bewoordingen.
Hoe weinig vermoedde hij dat de dienstvaardige man, wiens handpalmen hij warm
in zijn zijden voelde, niemand anders was dan Haroen al Raschid, de geduchte, goede
en rechtvaardige Khalif. Volgens zijn gewoonte was Haroen ook ditmaal geheel
zonder gevolg en in het onaanzienlijke gewaad van een eenvoudig burger, door het
land getrokken, om zonder herkend te worden, de ware meening zijner onderdanen
over allerlei zaken te hooren, om van hen te weten te komen wat zij goed achtten en
wat hun misnoegen wekte.
Hij bereed geen prachtig Arabisch paard uit zijn vorstelijken stal; hij had het goede,
gewillige dier, waarop hij zat, eerst een maand geleden van een boer gekocht. Hij
verzorgde, liefkoosde en voederde het zelf, en ofschoon het volstrekt niet van edelen
bloede was, had hij het zeer lief gekregen. En als de man in den eenvoudigen bruinen
kaftan, op zijn stevig paardje gezeten, voor een hut stilhield om water voor het dorstige
dier te vragen of voor zichzelf een nachtverblijf, dacht niemand dat hij iets anders
zijn kon dan een eenvoudig koopman, dien zijn zaken naar Bagdad voerden.
Op hun gemak reden de beide mannen voort in zonnegloed en stof, zonder veel
te spreken: de bedelaar voorop, de Khalif achter hem. Ze waren blij toen ze de koepels
en minarets van de moskeeën, die tegen den blauwen achtergrond van den
wolkenloozen hemel schitterend wit afstaken, al meer en meer naderden. Reeds
waren ze in de voorstad, daarna in de lange straat der binnenstad, die naar het
marktplein voerde.
Op de groote markt liet de bedelaar het paard stilhouden, en wendde zich tot zijn
achterman:
‘Stijg nu af! Wij zijn hier op de markt. Van hieruit zult ge uw weg wel vinden. Ik
ga naar huis.’
Haroen kon zijn ooren niet gelooven.
‘Moet ik afstijgen? Ik, van mijn eigen paard? Nu zeg ik u de
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gastvrijheid op, ondankbare schelm! Ware het niet omdat gij kreupel zijt, zoo zou
ik u onzacht op straat neerzetten. Maar haast u, want ik begin mijn geduld te
verliezen.’
‘Zie mij dien booswicht eens aan!’ riep thans de bedelaar uit alle macht, zoodat
de voorbijgangers bleven stilstaan, en zich weldra een oploopje rondom de beide
ruiters gevormd had.
‘Menschen, helpt mij toch om mij recht te verschaffen! Ik ben een oud, zwak man,
en met mijn geringe krachten vermag ik niets tegen zulk een onverlaat, dien Allah
straffen moge aan goed en bloed, aan kinderen en kindskinderen! Ik trof hem aan
den weg, uren ver van de stad, vermoeid en afgemat en half versmacht, en hij smeekte
mij, dat ik hem mee zou nemen. Ik had medelijden met den ongelukkige, en liet hem
achter op mijn paard zitten. En in plaats van zich daarvoor dankbaar te toonen, wil
hij mij hier afzetten en zich met mijn paard, met het eenige wat ik, arme man, nog
bezit, uit de voeten maken. Ik bid u, goede menschen, helpt mij toch!’
Vergeefs trachtte Haroen de omstanders van de waarheid te overtuigen. Wat de
bedelaar met krijschende stem en gehuichelde tranen voordroeg, maakte indruk op
de menigte. Veel minder geloofwaardig klonk datgene, wat de ander vertelde: dat
hij, de eigenaar van het paard, afgestegen was, den kreupele op den rug van het dier
geholpen en hem de beste voorplaats ingeruimd had. De oude man, die mank liep
en er bovendien echt sjofel uitzag, boezemde medelijden in. Ook waren de menschen,
die op zijn geschreeuw kwamen toegesneld en wier hulp hij thans inriep, voor het
meerendeel mannen en vrouwen uit het volk, in behoeftige omstandigheden
verkeerend; zij voelden zich zijns gelijken en kozen daarom gaarne zijn partij. Enkelen
echter boezemde het ongunstige uiterlijk van den oude en het groote misbaar dat hij
maakte, wantrouwen in; zij achtten ook den kalmen man in den bruinen kaftan, met
zijn eerlijk en vriendelijk gelaat, niet in staat tot zulk een lage daad.
Zoo waren dan de meeningen verdeeld; en om aan het getwist over en weer een
eind te maken, sprak Haroen: ‘Laat ons naar
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den kadi1) gaan. Er was geen derde, die het gebeurde gezien heeft, dus kan niemand
voor of tegen getuigen. De kadi zal weten aan wiens woorden hij geloof moet
schenken. Wat hij beslist, geschiede.’
De kreupele, die zich sterk voelde in de kunst van bedriegen en huichelen, en zich
op zijn gemakkelijk vloeiende tranen verliet, was hiermede tevreden, en alle
omstanders juichten het plan toe. Toen zij de koele ruimte betraden waar de kadi,
een eerwaardige grijsaard met witten baard en een groenen tulband op het hoofd, ten
gerichte zat, en zij hun zaak wilden voordragen, werd hun te verstaan gegeven dat
ze wachten moesten, daar de rechter eerst nog andere aangelegenheden te beslechten
had.
Daar stonden voor den lagen zetel, waarop de kadi ernstig en geduldig luisterend
nederzat, een tapijtwerker en een slager, in heftige woordenwisseling. De slager, een
rijk man, gaf toe een tapijt van vijf dukaten van den tapijtwerker gekocht te hebben,
maar hield vol dat hij de vijf dukaten dadelijk op tafel gelegd had, terwijl de ander
ontkende, iets te hebben ontvangen.
‘Hebt gij vijf dukaten in uw beurs?’ vroeg de kadi aan den tapijtwerker.
‘Vijf dukaten heb ik wel, maar het zijn niet die van den slager,’ antwoordde de
tapijtwerker.
‘Zoo geef mij die vijf dukaten en kom morgen, vijf uren voor zonsondergang,
terug. Dan zult gij mijn uitspraak vernemen.’ Nu traden voor den kadi een dikke
bakker en een magere stadsschrijver, een man, die in een nauw straatje van de
binnenstad een stalletje had, waar hij voor ongeletterde en in het schrijven
ongeoefende lieden brieven en andere documenten opstelde. Een zwaar gesluierde
slavin, in wijde, donkere overkleederen, vergezelde hen. Ze hield zich wat op den
achtergrond, doch volgde blijkbaar met groote belangstelling de zaak. Geen wonder,
want het was om háár dat de strijd was ontbrand. Ze was in den harem van den dikken
bakker. Maar deze had geen recht op haar, be-

1) Rechter.
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weerde de schrijver. De slavin behoorde hem. De bakker had Leïla gestolen.
De bakker zei dat de schrijver onzin praatte. Leïla zelf zou getuigen dat ze zijn
slavin was en met den schrijver niets te maken had.
‘Zoo treed voor, Leïla!’ beval de kadi. ‘En antwoord mij. Is het, zooals de bakker
gezegd heeft?’
‘Het is zoo, edele Heer,’ antwoordde Leïla, die omgekocht was door den bakker,
met bevende stem.
‘Zij liegt, Heer, geloof haar niet!’ riep de schrijver uit.
‘Breng de vrouw in mijn huis,’ beval de rechter; ‘en gij beiden, komt morgen vijf
uren voor zonsondergang mijn vonnis vernemen.’
De slavin werd weggevoerd, en de beide mannen gingen met booze blikken heen.
Nu kwam de kreupele naar voren gehinkt. Haroen volgde hem met deftigen,
afgemeten tred.
Met grooten omhaal van woorden en levendige gebaren vertelde de bedelaar onder
tranen, hoe slecht hij door den man met den bruinen kaftan was behandeld geworden,
waarop Haroen de ware toedracht der zaak in eenvoudige woorden mededeelde.
De kadi hoorde hen beiden zwijgend en met ernstige opmerkzaamheid aan; toen
bleef hij geruimen tijd peinzend voor zich uit staren.
‘Waar is het paard?’ vroeg hij eindelijk.
‘Het staat buiten, voor de deur, vastgebonden.’
‘Goed! Dat men het paard in mijn stal brenge. En gij beiden komt morgen terug,
vijf uren voor zonsondergang. Dan zult gij mijn uitspraak vernemen.’
De bedelaar hinkte al schreiend naar buiten. En voor de deur vertelde hij nogmaals
aan de menschen hoe de man, die daar juist den hoek van de straat omsloeg, hem
van het eenige wat hij bezat, zijn paard, zou willen berooven.
Den volgenden dag, prompt op het vastgestelde uur, waren de twistenden ter
plaatse.
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De kadi nam weer plaats op het lage kussen, waarvoor een langharige geitevacht lag
uitgespreid, en riep het eerst den slager en den tapijtwerker voor.
‘Zoo verneemt mijn uitspraak!’ zei hij plechtig. ‘De vijf dukaten zijn u,
tapijtwerker, wel degelijk door den slager uitbetaald geworden. Hier hebt ge ze terug.
Doch omdat ge gelogen hebt en getracht te bedriegen, zult gij een kastijding, bestaande
in vijftien stokslagen, ontvangen. Gij, slager, hebt niets meer te betalen. Aldus luidt
mijn oordeel. Allah aalamoe! Allah weet het beter!’
De slager ging verheugd heen; de tapijtwerker echter werd weggevoerd om zijn
straf te ondergaan.
‘De slavin behoort den schrijver,’ aldus vervolgde de kadi zijn rechtspraak. ‘Neem
haar terug en behandel haar niet te streng voor haar leugenachtige houding. Wie
weet, hoe de bakker haar gedreigd heeft!
Gij echter, bakker, die de slavin van een ander gestolen en haar tot leugen verleid
hebt, gij hebt u aan een zwaar misdrijf schuldig gemaakt. Daarvoor zult gij twee
drachten slaag, elk van vijftien stokslagen, ontvangen. Aldus luidt mijn oordeel.
Allah weet het beter.’
Met gebogen hoofd volgde de gesluierde vrouw den gelukkigen schrijver, terwijl
de bakker weggeleid werd, opdat het over hem uitgesproken vonnis aan hem zou
worden voltrokken.
‘Het paard is uw eigendom!’ sprak toen de kadi tot Haroen. ‘En gij, kreupele man,
hebt brutaal gelogen. En omdat gij een u bewezen weldaad met de laagste aller
ondeugden, met ondank, hebt willen beloonen, zoo zult gij thans op het paard gezet
en door de volkrijkste straten, op de markt en het marktplein gevoerd worden, en
omroepers zullen uw schandelijk gedrag verkondigen, opdat niemand zich langer
door uw gehuichelde tranen late misleiden. De lichamelijke tuchtiging ontgaat gij
enkel omdat gij kreupel zijt. Aldus luidt mijn oordeel. Allah weet het beter!’
Scherprechters voerden den jammerenden ouden man weg,
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zetten hem op het paard, en het geschiedde gelijk de kadi bevolen had. Haroen al
Raschid echter bleef in stille overpeinzing staan. ‘Hebt gij nog eenig verlangen?’
vroeg hem eindelijk de rechter. ‘Ja heer!’ antwoordde de Khalif. ‘Indien gij mij
daartoe niet onwaardig acht, zoo zeg mij: waarom hebt gij den slager in het gelijk
gesteld?’
‘Dat wil ik u gaarne zeggen. Ik heb de vijf dukaten gisteren in een glas gelegd,
dat ik met schoon water gevuld had. Van morgen vroeg dreven op de oppervlakte
kleine vetkogeltjes. De tapijtwerker arbeidt met droge stoffen. Dus zijn de dukaten
door de handen van den slager gegaan, en van zijn vingers zijn de vetdeeltjes
afkomstig, die zich in het water van het goud hebben afgescheiden.’
‘Ik begrijp het!’ sprak Haroen. ‘Allah heeft u voorgelicht, en uw oordeel is wijs.
En wilt gij mij ook zeggen waarom gij Leïla, in weerwil van haar eigen getuigenis,
aan den schrijver hebt toegewezen?’
‘Ook dat wil ik u gaarne zeggen. Toen ik gisteravond, tehuis zijnde, nog iets wilde
schrijven, bemerkte ik dat mijn inkt door de palmbladeren was opgezogen en dik
was geworden. Toen beval ik dat men Leïla uit den harem tot mij zou voeren. Ik gaf
haar den inktkoker en zei: “De inkt is dik geworden, breng dat in orde.” Zij boog,
nam de waterkruik en liet voorzichtig een paar droppels water op de palmbladeren
loopen; toen trok zij een schildpadden speld uit het haar, en roerde daarmede
behoedzaam in de weder vloeibaar geworden massa, reinigde de speld, overhandigde
mij den inktkoker, boog en verwijderde zich op een wenk van mij. Nu was het mij
duidelijk dat dit de slavin van den schrijver moest zijn, die reeds dikwijls dit werkje
verricht had, en er handigheid in had verkregen.’
‘Ook ditmaal moet ik uw wijsheid loven, heer!’ riep Haroen uit. ‘Zeg mij thans
echter nog, als gij mij dit laatste bewijs uwer goedheid geven wilt: welke
omstandigheden hebben u den slimmen streek van den ondankbaren bedelaar doen
doorzien?’ ‘Gaarne wil ik u ook dat meedeelen. Ik heb het paard sedert
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gisteren niets te eten en niets te drinken gegeven. Ik heb het in den stal dicht bij de
deur geplaatst, zoo dat het u zien kon, wanneer gij u hierheen begaaft om het oordeel
te vernemen. Toen de kreupele bedelaar kwam, bleef het paard kalm en onverschillig
met diep gebogen kop staan. Toen gij echter naderdet, spitste het de ooren, blies de
neusgaten op en wendde den kop om. En toen gij voorbijging, werd het onrustig,
krabde den grond en hinnikte. Zóó was het, dat ik te weten kwam dat gij zijn meester
waart, van wien hij goedheid had ondervonden en goedheid verwachtte.’
Nu richtte de man in den bruinen kaftan, die tot nu toe in deemoedig gebogen
houding voor den rechter had gestaan, vorstelijk het hoofd omhoog. Zijn goede,
trouwe oogen schitterden, en hij reikte den kadi, die zich zeer verwonderde over deze
plotselinge verandering in den onaanzienlijken koopman, met geestdrift de hand.
‘Gij zijt een wijs en scherpzinnig man, Effendi!1) Allah heeft uw oogen gescherpt
en uw hart met gerechtigheid vervuld! Allah zal u loonen voor uw getrouwe
plichtsbetrachting.’
En met fier opgeheven hoofd verwijderde zich de onbekende. De wijze kadi echter
werd kort daarop aan het hof van den Khalif geroepen, en tot zijn uiteinde bleef hij
de vertrouwde raadgever en vriend van den goeden en machtigen Haroen al Raschid.

1) Heer.
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Polifemo
naar het spaansch van A. Palacio Valdés, door x.

KOLONEL TOLEDANO, of Polifemo, zooals hij over 't algemeen genoemd werd,
was iemand met een woest uiterlijk, en men zag hem altijd in een gekleede jas, een
broek met groote ruiten en een hoogen hoed met breeden rand. Met zijn reusachtige
gestalte, zijn statigen gang, zijn groote witte snor en donderende stem, maakte hij
indruk op ieder, die hem zag. Maar nog meer schrik dan dit alles, joeg ons zijn eene
met bloed doorloopen oog aan. De kolonel was namelijk eenoogig. In den
Spaansch-Afrikaanschen oorlog had hij veel Arabieren gedood, en hij had er plezier
in gevonden ze verschrikkelijk te martelen. Wij jongens, die bij 't uitgaan van de
school in 't park gingen spelen, geloofden dit tenminste blindelings. Daar zag men
hem ook met mooi weer geregeld van twaalf tot twee wandelen. Reeds van verre
ontdekten we zijn indrukwekkende figuur, die onze kinderharten van ontzetting deed
kloppen. Zagen we hem niet, dan hoorden we zijn schetterende stem, die tusschen 't
geboomte weerklonk als een trompet.
De kolonel was doof op den koop toe, en 't was hem onmogelijk, te spreken zonder
te schreeuwen.
‘Ik zal u een geheim vertellen,’ zei hij eens tot iemand, die hem
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vergezelde op zijn wandeling. ‘Mijn nicht Jarinta wil niet trouwen met den jongen
Navarette.’
En alle menschen, die een paar honderd passen van hem af waren, werden in dit
geheim ingewijd.
Hij wandelde haast altijd alleen, maar als hij een kennis ontmoette, was hij in zijn
nopjes; want dat gaf hem gelegenheid om de bron te openen, waarin hij zijn krachtige
stem bewaard hield. Zeker is 't, dat als hij een toehoorder had, het wel leek alsof de
bladeren aan de boomen trilden. Het gesjilp van de vogels, het ruischen van den wind
en het zacht gemurmel der bronnen, alles zweeg. Men hoorde niets dan 't galmen
van zijn machtig spreekorgaan. Men zou zeggen, dat degeen, die hem vergezelde,
alleen diende om den kolonel in alle toonaarden te laten schreeuwen. Hoe vaak, als
we hem zoo hoorden redeneeren, en als we zijn woeste hand- en hoofdbewegingen
zagen, dachten we niet, dat hij zich zou gaan werpen op den ongelukkigen toehoorder,
die den wanhopigen moed had gehad, hem te naderen.
Deze vreeselijke man had een neefje van acht of negen jaar bij zich. Wij konden
dien jongen niet tegenkomen zonder een oneindig gevoel van medelijden in ons te
voelen opkomen. Eens in mijn leven had ik een lam in een leeuwenkooi gezien, en
dezen indruk maakte Gasparito Toledano op mij, als hij met zijn oom wandelde. Wij
konden maar niet begrijpen dat de arme jongen niet van angst en verdriet wegteerde.
Als er eenige dagen voorbijgingen zonder dat we hem zagen, vroegen we ons af:
‘Zou Polifemo hem al opgegeten hebben?’ En als we hem dan eindelijk gezond en
wel weer te voorschijn zagen komen, konden we onze oogen haast niet gelooven.
Maar in ieder geval waren we er zeker van, dat hij den een of anderen dag het
slachtoffer zou worden van een barbaarsche gril van zijn oom.
Het eigenaardige van het geval was, dat Gasparito hoegenaamd geen sporen van
schrik en neerslachtigheid vertoonde. Integendeel, zijn oogen glinsterden altijd van
vroolijkheid, wat onze verbazing nòg meer opwekte. Als hij met zijn oom uitging,
liep hij eerst een poosje heel bedaard naast hem; maar als dit hem
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begon te vervelen, liet hij den ouden heer alleen, om uitgelaten over 't gras te gaan
springen; en in zijn onbezonnenheid ging hij soms zóó ver, hartelijk met ons mee te
lachen en te spelen. Dit verwekte onder ons een angst, alsof we hem hadden zien
dansen op 't dak van een kerk.
‘Gaspar, kom!’ riep Polimefo dan. En wij allen verschoten van kleur bij het hooren
van deze met kracht uitgeschetterde woorden! Alleen Gasparito huppelde onmiddellijk
naar zijn oom toe en vroeg: ‘Roept u me, oom?’
Buitendien bezat het monster ook nog een hond, die gedoemd was in dezelfde
rampzalige omgeving te leven, ofschoon hij er óók niet naar uitzag. 't Was een
prachtige Deensche dog, krachtig en lenig, die luisterde naar den naam van Muley,
zonder twijfel ter herinnering aan den een of anderen Moor, die door zijn meester
gedood was. Vriendelijk, speelsch, niet tot eenige valschheid in staat, was hij de
aardigste hond, dien ik ooit in mijn leven gezien had.
Daarom was 't dan ook geen wonder, dat we allen dol op hem waren. Altijd, als
we 't maar even doen konden zonder dat de kolonel het zag, betwistten we elkaar het
genot, hem te overladen met brood, beschuitjes, kaas, of wat onze mama's ons anders
voor 't koffiedrinken meegegeven hadden. Muley nam het met ongeveinsd welgevallen
aan, en kwispelstaartte goedaardig ten teeken van dankbaarheid. Maar minder vleierig
dan de meeste menschen, betoonde hij geen greintje meer dankbaarheid aan dengene,
die hem het meeste gaf.
Daar er op 't platteland onder de kinderen geen sprake is van verschil in stand,
speelde een arme vondeling, Andrès genaamd, nogal eens met ons, en ofschoon hij
Muley nooit iets geven kon, omdat hij niets had, hield deze toch het meest van Andrès.
Zou Muley soms begrepen hebben, dat het ongelukkige ouderlooze kind zijn liefde
meer noodig had dan wij? Ik weet het niet, maar 't scheen wel zoo. Van zijn kant
droeg Andrès het beest een hartstochtelijke liefde toe. Als we in 't park aan 't krijgertje
spelen of hoepelen waren en Muley kwam onverwachts bij ons,
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dan wisten we al van te voren, dat hij Andresito apart zou roepen en dat hij zich dan
een poos met hem onderhield, als had hij hem een geheim te vertellen.
Maar deze genotvolle oogenblikken schenen den armen vondeling toch nog te kort
toe, en om meer van den hond te genieten, had hij eens op een middag den
onbegrijpelijken moed, hem mee te nemen naar het vondelingengesticht; eerst na
een uur kwamen ze weer samen te voorschijn, Andresito stralende van geluk en
Muley uitgelaten springend. Gelukkig was de kolonel dien middag niet gaan wandelen
en had hij dus de ontrouw van zijn hond niet opgemerkt.
Deze uitstapjes herhaalden zich daarna dikwijls. De vriendschapsbanden tusschen
den armen vondeling en den hond werden al vaster en vaster toegehaald. Andresito
zou geen oogenblik geaarzeld hebben, zijn leven voor Muley op te offeren; en ik ben
er zeker van dat ook deze niet achter zou blijven, als de gelegenheid zich had
voorgedaan.
Maar nog was Andrès niet tevreden. De gedachte kwam nu in hem op, om Muley
mee te nemen naar 't gesticht, en het dier daar bij hem te laten slapen. Als helper van
den kok, sliep hij in de gang naast diens kamer op een stroozak. Eens op een middag
nam hij dus den hond mee, en kwam niet terug. Wat een heerlijkheid voor den armen
wees! Nooit in zijn leven was hij zoo geliefkoosd geworden als Muley hem liefkoosde!
In zijn korte leven had hij helaas meer slagen dan vriendelijke woorden ontvangen.
's Morgens bij 't ontwaken voelde het kind het steken van een wond, die de kok
hem den vorigen dag op den schouder had toegebracht, en hij stroopte zijn hemd wat
neer.
‘Zie eens, Muley,’ zei hij met zachte stem, terwijl hij de wond toonde. En de hond,
medelijdender dan veel menschen, likte de wond, als dacht hij dat dit een beetje
verzachting zou aanbrengen.
Toen de deuren geopend werden, liet Andrès hem los, en het dier rende naar 't
huis van zijn meester. Maar 's middags was hij weer
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op zijn post om Andresito te volgen. Maar ach, - het geluk duurt meestal kort in deze
wereld!
Een paar dagen later waren we allemaal in 't park aan 't spelen, toen we eensklaps
achter ons ‘Halt!’ hoorden roepen.
Allen keerden we de hoofden om, en ontdekten tot onze ontzetting de hooge
gestalte van kolonel Toledano.
‘Zeg op, wie van jullie is de schelm, die mijn hond elken avond meeneemt?’
Doodsche stilte in het zooeven nog zoo vroolijke gezelschap. Allen stonden we
daar als aan den grond genageld van schrik. Voor de tweede maal donderde de
vreeselijke stem van den kolonel: ‘Wie is de verleider? Wie is de schurk? Wie is de
ellendeling?’
En als Polifemo ons met zijn eene oog had kunnen verslinden, zou hij dat zeker
niet hebben nagelaten. Muley, die hem vergezelde, zag ons ook aan met zijn goedige
trouwe oogen, en kwispelstaartte als om ons gerust te stellen.
Andresito, bleek als een doek, deed een stap voorwaarts, en zei met een stem, die
hij te vergeefs vastheid poogde te geven:
‘Beschuldig niemand, mijnheer! Ik heb het gedaan.’
‘Wat?’
‘Ik ben de schuldige,’ zei de jongen, nu met vaster stem.
‘Zóó, zóó, ben jij 't geweest?’ zei de kolonel op woesten toon.
‘En weet je niet, van wien de hond is?’
Maar Andresito deed geen mond open.
‘Weet je niet van wien hij is?’
‘Ja, mijnheer.’
‘Nu, zeg dan van wien?’
‘Van kolonel Polifemo.’
Ik sloot de oogen en ik geloof dat mijn makkers hetzelfde deden. Toen ik ze weer
opende, dacht ik dat Andresito al van de lijst der levenden geschrapt was. Maar
gelukkig was dit niet het geval. De kolonel keek hem strak aan, meer nieuwsgierig
dan boos.
‘En waarom neem je hem mee?’
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‘Omdat hij mijn vriend is en veel van me houdt,’ zei het kind met vaste stem.
‘Het is wel! Maar wees voorzichtig en doe 't nooit weer! Wees er verzekerd van,
jongen, dat ik, als je 't hart er toe hebt, je de ooren van 't hoofd scheur.’
En statig keerde hij zich om. Maar vóór dat hij een stap gedaan had, haalde hij
een zilverstuk uit zijn zak en gaf het den jongen, zeggende: ‘Daar kun je wat lekkers
voor koopen! Maar pas op, als je mijn hond niet met rust laat! Wees voorzichtig!’
Na zes of zeven stappen gedaan te hebben, keerde hij het hoofd alweer om.
Andresito had het geld op den grond laten vallen en snikte hevig, met de handen
voor 't gezicht. De kolonel kwam dadelijk naar hem toe.
‘Huil je, mijn jongen? Waarom?’
‘Omdat ik zooveel van hem houd... Omdat hij 't eenige wezen op de heele wereld
is, dat me liefheeft,’ snikte Andrès.
‘Wie is je vader?’ vroeg de kolonel verbaasd.
‘Ik ben een vondeling.’
Toen zagen we den kolonel van kleur verschieten. Hij liep naar het kind toe, trok
hem de handen van 't gezicht, droogde zijn tranen, omhelsde hem, kuste hem, aldoor
gejaagd zeggend: ‘Vergeef me, mijn jongen! Vergeet wat ik je gezegd heb.... Neem
den hond zoo vaak mee, als je wilt.... Zoolang als je wilt...’
En na hem op deze manier getroost te hebben, met een stem die we bijna niet als
de zijne herkenden, ging hij naar huis, terwijl hij zich nog verscheiden malen
omkeerde en riep: ‘Je kunt hem meenemen wanneer je wilt... wanneer je wilt...’
En ik zou er op zweren, dat ik een traan in het oog van Polifemo heb gezien. Maar
Andresito liep heen op een draf, vergezeld door zijn van blijdschap blaffenden vriend.
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De trots van Philippus Baal
I.

‘WIJ, meisjes, dachten er het eerst aan!’
‘Ja-a!’ zei de jongen met groote minachting. ‘Maar wat zouden jullie gedaan
hebben zonder ons, jongens, om den boom te zoeken?’
‘'t Zou wel een wonder zijn, als we zonder jullie geen kerstboom hadden kunnen
vinden!’
‘Ja-a! En dan hadden jullie hem zeker willen omhakken en op je rug naar huis
sleepen! Ik zou wel eens willen zien, hoe een meisje op die steile plek aan den anderen
kant van de beek kwam, waar de boom stond! Kom maar eens op 't ijs, dan zal ik 't
jullie wijzen!’
Maar de meisjes wilden niet op 't ijs komen.
‘Bah! 't zou best een olifant kunnen houden! Meisjes zijn zulke bange wezens!
Kijk maar eens, hoe ik er op en af spring.’
En Philippus sprong er op en af, maar - plotseling ging het krak! krak! en hij zakte
door 't ijs - ‘dat wel een olifant kon houden!’ Philippus woog nog geen 80 pond,
maar misschien maakte zijn trots hem zoo zwaar; want hij was er ontzettend trotsch
op.... dat hij een jongen was!
Het beekje was niet diep, Philippus krabbelde er weer uit en
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rende naar school. De juffrouw op school sloeg de handen in elkaar toen ze hem zag,
en ze bracht hem gauw bij de groote kachel. Zijn laarzen werden voor de kachel
gezet, zijn kousen over den kolenbak gehangen en zijn jas over een stoel, terwijl hij
zelf op een anderen stoel heen en weer zat te draaien, met een doek van een van de
meisjes om de schouders. Hij zat op den stoel van de juffrouw en die zat zelf aan
een van de lessenaars, met den rug naar hem toe.
Philippus genoot van zijn tijdelijke verheffing; hij gaf knipoogjes aan Tom Smit,
en tot hun beider pret wist hij met zijn beweeglijke teenen de kousen te bemachtigen.
‘Juffrouw!’ riep de ekster van de school. ‘Philippus pakt met zijn teenen de kousen
van den kolenbak!’ Die mededeeling ging onopgemerkt voorbij. Philippus trok een
woedend gezicht tegen de klikspaan, strekte zijn armen over de kachel uit en balde
zijn vuisten tegen haar.
't Begon naar brandende wol te ruiken.
‘Juffrouw,’ riep de ekster. ‘Philippus schroeit Marie's doek!’ De juffrouw keerde
zich snel om. Maar 't was net, of er alleen een doek op den stoel lag. Philippus was
in de plooien er van verdwenen als een schildpad, die in haar schaal kruipt.
De doek van een meisje! Aan die vernedering had hij nog niet gedacht!
Na zijn verachtelijk terugtrekken in den doek, trachtte

hij er weer uit te komen. Maar 't leek wel of die doekspeld duizend punten had! Hij
trachtte den doek over zijn hoofd af te schuiven. De doek bleef aan zijn neus hangen
en wou niet naar boven noch naar beneden! ‘Juffrouw!’ riep Philippus met zijn mond
vol franje. ‘Mag ik dien doek niet af doen? Ik ben droog.’

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

18
De jufrouw moest hem te hulp komen en alle kinderen begonnen te lachen.
‘Geef den doek maar aan Marie terug,’ zei de juffrouw.
Philippus had liever een pak slaag gehad, dan dàt te moeten doen!
Op een armslengte afstand liet hij den doek langs den grond sleepen en woedend
mompelde hij: ‘Dank je.’
‘Niets te danken,’ zei Marie vriendelijk, terwijl ze den doek zorgvuldig opvouwde;
ze had hem cadeau gekregen: hij was helder rood en zwart gekleurd en zoo lekker
zacht en warm! Marie dacht in haar eenvoud, dat iedereen er trotsch op zou zijn,
zóó'n doek te dragen.
Intusschen had Philippus wel uit 't raam of door een reet willen wegsluipen; als
hij nu maar van de andere jongens weg kon komen na schooltijd! Hij wist best, hoe
ze hem zouden uitlachen! En - zijn vrees werd ten volle bewaarheid!
‘Kijk, Philippus!’ riep er een, ‘daar gaat Marie met jouw doek om!’
‘Zeg, Philippus, dat rood en zwart stond je toch zóó goed!’ riep een ander; terwijl
een derde zong:
‘Flippie Baal
Met een meisjessjaal!’

Philippus vloog den dichter aan; maar toen begonnen de jongens nog erger te zingen.
Ze vergaten zelfs voor een poos den heelen Kerstboom.
Annetje Baal vergat dien echter niet. Die had thuis moeten blijven omdat ze een
beetje ziek was, en nu verlangde ze naar nieuws van school.
‘Philippus, jij kunt best eens de borden afdrogen - is 't niet, moeder? Hij heeft niets
te doen en ik moet van avond nog twee lessen inhalen!’
‘Dank je wel,’ zei Philippus. ‘Borden afdrogen is meisjeswerk en ik ben geen
meisje.’
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‘Philippus!’ zei Juffrouw Baal streng; en toen liet Philippus snel zijn trots varen en
greep den droogdoek.
‘Praatten ze veel over den Kerstboom?’ vroeg Annetje.
‘Nou, dat zou ik denken! Er werd over niets anders gepraat - over bijna niets
anders.’
‘En wat zeiden ze?’
‘O, een heeleboel! Mevrouw Schakers en tante Jansen en de anderen vergaderden
bij Mevrouw Schakers om alles te regelen. En er zal maar één presentje voor ieder
aan den boom komen behalve 't lekkers, zoodat niemand jaloersch kan worden.’
‘Dat is goed,’ zei Annetje, terwijl ze voorzichtig een fruitschaal afwaschte.
‘Als ik jou was, zou ik in plaats van te snoepen, mijn geld ook opsparen. Ik spaar
zoo hard als ik maar kan.’
‘Ik heb nog bijna al 't geld, dat vader me Vrijdag gaf, en vóór Kerstmis zal ik nog
een massa meer verdienen,’ zei Philippus verwaand. ‘Ik wed, dat ik 5 presentjes
koop, tegen jij één.’

II.
Op weg naar school, den volgenden dag, kwamen Annetje en Philippus langs een
gebroken wagen met hout. Juist toen ze er bij waren, kwam er een dame aanrijden;
haar paard, dat schrok voor de groote wielen van den wagen, begon te steigeren en
te dansen. Annetje en de dame begonnen te gillen. Maar Philippus sprong op het dier
toe, en greep vlug de teugels.
‘Wacht maar, ik zal er hem wel langs leiden!’ riep hij.
Hij had zijn heele leven met paarden omgegaan. En terwijl hij het dier op den nek
klopte en geruststelde, leidde hij het zonder moeite langs den gebroken wagen.
‘Ik begrijp niet waarom vrouwen toch altijd zoo over alles moeten gillen,’ merkte
hij op, terwijl hij trotsch als een pauw verder stapte, met zijn handen in de zakken.
Hij glom van trots. Zelfs tegen Marietje, die onderweg naar hen
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toe kwam, was hij vriendelijk; maar toen ze bij de school kwamen, speet het hem.
‘Waarom heeft Marie jouw doek om?’ riepen een half dozijn stemmen, en 't gezang
begon weer:
‘Flippie Baal
Met een meisjessjaal!’

's Morgens, 's middags en 's avonds, altijd weer hoorde hij het liedje! Marie's komst,
met haar rood en zwart geruiten doek, was altijd het sein om te beginnen.
Philippus vocht heel wat af in die dagen en hij stortte eenige tranen van woede,
maar hoe boozer hij werd, des te meer plaagden ze hem.
Zijn woede bereikte haar toppunt toen Jan Schakers, die bepaald een kunstenaar
was in 't teekenen, zijn lei ophield voor Philippus. Op de lei zag men, met
majestueuzen gang voortschrijdend, een doek met een grooten zonnehoed er bovenop,
maar gedragen door een paar jongensbeenen, terwijl onder dit alles het oude plagerige
versje stond!
Op dat oogenblik keek de juffrouw, die een onderdrukte vraag hoorde, op, en zag
hoe Philippus met een blauw katoenen zakdoek voor zijn gezicht zat, alsof hij uit
zijn neus bloedde. Ze knikte toestemmend, en Philippus verliet op zijn teenen de
klas, terwijl hij voorzichtig de deur achter zich sloot.
Eer hij de voordeur uitging, greep hij iets van den kapstok, waar de meisjes haar
goed hingen, en 't volgend oogenblik vloog Philippus den weg af langs de school,
met Marie's doek, die zooveel aanstoot gaf, onder zijn jas.
Aan den voet van den heuvel, waarop het schoolgebouw stond, ging de weg dwars
over een diepe beek. Philippus wist dat boven in den boog van het bruggetje een
holte was, die hij juist bereiken kon. Hierin stopte hij den doek en duwde dien met
een stok er in, zoodat niemand hem zien kon. Toen vloog hij gauw terug, den heuvel
op naar de pomp, en begon hard te pompen. Hij drukte het handvat telkens goed
tegen de pomp aan, zoodat het
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een piepend geluid maakte. Daarna ging hij naar zijn klas terug en kwam binnen met
een nat en rood gezicht.
Ze waren druk aan 't krijgertje spelen, toen de juffrouw riep: ‘Heeft één van jullie
Marie's doek ook gezien? Ze kan hem nergens vinden.’
Stilte en algemeen hoofdschudden.
‘Ik zag een landlooper den weg afkomen, juist toen de school aanging,’ zei Sam,
die altijd alles zag, wat er op den weg gebeurde.
‘En de buitendeur stond open, toen ik er met mijn neusbloeding uitging,’ stemde
Philippus in.
Iedereen was nu overtuigd dat de landlooper den doek gestolen had, maar toch
gingen ze nog eens overal zoeken. Philippus zocht het vlijtigst en was ontzettend blij
dat men hem vergat. Maar toen allen weer op hun plaatsen zaten, viel zijn rustelooze
blik op Marie. Haar magere ellebogen in de schamele katoenen mouwen steunden
op den lessenaar aan weerszijden van haar boek, waarover haar mager gezichtje zich
boog. Want Marie was arm en ze wou graag veel leeren. Ze zag de bladzijden niet
erg duidelijk, dien middag, want haar holle oogen waren beneveld door tranen.
Philippus keek gauw een anderen kant uit toen ze de tranen wegveegde; maar al heel
gauw viel zijn blik weer op de gaten in haar versleten schoenen.
Bij het uitgaan van de school verzamelde zich een medelijdend troepje om Marie,
terwijl ze bibberend van kou in de deur stond. ‘Arm kind, ik wou dat ik een extra
doek voor je had,’ zei de juffrouw, terwijl ze haar hand op Marie's dun bedekten
schouder legde.
‘Och, 't is zoo erg niet, juffrouw,’ zei Marie, haar best doende om te glimlachen.
‘Ik zal maar hard loopen.’
Daar kwam Annetje Baal aan, bezig haar mantel los te knoopen. ‘Dat zal niet
gebeuren, je gaat met mij mee,’ zei ze.
Ze keerde haar mantel onderste boven, sloeg één punt over de schouders van haar
bibberende schoolvriendin, en de andere over haar eigen schouders.
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‘Hier Philippus, draag jij 't mandje, dan heb ik mijn handen vrij. Zoo gaat 't goed, is
't niet, Marie?’
Zoo gingen ze samen heen, terwijl de mantelmouwen haar telkens tegen de hielen
sloegen.
Toen Philippus en Annetje thuiskwamen, zat tante Jansen bij hun moeder. Tante
Jansen zag er heelemaal nog niet uit als een oud-tante. Ze was klein, met heldere
oogen, en zoo vlug als een vogeltje.
‘Een landlooper? Daar geloof ik niets van,’ zei ze toen ze 't verhaal hoorde. ‘Ik
zag dien man den weg afkomen. Hij leek net zooveel op een landlooper, als jij of ik.
't Is veel waarschijnlijker dat een bengel van een schooljongen zoo'n lagen streek
uithaalde en dàt een grap durft noemen.’
Philippus sloop de kamer uit.

III.
't Was erg koud in 't schoollokaal, den volgenden morgen. De meeste kinderen kropen
dicht bij de kachel, maar een paar met warmer bloed, of die warmer gekleed waren,
stonden bij het raam; en één van hen riep uit: ‘Daar komt Marie aan! wat heeft zij
om?’
Het troepje om de kachel kwam nieuwsgierig aanloopen om te zien. Annetje Baal
keek even en trok toen de meisjes, die bij haar stonden, naar de kachel terug.
‘We moeten er maar niet op letten - we moeten er vooral niet om lachen, hoor!
Laat ze ons alsjeblieft niet allemaal hier zien staan en naar haar kijken!’
De anderen gingen dadelijk weg van 't raam. Twee jongens, die wilden blijven
kijken, werden door Jan Schakers bij de ooren weggetrokken, terwijl hij vriendelijk
vroeg: ‘Hebben jullie dan geen gevoel?’
Marie kwam verlegen binnen, haar lippen waren blauw van de kou; het kringetje
meisjes opende zich om haar naar 't warmste plekje te brengen. Niemand wist wat
een strijd het
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Marie gekost had om het eigenaardige kleedingstuk aan te doen, dat ze nu in de gang
had opgehangen. Maar 't moest wel, anders kon ze niet naar school.
‘'t Was een oude jas van een man,’ vertelde Annetje aan haar moeder: ‘Allerlei
kleuren door elkaar: zwart, bruin en grijsgroen en dan met twee groote lappen erop,
en met zulke groote mouwen!’
‘Niemand zegt er iets over tegen haar,’ zei Philippus.
Fluisteren werd nu gewoonte onder de meisjes op school, zoo gauw 't speeltijd
was; en dat hield altijd plotseling op, zoodra er één van de jongens aankwam.
‘Geen enkele jongen zou een anderen jongen zóó gemeen behandelen als jullie
meisjes Marie behandelen,’ klaagde Philippus. ‘Jullie doen niet anders dan onder
elkaar fluisteren en je laat er háár buiten.’
‘Jongens weten niet alles,’ antwoordde Annetje.
‘In elk geval weten ze een hoop meer dan meisjes!’ blufte Philippus.
De oude jas bleek een slechte plaatsvervanger te zijn voor den doek, en Marie
vatte een zware kou. Na een paar dagen was ze gedwongen, thuis te blijven. Toen
sloop Philippus in 't schemerdonker naar de brug over de beek. Zijn plan was, door
een van de schoolramen te klimmen en 't vermiste kleedingstuk in de gang op te
hangen. Maar 't is gemakkelijker in een opening iets zoo ver mogelijk weg te duwen,
dan 't er weer uit te krijgen! Toen Philippus zich, zoo ver hij durfde, over de beek
boog, werd hij plotseling van achteren door iemand beetgepakt, en zonder
plichtplegingen weer op den grond gezet.
‘Wat doe jij daar?’ vroeg tante Jansen.
‘Niets,’ stamelde Philippus.
‘Tut, tut! je weet best, wat er met jongens gebeurt, die jokken,’ zei tante Jansen,
terwijl ze hem door elkaar schudde.
‘Zocht je een konijntje? Trachtte je een arm onschuldig diertje te dooden? Loop
nu maar zoo gauw je kunt naar huis, 't is veel te donker voor kinderen, om nu nog
buiten te zijn.’
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Terwijl hij haar gehoorzaamde, voelde Philippus, dat als hij nu den doek terug gaf,
dit gelijk zou staan met ontdekt te worden; daar zou dan op volgen, straf en hernieuwd
plagen en - natuurlijk geen presentje van den Kerstboom voor Philippus Baal! De
straf kon hem zooveel niet schelen, maar 't andere wel.
‘Ze kan den doek nu toch niet dragen, nu ze ziek is,’ dacht Philippus Baal, terwijl
hij haastig voor zijn tante uitliep, ‘dus ik zal hem er maar uithalen zoo gauw als 't
Kerstfeest achter den rug is; ja, dat zal ik doen! Dan kan 't me niet schelen of ik straf
krijg.’
De juffrouw op school vond dat hij veel stiller en vlijtiger was dan anders, en ze
prees hem. Philippus kromp ineen onder haar lof en vocht met een anderen jongen,
omdat die hem de lieveling van de juffrouw noemde. Later, toen tante Jansen, terwijl
ze hem op een bijzondere manier aankeek, zei: ‘Jij verwacht toch zeker niets van
den boom. Philippus, is 't niet?’ haastte hij zich, haar te vertellen wat de juffrouw
gezegd had.
De school werd gesloten voor de vacantie. Op Vrijdag 24 December vroegen de
meisjes zich af, terwijl ze in een groepje buiten bij elkaar stonden, of Marie in staat
zou zijn om er op Kerstavond bij te zijn: en toen één van haar de woorden van Marie's
moeder herhaalde: ‘dat ze nog niets goed was,’ keken allen een oogenblik heel ernstig.
Toen renden ze naar Rosa Schakers om maïskorrels te vragen, die ze aan snoeren
wilden rijgen voor den Kerstboom.
‘Kom jij ook maar mee, Philippus,’ zei Rosa vriendelijk, toen ze zag dat hij alleen
achteraan slenterde. De meeste jongens waren een anderen kant opgegaan.
‘Dank je wel, ik heb geen zin om alleen met een troepje meisjes te zijn,’ zei
Philippus: en 't is merkwaardig, dat dit de laatste keer was, dat hij zoo sprak!
Toen 't donker werd, zond zijn moeder hem naar Rosa om Annetje te halen. Ze
kwam dansend en springend de stoep af, en ze danste en sprong den heelen weg over
naar huis.
‘'t Was toch zóó leuk, alles klaar te maken! Marie de Bruin komt
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ook, ze is veel beter! Als je me belooft, Philippus, dat je tot morgenavond je mond
zult houden, dan zal ik je wat vertellen.’ Philipuus beloofde 't.
‘Je weet van Marie's doek. - Waarom spring je ineens op zij? Wij, meisjes, hebben
ons best gedaan om een nieuwen doek voor haar te krijgen, maar ik ben bang dat we
geen geld genoeg hebben. Tante Jansen gaat nu morgen naar de stad, om te zien, wat
ze er voor krijgen kan.’
‘Ik zal mijn 19 cent er bij doen,’ zei Philippus vol vuur, ‘maar koop haar liever
geen doek, maar een jurk. Ze heeft geen enkele goede jurk; ja, koop haar een jurk!
Zeg, je bent niet bang om nu verder alleen naar huis te gaan, is 't wel? Ik wou nog
een eindje dezen weg op.’
Weg was hij, als een pijl uit den boog, en weldra hing hij weer over de beek, en
vischte met alle macht naar den doek. Hij probeerde 't met een stok, toen met een
langeren, toen met een nog langeren, die gebogen was en heelemaal tot achterin de
holte reikte. - De doek was er niet!
Zelfs nadat hij daarvan overtuigd was, bleef hij nog aldoor voelen in de opening.
't Was hem, of hij nooit meer gelukkig zou kunnen zijn op de wereld, als hij niet
weer de zachte plooien van den doek voelde!
‘Daar ben je waarlijk alweer bezig, Philippus, om je hals te breken! Waar zoek je
toch naar?’
Kijk, daar stond tante Jansen waarlijk alweer achter hem met een mandje aan haar
arm! De bekentenis ontsnapte aan Philippus onder een stroom van tranen:
‘M-M-Marie's doek. Ik stopte hem weg, omdat de jongens me plaagden, en nu is
hij weg.’
‘Jij deed het!’ riep tante Jansen uit, ‘jij, Philippus Baal, jij verstopte dien doek van
de arme Marie!’
‘Ja, maar ze zeiden aldoor: Flippie Baal met Marie's sjaal,’ - den heelen tijd zeiden
ze 't, omdat de juffrouw me eens dien doek omdeed, toen ik nat was. U weet niet hoe
vreeselijk 't is, om, als je een jongen bent, meisjeskleeren aan te krijgen; en Jan Scha-
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kers maakte een vreeselijke teekening, en de jongens zongen aldoor dat versje.’
‘Een jongen vindt 't vreeselijk om geplaagd te worden! Maar vond Marie 't dan
niet vreeselijk, zoo'n jas te moeten dragen en bijna dood te gaan door kouvatten?’
‘Ja, dat weet ik allemaal wel,’ klaagde Philippus, ‘en dat vond ik toch zóó naar!
Ik wou haar nu den doek teruggeven en straf krijgen en geen presentje met Kerstmis
krijgen en de jongens maar laten schreeuwen. Het zou me niet hebben kunnen schelen,
al schreeuwden ze nog zoo hard, als ik den doek maar terug had!’ ‘Wel, je oogen
uithuilen, dàt zal je niets helpen,’ zei tante Jansen wat minder streng. ‘Maar laat nooit
weer het plagen van de anderen, hoe erg ook, je tot een lafaard, een leugenaar of een
dief maken, Philippus! - En nu zullen we maar naar huis gaan.’
Philippus droomde dien nacht dat hij voor een Kerstboom stond, die over de heele
wereld zichtbaar was, maar die was bedekt met een rood-en-zwart geruiten doek, die
hem heel bekend voorkwam. Terwijl hij er naar staarde, verscheen zijn eigen hoofd
er bovenuit en iedereen riep:
‘Philippus Baal
Stal een meisjessjaal!’

De werkelijke Kerstboom stond op Kerstavond in 't schoollokaal, versierd met
guirlandes van maïskorrels, schitterend van kaarsen, en getooid met geschenken.
Marie's naam werd telkens afgeroepen en de andere kinderen waren dan net zoo blij,
alsof 't hun eigen naam was; op het pak, dat ze met de grootste teederheid vasthield,
stond: ‘van je schoolkameraadjes.’
‘Philippus Baal!’ riep degene, die de geschenken uitdeelde. Philippus sprong op,
maar hij viel meteen weer op zijn stoel terug. Doch tante Jansen wenkte hem en
langzaam drong hij door de menigte heen.
‘Nee maar,’ zei mijnheer Schakers, terwijl hij door een scheur van het pakje keek,
‘dat moet een vergissing zijn, 't is een doek!’
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Philippus bleef staan... ‘Wat moet een jongen met een doek doen? O ja, dat dacht ik
wel, hier is een mes, met denzelfden naam er op. Je kunt maar één pakje krijgen;
dus, Philippus, wat zal 't zijn? Het mes natuurlijk, hé?’
‘Nee, mijnheer, den doek - ik wil den doek hebben!’ riep Philippus terwijl hij
onstuimig vooruitdrong, niet lettend op het gelach en gefluister om hem heen. ‘Geef
me als 't u blieft den doek, mijnheer!’
Toen hij het pak in zijn uitgestrekte handen hield, ging hij naar Marie toe.
‘Het is voor jou - ik - ik - verloor de jouwe,’ stamelde hij.
‘Wel ja, dàt is de mijne!’ riep Marie blij. En zoo was 't.
‘Wel, wel!’ zei mijnheer Schakers met 't mes in zijn hand, ‘onder deze
omstandigheden, misschien - wat zal ik hier nu mee doen, vrienden?’
‘Geef 't mes maar aan mij, mijnheer Schakers,’ zei tante Jansen met een
ondeugenden blik.
‘Zeg, Philippus, mijn armen zijn langer dan de jouwe. Er staat een les op het
kaartje, dat aan het mes zit, en die wou ik dat je ter harte nam, ventje!’
Denk er aan, Philippus Baal:
't Zit hem niet in jas of sjaal!
Zachtheid, eerlijkheid en moed
Staan èn knaap èn meisje goed.
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Uit mijn Jongensjaren
(voor de grooteren)
WIJ kregen taalles van onzen goeden oom Herse, en die deed in de bittere koffie van
de spelling zóóveel suiker, dat zelfs de daaraan niet gewende kindermond ze wel
lekker moest vinden. Hij dicteerde ons geen ‘gehakt’ van korte volzinnetjes, die met
elkaar in geenerlei verband stonden, maar verzon voor ons pleizier een volledig
verhaal, dat ons helpen moest om, licht als een kaatsbal, over alle moeilijkheden van
spelling, verbuiging en vervoeging heen te wippen.
Dat verhaal was zonderling en avontuurlijk genoeg; en ik geloof dat, als Oom
Herse het ooit in zijn hoofd had gekregen om het uit te geven, hij er niet gemakkelijk
een uitgever voor gevonden had. Maar ons, jongens, beviel het best; en wat mij
bijzonder daarin trof, was dat de held, Waldmann, van een kluizenaar het geheim
leerde om zich onzichtbaar te maken. Verder zijn wij nooit met de historie gekomen,
en daar was mijn nieuwsgierigheid de schuld van; ik vroeg namelijk aan Oom, hoe
men 't dan wel aanlegde om zich onzichtbaar te maken? - Om een antwoord was
Oom Herse nooit verlegen; hij zei dus kortaf dat de menschen in oude tijden daarvoor
bilzenkruid hadden gerookt. De zaak leek mij hoogst onwaarschijnlijk; maar Oom
Herse had het gezegd, en twijfelen aan het gezag van een Oom, dat kwam ons,
jongens, als ware majesteitsschennis voor. Toch besloot ik, tot mijn geruststelling,
eens een praktische proef te wagen. Bilzenkruid kende ik; het groeide in overvloed
op de oude timmer-
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plaats; ik kon dus gemakkelijk eenige bladeren daarvan machtig worden. Maar - dit
goedje rooken!... Zoo ongeveer op straffe des doods was ons het rooken al eens door
mijn vader verboden; en als ik, in 't belang der wetenschap, het nu heimelijk waagde,
dat bilzenkruid in rook te doen opgaan, - hoe zou ik dan op mijn eentje kunnen
waarnemen of ik daardoor onzichtbaar werd of niet?
Ik besloot dus, de proef met onzen ouden knecht Frederik te

wagen. Onder voorwendsel hem een pijp met Vaders tabak te stoppen, deed ik er
eerst wat bilzenkruid in, legde daar bovenop een dunne laag van vaders ‘Justustabak’,
bracht hem dit geheimzinnige mengsel in de dienstbodenkamer, en ging tegenover
hem zitten, om hem nu spoedig onzichtbaar te zien worden. Frederik rookte er dan
ook dapper op los; de eerste trekken smaakten hem oogenschijnlijk zeer goed; ik zat
vóór hem en zag hem onophoudelijk aan, als een natuurvorscher, die een gewichtig
verschijnsel waarneemt; alleen met dit onderscheid, dat de natuurvorscher wacht op
de verschijning van iets ongewoons, terwijl ik uitzag naar de verdwijning van iets
heel gewoons.... Hij moest nu zoo ongeveer het laagje tabak opgerookt hebben;..
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nu komt hij aan het bilzenkruid; hij trekt stevig; dus.. nu moet hij verdwijnen!
Maar nee, oude Frederik rookte volkomen zichtbaar door en bleef zichtbaar.
Nu - geen nood! Onzichtbaar moest hij worden, nu of straks! Maar helaas, 't zou
zoover niet komen! Frederik begon gedurig te puffen, hij snoof in den rook rond, en
opeens, daar greep hij over de tafel heen, pakte mij met de eene hand bij den kraag
van mijn jas, trok mij naar zich toe, greep mij met de andere hand bij mijn oor, en
snauwde mij toe:
‘Drommelsche apekop, wat heb je mij in mijn pijp gestopt, zeg, leelijke kleine
aap?’
Eindelijk kwam het hooge woord er uit: ‘Bilzenkruid!’
‘Bilzenkruid? Wat? Zeg liever duivelskruid! Wou je mij met dat tuig vergeven?’
Nu moest ik, door den nood gedrongen, wel een verklaring van mijn aanslag geven,
en het ongeluk wilde, dat juist op dat oogenblik mijn vader binnenkwam. Hij vroeg
wat er gaande was; en daar ik in 't volle bewustzijn mijner schuld zweeg, vertelde
Frederik de zaak op zijn manier en voegde er nog bij:
‘Neem me niet kwalijk, Meneer de Burgemeester, maar Mijnheer Herse brengt de
jongens allerlei dwaasheden in 't hoofd. August heeft gisteren zijn heele nieuwe broek
met vitrioololie ingesmeerd, omdat hij eens wou zien hoe mooi en snel het laken
daarmee uitvrat; Ernst haalt al mijn gereedschappen uit de houtschuur weg om een
nieuw soort muizenvallen te fabriceeren, en deze kleine apekop hier laat me
waarachtig duivelskruid rooken! Niets dan schelmstukken leeren ze bij Meneer
Herse!’ Mijn vader bezwoer den rechtmatigen toorn van den ouden Free, door hem
een pond beste tabak cadeau te doen. Naar de manier, waarop Oom Herse ons in de
taalgeheimenissen inwijdde, werd echter een nader onderzoek ingesteld, met dit
gevolg, dat wij voor de taal een anderen leermeester kregen en nooit van ons leven
te weten kwamen hoe het verder afliep met den bilzenkruid-rookenden Waldmann.
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Met de gymnastieklessen had onze goede grappige oom óók al geen succes. Hij had
veel over kamer- en heilgymnastiek gelezen, en omdat hij o zoo graag zijn fraai
gewelfd buikje kwijt wou raken, besloot hij zich in de gymnastiek-sport te oefenen
en ons il tevens van de gelegenheid te laten profiteeren. Weliswaar hadden we geen
enkel werktuig: geen rekstok, geen brug, zelfs geen trapèze; maar Oom Herse wist
altijd raad: hij had een ladder, die tegen den koestal stond en waarmee men op den
hooizolder kwam. Deze ladder verhief hij tot universeel-toestel bij onze gymnastische
oefeningen. We moesten er aan den rechten en aan den verkeerden kant langs naar
boven klimmen; We moesten achterwaarts en voorwaarts door de sporten kruipen;
we moesten ons hand voor hand, sport voor sport, er tegenop werken; en alles ging
zóó uitmuntend, dat oom in de volheid van zijn vreugde over den schitterenden uitslag
‘tante’ (zoo noemde hij zijn vrouw) er bij riep, opdat ook zij mee zou genieten van
het aanschouwen onzer onschuldige kinderlijke krachttoeren.
Maar ‘tante’ schudde bedenkelijk het hoofd en ze zei: ‘Hoor eens, oom, dit zijn
dwaze kunsten! De jongens zullen daarbij nog hun armen en beenen breken en zich
de kleeren van 't lijf ravotten, en jij zult het op den koop toe nog aan den stok krijgen
met de burgemeestersvrouw.’ Toen ging ze naar den tuin.
‘Tante, wat ben je toch altijd bang!’ zei oom bedaard, en de oefeningen werden
kalmpjes voortgezet.
Nu zou er nog een bijzonder kunststuk worden uitgevoerd; August en Ernst waren
daarmee gelukkig klaargekomen, maar ik was toen nog wat de menschen noemen:
‘een zwakke stumper’; de kracht begaf mij en ik viel van de ladder, gelukkig niet
gevaarlijk, midden in een laagje weeke koemest.
‘Jongen!’ riep Oom Herse en hij sprong naar mij toe, ‘heb je je ook zeer gedaan?’
‘Nee, Oom, alleen maar mijn broek!’
‘O, da's niemendal! Dat vegen we wel gauw af!’
Gelukkig was het een donkergroene broek, die ik aan had,
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gemaakt van een afgelegde jas van vader; en toen Oom met een stroowisch het ergste
vuil er had afgeveegd, verklaarde hij dat niemand er nu iets van zien kon, als hij 't
niet wist.
‘Nu zullen we maar naar binnen gaan;’ zei hij, ‘maar pas op, dat niemand er iets
van tegen Tante zegt.’
Ja, dat was alles goed en wel; te zien was er ook eigenlijk niets meer, - groen op
groen, dat steekt niet af; maar - maar - Tante kwam binnen en Tante rook iets!
‘Wat drommel, wat stinkt hier zoo?’ vroeg Tante; en daarbij liep ze snufneuzend
de tafel rond, waaraan wij stil en ijverig zaten te teekenen, en berook ons beurt om
beurt. Tante had een heel dunnen en heel fijnen neus, - een echten speurneus; geen
wonder dus, dat ze er eindelijk mij uit rook als verspreider van dat geheimzinnige
luchtje! Ik werd aanstonds de kamer uitgeëxpedieerd, en mijn lieve oom kreeg een
strafpredikatie, die hem voor altijd een tegenzin deed krijgen in de gymnastiek.
Uit FRITZ REUTER's Rommelzoô.
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Kleine Soerya Bai
een sprookje uit Engelsch-Indië
(voor grootere kinderen)
EEN arme melkvrouw ging eens naar de stad met kannen vol melk om te verkoopen.
Ze had haar dochtertje van ongeveer één jaar meegenomen, want er was thuis niemand
die op het kleintje kon passen. Omdat ze moe was, ging ze aan den kant van den weg
zitten en zette het kind en de kannen met melk naast zich neer. Daar kwamen opeens
twee groote arenden aangevlogen en de eene streek neer, greep het kind en vloog er
mee weg. Weldra waren ze uit het gezicht verdwenen.
Ver, ver weg vlogen de arenden met het kind, ver buiten de grenzen van haar
geboorteland, naar hun woonplaats in een hoogen boom. Daar hadden ze een groot
nest gemaakt van ijzer en hout, zoo groot als een klein huis; er was allemaal ijzer
rondom, en om er in te komen, moest je door zeven ijzeren deuren gaan.
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In deze vesting brachten ze het kleine kind; en omdat ze gelijk was aan een jonge
arend, noemden ze haar Soerya Bai of Zonnedame. Beide arenden hadden het kind
lief, en alle dagen vlogen ze naar verre landen om allerlei rijke en prachtige dingen
voor haar te halen: kleeren die voor prinsessen gemaakt waren, kostbare juweelen,
wondermooi speelgoed, alles, wat maar kostelijk en zeldzaam was.
Op een dag, toen Soerya Bai twaalf jaar oud was, zei de oude man-arend tot zijn
vrouw: ‘Vrouw, onze dochter heeft aan haar pink nog geen diamanten ring, zooals
de prinsessen er een dragen; laten wij er haar een gaan halen.’
‘Ja,’ zei de oude vrouw-arend, ‘maar dan moeten we heel ver vliegen.’
‘Dat is waar,’ zei de man, ‘zoo'n ring kunnen we alleen bij de Roode Zee krijgen,
en dat is een reis van twaalf maanden; maar we zullen toch maar gaan.’
En zoo vlogen de arenden er op uit en lieten Soerya Bai alleen achter in het sterke
nest, met een voorraad mondbehoeften voor twaalf maanden, zoodat het kind geen
honger hoefde te lijden terwijl ze weg waren, en met een hondje en een katje om op
haar te passen.
Niet lang waren ze weg, of de stoute kat stal wat voedsel van den voorraad en
werd daarvoor door Soerya Bai gestraft. De kat vond het niet prettig om klappen te
krijgen, en nòg onpleizieriger vond ze het, dat ze op stelen was betrapt; om zich te
wreken ging ze naar den haard en doofde het vuur uit. Dat was een erg ding, want
omdat Soerya Bai nooit van den boom afkwam en dus nergens vuur kon krijgen,
moest er in het arendsnest altoos een vuur onderhouden worden; het meisje moest
haar eten toch koken! Toen ze nu zag dat het vuur was uitgebluscht, was ze heel
boos; want de kat had ook alles gestolen, wat er nog aan gekookt eten over was.
Drie dagen lang zat Soerya Bai over het geval te tobben, en drie dagen lang hadden
zij, de hond èn de kat, niets te eten.
Eindelijk besloot ze op den rand van het nest te klauteren, en
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te zien of ze ook ergens rook of vuur zag in de landstreek rondom; zoo ja, dan zou
ze naar beneden gaan en de menschen die het aangestoken hadden, vragen om een
gloeiend kooltje, opdat ze weer vuur zou kunnen maken en eten koken. Dus klom
ze naar den rand van het nest. En ja, heel ver af, aan den gezichtseinder, zag ze een
dunne blauwe rookpluim. Ze klom dus van den boom af en liep den heelen dag door
om de plek te bereiken waar het vuur was. Tegen den avond kwam ze daar aan; ze
zag dat de rook kwam uit een kleine hut, waarin een vrouw haar handen zat te warmen
bij een vuur.
Soerya Bai wist het niet, - maar ze was gekomen in het land van de Raksjas of
booze geesten, en deze vrouw was zelf niet anders dan zoo'n boosaardige oude
Raksjas, die met haar zoon in deze kleine hut woonde. De jonge Raksjas was dien
dag uitgegaan.
Toen de oude Raksjas Soerya Bai zag, was ze zeer verbaasd; want het meisje was
zoo mooi als de zon, en haar rijk gewaad schitterde van juweelen. De oude dacht bij
zichzelf: ‘Wat een lief kind is dit! Wat een lekker boutje zou dat zijn! Was mijn zoon
nu maar thuis, dan kon hij haar slachten en koken en opeten. Ik zal haar hier zien te
houden tot hij terugkomt.’
En, zich tot Soerya Bai keerend, zei ze: ‘Wie ben je en wat wil je?’ Soerya Bai
antwoordde:
‘Ik ben de dochter van de groote Arenden, maar ze zijn op een verre reis gegaan
om voor mij een diamanten ring te halen, en het vuur in ons nest is uitgegaan. Geef
mij alsjeblieft een kooltje van uw haard.’
De Raksjas zei: ‘Zeker zul je een kooltje hebben, maar dan moet je eerst even die
rijst voor mij stampen; want ik ben oud en heb geen dochter om mij te helpen.’
Toen stampte Soerya Bai de rijst; maar toen ze er mee klaar was, was de jonge
Raksjas nog niet terug; daarom zei de oude tot haar: ‘Als je nu lief bent, dan moet
je dit koren ook nog even voor mij malen, want dat is een zwaar werk voor mijn
oude handen.’
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Toen maalde ze het koren; maar nog was de jonge Raksjas niet thuis. Toen zei de
oude: ‘Veeg nu nog even het huis voor mij, daarna krijg je een kooltje vuur.’
En Soerya Bai veegde het huis, maar nog altijd kwam de jonge Raksjas niet thuis.
Daarom zei zijn moeder tot het meisje: ‘Waarom heb je zoo'n haast om thuis te
komen? Haal me eerst wat water uit de bron, dan krijg je vuur.’
En Soerya Bai haalde water. Maar toen ze dit gedaan had zei ze: ‘Nu heb ik alles
gedaan wat je me bevolen hebt; geef me nu vuur, of ik ga het ergens anders halen.’
't Speet de oude Raksjas erg dat haar zoon nog niet thuis was, maar ze kon niets
meer verzinnen om Soerya Bai terug te houden; daarom zei ze: ‘Neem het vuur en
ga in vrede; neem ook wat geroosterd koren en strooi het op den weg dien gevolgt;
dat maakt een aardig paadje van ons huis naar het uwe.’
Dit zeggende gaf ze het meisje verscheiden handenvol geroosterd koren. Het meisje
nam ze zonder erg, en strooide het koren langs haar pad terwijl ze liep. Ze bereikte
den boom, klom in het nest, sloot de zeven ijzeren deuren, maakte het vuur aan en
kookte eten. Ze gaf wat aan den hond en aan de kat, at zelf ook haar genoegen, en
ging slapen.
Maar pas had Soerya Bai de hut van de Raksjas verlaten, of de jonge Raksjas
kwam thuis en zijn moeder zei tegen hem:
‘Och, och, mijn zoon, waarom zijt ge niet eerder gekomen? Er is toch zoo'n lief
lammetje hier geweest, en nu is ze ons ontsnapt.’ En ze vertelde alles van Soerya
Bai. ‘Welken kant ging ze uit?’ vroeg de jonge Raksjas: ‘Vertel mij dat maar, en eer
het morgen is, heb ik haar.’
Zijn moeder vertelde hem nu, dat ze het meisje geroosterd koren had gegeven om
op den weg uit te strooien; en toen hij dat wist, volgde hij het spoor, en hij liep en
liep en liep tot hij aan den voet van den boom kwam. En daar, opziende, zag hij het
nest hoog in de takken boven hem.
Fluks klom hij in den boom en bereikte de groote buitendeur; hij
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trok en rukte er aan, maar hij kon er niet in; want Soerya Bai had ze gegrendeld.
Toen riep hij: ‘Laat mij binnen, kind, laat mij binnen; ik ben de Groote Arend en ik
ben van heel ver gekomen en heb je een massa mooie juweelen meegebracht; en kijk
eens, ook een mooien diamanten ring, die precies aan je pinkje past.’
Maar Soerya Bai hoorde hem niet, want ze sliep als een roos. Hij probeerde nog
eens de deur open te rukken, maar hij kòn niet; ze was te sterk. Maar daarbij brak
hij een van zijn vingernagels en liet die in de spleet zitten toen hij wegging.
Den volgenden morgen opende Soerya Bai alle deuren om naar de wereld beneden
te zien. Maar toen ze aan de zevende deur kwam, prikte ze zich aan een heel scherp
ding dat er in zat, en onmiddellijk viel ze dood neer. Want het was de nagel van den
Raksjas geweest, waaraan ze zich geprikt had, en Raksjas-nagels zijn vergiftig.
Op datzelfde oogenblik kwamen de twee arme oude Adelaars van hun lange reis
van twaalf maanden terug met den prachtigen diamanten ring, dien ze aan de Roode
Zee waren gaan halen voor hun kleine lieveling. En ach, daar lag ze nu op den drempel
van het nest, mooi als altijd, maar - koud en dood!
De Adelaars konden dat niet aanzien; dus schoven ze den ring aan haar vinger, en
vlogen luid krijschend weg, om nooit terug te keeren.
Maar een poosje later kwam daar een groote Radjah (koning) langs, die op de jacht
was. Hij kwam met valken en honden en paarden en jagers, en ze sloegen hun kamp
op juist onder den boom, waarin het adelaarsnest was gebouwd. Toen hij nu eens
omhoog keek, zag hij tusschen de bovenste takken iets dat hij voor een grappig klein
huisje hield; hij zond er eenigen van zijn gevolg op uit, om te kijken wat het was;
die kwamen spoedig terug, en vertelden den Radjah dat er een vreemd ding in den
boom was: net een kooi, met zeven ijzeren deuren, en dat op den drempel van de
eerste deur een mooi, rijk gekleed meisje lag; ze was dood, en naast haar stonden
een hondje en een katje.
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De Radjah gaf aan Soerya Bai een massa vertrouwde bedienden om haar te bewaken
en haar gezelschap te houden; en één van hen, een oude vrouw, ging heel veel van
Soerya Bai houden. ‘Wees niet te vertrouwelijk met de eerste Rani, lieve Meesteres!’
zei ze: ‘want die is u niet vriendelijk gezind, en ze is machtig genoeg om u kwaad
te doen. Ze zou u op een goeden dag best kunnen vergiftigen of op een andere manier
trachten te dooden.’ Maar Soerya Bai zei lachend: ‘Onzin, waarom zou ik bang zijn?
kunnen we niet gelukkig samenleven als twee zusters?’
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Dan zei de oude vrouw weer: ‘Mijn lieve meesteres, ik hoop dat uw vertrouwen u
nooit moge berouwen! Ik bid de goden dat mijn angst ongegrond moge blijken!’
En Soerya Bai ging dikwijls bij de eerste Rani op bezoek, en de eerste Rani kwam
Soerya Bai ook dikwijls opzoeken.
Op een dag stonden ze in den paleishof, dicht bij een bassin, waarin de bedienden
van den Radjah gewoon waren te baden; de eerste Rani zei tot Soerya Bai: ‘Zuster,
wat heb je mooie juweelen. Mag ik ze eens even aandoen om te zien hoe ze me
staan?’
De oude vrouw, die naast Soerya Bai stond, fluisterde haar in ‘Leen haar toch uw
juweelen niet!’ - ‘Stil, dwaas oud vrouwtje!’ zei Soerya Bai: ‘wat voor kwaad kan
dat nu?’ en ze gaf de Rani haar juweelen. En de Rani zei: ‘Hè, wat een mooie dingen
heb je toch! Zelfs als ik ze aan heb, moeten ze nog mooi staan! Laten we even naar
het bassin gaan, 't water is zoo vlak als een spiegel; we kunnen er ons best in spiegelen
en zien hoe de juweelen stralen!’
De oude vrouw, dit hoorende, wist geen raad van angst! Ze smeekte Soerya Bai,
toch niet naar het bassin te gaan; maar die zei alweer: ‘Zwijg toch, oudje, ik wil mijn
zuster niet wantrouwen;’ en ze ging mee naar 't bassin. Maar toen, terwijl er niemand
in de nabijheid was, en zij zich allebei over den rand bogen, gaf de eerste Rani Soerya
Bai een duw, zoodat ze viel; ze zonk dadelijk en verdronk; maar op de plek, waar
haar lichaam neerzonk, ontsproot een heerlijke gouden zonnebloem.
Kort daarna vroeg de Radjah waar Soerya Bai was, - maar die was nergens te
vinden. Toen liep hij woedend naar de eerste Rani en zei: ‘Zeg mij waar het kind is,
gij hebt haar verstopt!’ Maar ze zei: ‘Doe mij geen onrecht, ik weet niets van haar.
Vermoedelijk heeft de oude vrouw, die gij altoos om haar heen duldt, haar kwaad
gedaan.’
En de Radjah liet de arme oude in de gevangenis werpen.
Hij trachtte Soerya Bai te vergeten, en hoe mooi en lief ze was geweest; maar 't
lukte hem niet. Waar hij ook ging of stond,
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overal zag hij haar. Wat hij ook hoorde, steeds scheen het haar stem te zijn. Lederen
dag voelde hij zich nòg ongelukkiger dan den vorigen. Hij wilde eten noch drinken,
en wat zijn andere Rani betreft, die kon hij niet meer uitstaan. Het heele volk zei:
‘Hij zal zeker sterven!’
Terwijl de zaken aldus stonden, wandelde de Radjah eens naar het bassin, en, over
den rand buigende, keek hij in het water. Het verbaasde hem niet weinig, vlak bij
hem, aan den rand van het bassin, een statige gouden bloem te zien groeien, en terwijl
hij de bloem bekeek, boog deze zich zachtjes naar hem over. Het hart van den Radjah
werd week; hij drukte een kus op de zachte bladeren en zei: ‘Deze bloem doet mij
aan mijn verloren vrouw denken; zij is lief en mooi evenals zij; ik houd van die
bloem.’ En iederen dag ging hij nu naar het bassin en zat op den rand, en bekeek de
bloem.
Toen de Rani dit hoorde, zond zij een paar van haar bedienden om de bloem uit
te graven en haar ver weg, in de wildernis, te verbranden. En toen nu de Radjah den
volgenden keer naar 't bassin ging, vond hij zijn bloem verdwenen; hij was heel
bedroefd, en niemand durfde hem zeggen wie 't gedaan had.
Maar ginds in de wildernis, op de plek waar de zonnebloem tot asch was verbrand,
schoot een jonge mangoboom op, hoog en recht; die groeide zoo snel en werd zulk
een prachtige boom, dat de heele omtrek er door verfraaid werd. En aan den
allerhoogsten tak ontsproot één mooie bloesem; de bloesem viel er af, en de kleine
mangovrucht werd al rooder en rooder, en al grooter en grooter, totdat ze, wat vorm
en grootte betreft, zoo wondermooi werd, dat de menschen van heinde en verre
kwamen om er alleen maar naar te kijken. Niemand echter durfde ze plukken; de
vrucht moest bewaard blijven voor den Radjah.
Nu gebeurde het op een dag, dat de arme melkvrouw, Soerya Bai's moeder, na
een dag van hard werken met haar ledige melkkannen huiswaarts keerde; en omdat
ze heel moe was van haar wandeling naar den passar, ging ze onder den mangoboom
liggen en viel in slaap. En zie, daar viel de wonderbare vrucht midden
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in haar groote melkkan! - Toen de arme vrouw wakker werden zag wat er gebeurd
was, was ze doodelijk verschrikt en dacht: ‘Als de menschen mij in 't bezit zien van
de wonderbare vrucht, die al de groote heeren van den Radjah al zooveel weken
achtereen hebben waargenomen, zullen ze nooit willen gelooven dat ik ze heusch
niet gestolen heb, en ze zullen mij in de gevangenis werpen! En - ze hier te laten,
dat dient toch ook nergens toe! Daarenboven viel ze vanzelf in mijn melkkan. Ik zal
haar dus maar stilletjes mee naar huis nemen en haar met onze kinderen deelen.’
En dus deed de melkvrouw de kan, waarin de mango gevallen was, dicht, droeg
haar gauw naar huis, zette haar in een hoek van de kamer, en stapelde er wel een
dozijn andere melkkannen om- en overheen. Maar zoodra het donker was, riep ze
haar man en haar oudsten zoon (want ze had zes of zeven kinderen) en zei tot hen:
‘Wat voor een buitenkansje denken jullie, dat ik vandaag gehad heb?’
‘Dat kunnen we onmogelijk raden,’ zeiden ze.
‘Niets meer of minder,’ zei ze, ‘dan dat die wonderbare mango, waar iedereen
over spreekt, terwijl ik sliep, in mijn melkkan viel! Ik heb haar meegebracht, ze is
in die onderste kan. Zeg man, roep jij eens al de kinderen bijeen, dan krijgen ze er
ieder een plakje van; en jij, jongen zet al die opgestapelde kannen op zij en geef die
mango hier.’
De jongen deed wat zijn moeder zei; maar bij de onderste kan gekomen, riep hij:
‘Moeder, je hebt zeker maar gekheid gemaakt toen je zei, dat er een mango in de
kan was.’
‘Wel neen,’ zei ze, volstrekt niet. ‘Ik heb de kan daar zelf neergezet, een uurtje
geleden; en toen was de mango er nog in.’
‘Zoo? Maar nu is er iets heel anders in,’ zei hij, ‘kom zelf maar eens kijken.’
De melkvrouw liep naar den hoek waar de kannen stonden, en daar, in de onderste
kan, zag ze inderdaad geen mango, maar een klein, snoeperig dametje, rijk gekleed
in rood en goud, en niet
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grooter dan een mango! Op haar hoofd droeg ze een prachtig juweel, stralend als een
zon.
‘Dit is vreemd!’ riep de moeder. ‘Van zooiets heb ik al mijn leven niet gehoord!
Maar nu ze ons als 't ware gezonden is, zal ik haar verzorgen als mijn eigen kind.’
Met den dag werd de kleine dame grooter, tot ze de gewone lengte van een vrouw
had; ze was allerliefst en vriendelijk, maar altijd stil en treurig, en ze zei dat ze ‘Soerya
Bai’ heette.
De kinderen waren erg nieuwsgierig naar haar geschiedenis; maar de melkvrouw
en haar man wilden niet dat ze er haar naar vroegen. ‘Laten we maar stilletjes
afwachten,’ zei ze. ‘Na een poosje, als ze ons beter kent, vertelt ze ons misschien uit
eigen beweging haar heele geschiedenis.’
Nu gebeurde het, dat eens op een dag, toen Soerya Bai voor de oude melkvrouw
water haalde aan de bron, de Radjah daar langs kwam gereden. Nauwelijks kreeg hij
haar in het oog, of hij riep uit: ‘Dat is mijn vrouw!’ En zoo hard hij kon, reed hij haar
achterna.
Soerya Bai, het hoefgetrappel achter zich hoorende, werd bang. Ze liep zoo hard
ze kon naar huis, waar ze zich verstopte; en toen de Radjah de plek bereikte, was
daar alleen de oude melkvrouw te zien, die in de deur van haar hut stond.
De Radjah zei tegen haar: ‘Geef mij Soerya Bai terug, oude vrouw, gij hebt geen
recht op haar! Ze is van mij, ze is van mij!’ Maar de oude vrouw zei: ‘Ben je soms
niet wijs? Ik begrijp niet wat je bedoelt!’
Maar de Radjah antwoordde: ‘Tracht mij niet te bedriegen; ik zag mijn vrouw uw
deur binnengaan: ze moet dus in uw huis zijn.’
‘Uw vrouw?’ riep de oude; ‘uw vrouw? U bedoelt zeker mijn dochter, die zoo pas
van de bron kwam? Denkt u dat ik op uw bevel mijn kind zóó maar afsta? U bent
Radjah in uw paleis, maar ik ben Radjah in mijn eigen huis; en u krijgt mijn dochtertje
niet, al smeekt u nòg zoo. Maak dat u wegkomt, anders trek ik u uw baard uit.’ En
dit zeggend, greep ze een langen
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stok en sloeg er mee naar den Radjah, terwijl ze luid om haar man en haar zonen
riep, die dadelijk kwamen aanrennen om haar te helpen.
De Radjah, ziende dat de zaak hachelijk voor hem stond, reed weg en keerde naar
zijn paleis terug; te eerder, omdat hij door zijn harde rijden heel zijn gevolg had
achtergelaten, en daarenboven wist hij toch niet hèèl zeker, of de vrouw die hij gezien
had, Soerya Bai wel was; 't kon immers wel de dochter van de melkvrouw geweest
zijn!
Maar niettemin wilde hij er het zijne van hebben! Om te beginnen ging hij Soerya
Bai's oude oppasseres bezoeken, die nog altoos in de gevangenis zat. Van haar vernam
hij genoeg, om aan te nemen dat ze niet alleen volkomen onschuldig was aan den
dood van Soerya Bai, maar dat er zelfs gewichtige redenen bestonden, om zijn eerste
Rani te verdenken. Daarom liet hij de oude vrouw in vrijheid stellen en eischte van
haar dat ze haar liefde voor haar oude meesteres zou bewijzen door naar het huis van
de melkvrouw te gaan en zooveel mogelijk berichten in te winnen omtrent dat gezin;
natuurlijk vooral omtrent het meisje, dat hij van de bron had zien terugkeeren. Dus
ging het oudje naar de plaats waar de melkvrouw woonde; ze maakte kennis met
haar, kocht wat melk, en bleef telkens een beetje langer met haar keuvelen.
Na een paar dagen raakte de melkvrouw al met haar bevriend en babbelde nu
zonder terughouding met haar.
Toen vertelde de oude haar, dat zij tot vóór korten tijd oppasseres was geweest bij
de tweede Rani, en hoe de Radjah haar in de gevangenis had gezet toen deze
verdwenen was. En op haar beurt vertelde de melkvrouw hoe de wonderbare mango
in haar melkkan was gevallen toen ze onder den boom sliep; en hoe wonderbaarlijk
deze vrucht, in een uur tijds, in een mooi klein dametje was veranderd. ‘En ik begrijp
maar niet waarom ze mijn armoedig huis tot haar woning heeft gekozen, en niet dat
van meer bemiddelde menschen,’ zei ze.
Toen vroeg de oude vrouw haar: ‘Heb je haar nooit eens naar

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

45
haar geschiedenis gevraagd? Misschien dat ze je die nu wel zou willen vertellen.’
De melkvrouw riep het meisje, en ze kwam. Maar nauwelijks kreeg de oude vrouw
haar in het oog, of ze zag dat het niemand anders was dan Soerya Bai, en haar hart
sprong op van blijdschap; maar ze zweeg stil en was heel verbaasd; ze wist toch
zeker, dat haar meesteres in het bassin verdronken was!
De oude melkvrouw wendde zich tot Soerya Bai en sprak: ‘Mijn kind, je bent nu
al zoo lang bij ons en je was als een goede dochter voor mij; maar nooit vroeg ik je
naar je geschiedenis, omdat ik dacht dat 't misschien een heel treurige zou zijn. Als
je geen reden hebt ze te verzwijgen, dan zou ik ze nu wel eens graag willen hooren.’
‘Moeder, je hebt gelijk,’ sprak Soerya Bai; ‘mijn geschiedenis is treurig. Ik geloof
dat mijn echte moeder een arme melkvrouw was zooals u, en dat ze mij, toen ik nog
heel klein was, eens meenam toen ze melk ging verkoopen op den passar. Maar
vermoeid van de lange wandeling, ging ze even zitten rusten en legde mij op den
grond, toen plotseling een arend neerstreek en mij wegdroeg. Overigens heb ik geen
andere ouders gekend dan de twee groote Arenden.’
‘O, mijn kind, mijn kind!’ riep de melkvrouw uit, ‘die arme vrouw was ik; die
Arenden vlogen weg met mijn oudste kind toen 't pas een jaar oud was. Dat ik je nu
na zooveel jaren weer mag vinden!’
En ze liep de kamer uit en riep haar man en haar andere kinderen, om hun het
wonderbare nieuws mee te deelen.
En er was groote vreugde bij deze goede menschen.
Toen ze een beetje tot bedaren waren gekomen, zei de moeder tegen Soerya Bai:
‘Vertel nu verder, kind, hoe je leven was nadat je van ons werdt weggenomen.’
En Soerya Bai vertelde verder:
‘De oude Arenden namen mij mee naar hun huis en daar leefde ik vele jaren heel
gelukkig. Ze brachten mij al het moois dat ze
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maar konden vinden, en ten laatste gingen ze samen naar de Roode Zee om voor mij
een mooien diamanten ring te halen; maar terwijl ze weg waren, ging het vuur uit;
toen liep ik naar de hut van een oude vrouw om wat vuur, en den volgenden dag, ik
weet zelf niet hoe, kreeg ik bij het openen van de buitenste deur een scherp ding in
mijn hand en viel bewusteloos neer.
‘Hoe lang ik daar lag, weet ik niet, maar toen ik tot mijzelf kwam, dacht ik dat de
Adelaars er moesten geweest zijn, want de diamanten ring zat aan mijn pink. Ik denk
dat ze meenden dat ik dood was en dat ze daarom weg zijn gevlogen. Er stond een
massa volk om mij heen en daaronder was de Radjah, die mij vroeg met hem mee
te gaan en zijn vrouw te worden; en hij bracht mij in zijn land en ik was zijn Rani.
Maar zijn andere vrouw, zijn eerste Rani, haatte mij omdat ze afgunstig op mij
was, en ze verlangde mij te dooden; en op een dag volvoerde ze haar plan, door mij
in een bassin te werpen; want ik was jong en dwaas, en ik luisterde niet naar de
waarschuwingen van mijn oude trouwe verzorgster, die mij smeekte niet met de Rani
naar 't bassin te gaan. Ach, had ik maar naar haar woorden geluisterd, dan zou ik nu
nog gelukkig zijn geweest.’
Bij deze woorden kwam de oude verzorgster, die zich al dien tijd op den
achtergrond had gehouden, naar voren. Ze kuste Soerya Bai's voeten en riep: ‘O,
Meesteres, Meesteres, heb ik u eindelijk weergevonden!’ En zonder antwoord af te
wachten, liep ze naar het paleis en vertelde den Radjah het blijde nieuws.
Soerya Bai vertelde verder aan haar ouders, hoe ze in 't bassin niet heelemaal
gestorven was, maar in een zonnebloem veranderd; en hoe de eerste Rani, ziende
hoe lief de Radjah deze bloem had, haar had doen uitrukken en verbranden; en hoe
zij toen uit de asch van de zonnebloem verrezen was in de gedaante van een
mangoboom; en hoe, toen de boom bloeide, heel haar geest zich samentrok in de
mangobloesem; en ze eindigde haar verhaal met te zeggen:

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

47
‘En toen nu de bloem een vrucht was geworden, weet ik niet welke onweerstaanbare
kracht mij aandreef, mij in uw melkkan te laten vallen. Moeder, het was mijn noodlot!
En zoodra u mij in uw huis hadt genomen, begon ik mijn menschelijke gedaante te
herkrijgen.’
‘En waarom,’ vroegen haar broers en zusters, ‘waarom vertel je niet aan den Radjah
dat je leeft, en dat jij de Rani Soerya Bai bent?’
‘Helaas, dat kan ik niet!’ zei ze. ‘Wie weet of hij niet onder den invloed van zijn
eerste Rani is gekomen en nu blij is dat ik dood ben? Laat mij maar arm blijven met
u allen. Hier ben ik tegen alle gevaar beveiligd.’
Toen riep de moeder uit: ‘O, wat een dom mensch ben ik toch! Eens kwam de
Radjah hier naar je zoeken, maar ik en je vader en de broers joegen hem weg; want
we wisten natuurlijk niet, dat jij de verloren Rani was!’
Terwijl zij deze woorden sprak, hoorde men in de verte hoefgetrappel; het was de
Radjah, die zelf zijn Rani kwam halen, nadat hij van de oude vrouw het goede nieuws
omtrent Soerya Bai had vernomen!
Het is niet mogelijk, zijn vreugde te beschrijven, toen hij zijn lang verloren vrouwtje
terug had; die werd slechts geëvenaard door de blijdschap van Soerya Bai.
Nu wendde de Radjah zich tot de oude melkvrouw en zei: ‘Oude vrouw, je zei me
destijds de waarheid niet, want het was inderdaad mijn vrouw, die in je hut was.’
‘Ja, beschermer der armen,’ antwoordde de melkvrouw, ‘maar 't was toch ook
mijn dochter.’
En ze vertelde hem, hoe Soerya Bai het kind van de melkvrouw was.
Toen de Radjah dit vernam, beval hij hen allen, met hem naar zijn paleis terug te
keeren. Hij schonk Soerya Bai's vader een dorp en verhief de familie in den adelstand;
en tot de oude verzorgster sprak hij: ‘Tot dank voor de goede diensten, die gij ons
bewezen hebt, wordt ge opzichteres van het paleis;’ en hij gaf
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haar groote schatten, zeggende: ‘Nooit kan ik de schuld afdoen die ik jegens u heb,
noch u voldoende schadeloos stellen voor het onrecht, dat ik aan u gepleegd heb door
u onverdiend inde gevangenis te zetten.’
Maar zij antwoordde: ‘Sire, zelfs in uw toorn waart gij gematigd; menig ander in
uw plaats zou mij ter dood hebben laten brengen; maar dan was er niets gekomen
van al het goede, dat thans geschied is. Dit hebt gij aan uzelf te danken.’
De booze eerste Rani werd voor heel haar leven in dezelfde gevangenis gezet,
waaruit de oude dienares verlost was; maar Soerya Bai leefde gelukkig met haar
echtgenoot haar heele leven lang, en, ter herinnering aan haar avonturen, plantte de
Radjah om hun paleis een haag van zonnebloemen en een boschje van mangoboomen.
Naar het Engelsch van M. Frère (Old Deccan Days).
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Van den man, die uitging om domme menschen te zoeken
ER was eens een heel domme boer, die had een knecht, die nog al slim was. Deze
knecht had al jarenlang bij hem gewoond, maar eindelijk kon hij het niet langer
uithouden.
‘Baas,’ zei hij op een goeien, dag, ‘ik ga weg. Ik kan niet langer voor je werken,
je bent veel te dom.’
Daar zat nu de boer; - want hoe zou hij ooit weer zoo'n besten knecht vinden? Hij
bad en smeekte hem, toch bij hem te blijven; en eindelijk beloofde de knecht hem
dan maar, dat hij terug zou komen als hij in de wereld drie menschen vond, die nòg
dommer waren dan deze domme boer.
Toen pakte hij zijn boeltje en ging op stap.
Nadat hij een poosje had geloopen, kwam hij bij een landhek. Daar stond een man
met een paard, en die man tilde nu eens den eenen poot van het paard over het hek,
en dan weer den anderen. Maar telkens, als hij er één poot overheen had, en aan den
tweeden begon, trok het paard den eersten weer terug. Ja, en op die manier schoot
hij natuurlijk niets op!
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‘Hoor eens, goeie vriend, zóó kom je er niet,’ riep de knecht hem toe: ‘Als je paard
niet springen kan, dan krijg je 't nooit over dat hek.’
Met open mond keek de boer hem aan, en de knecht zag wel dat hij den stakker
zou moeten helpen. Een eindje verder zag hij een poortje in het hek, dat natuurlijk
gesloten was omdat anders de koeien uit de wei zouden loopen.
Nu deed de knecht dat poortje even open, en het paard stapte er bedaard doorheen.
Ja, nu was 't immers al in de wei, en de boer riep verrukt uit: ‘Tjonge tjonge, wat
ben jij een slimmert!’
‘Ja, dàt ben ik - maar jij niet, hoor!’ lachte de knecht en hij liep weer verder, bij
zichzelf zeggend: ‘Dat is er al één, die nòg dommer is dan mijn oude boer!’
Tegen den avond bereikte hij een klein gehuchtje. Daar hoorde hij in een huis een
akelig gekreun en gezucht, en hij keek eens door het raam naar binnen. En wat zag
hij daar? - Een man stond zich te verschoonen en zijn vrouw probeerde hem een
schoon hemd aan te trekken. Maar dat hemd was van boven dicht, en hoe de vrouw
ook rukte en trok, ze kon het wèl over zijn hoofd krijgen - maar - zie je? - het hoofd
wou er maar niet door!
En ze trok al harder en harder, en de ongelukkige man gilde en kermde dat 't een
aard had!
‘Wacht,’ zei de knecht, en hij stapte naar binnen, ‘ik zal die stakkers wel even
helpen!’ En hij nam zijn mes, sneed een gat in het hemd, en - het hoofd kwam er
door
‘Tjonge, tjonge,’ zei de man, ‘wat ben jij slim!’
‘Ja, maar jij niet!’ zei de knecht. En hij dacht bij zichzelf: ‘Dat zijn er nu al twee,
die nog dommer zijn dan mijn baas!’
Hij bleef bij die menschen slapen en ging den volgenden morgen weer verder.
‘'t Zal me eens benieuwen wat voor eentje ik er nu weer zal vinden!’ dacht hij.
't Was prachtig weer; de zon scheen helder en 't was een lust om
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buiten te zijn! Eindelijk kwam hij bij een huis, en daar zag hij een man, die aldoor
met zijn hoed water schepte en dat in huis droeg.
‘Wat doe je daar toch?’ vroeg hij.
‘Wel,’ zei de man, ‘ik heb een huis gebouwd, maar nu het klaar is en het dak er
op staat, is het pikdonker. En wil je weten, wat ik nu doe? Wel, de zon schijnt in 't
water - zie je? - En nu probeer ik de zon in huis te brengen.’
De knecht keek het huis eens aan, en jawel, hij zag dadelijk dat de man vergeten
had, er ramen in te maken. Hij zei dus: ‘Haal maar een zaag, dan weet ik wel raad.’
De zaag kwam en hij zaagde een gat in 't beschot. Opeens was de zon nu in huis.
Dat was dus de derde, die nòg dommer was dan de boer, en er zat voor den knecht
niets anders op, dan zijn woord te houden en weer naar zijn ouden baas terug te gaan.
En als hij niet gestorven is, dan is hij daar nog.

Een beetnemertje
Zeg: ‘Net als ik!’
- Ik klom een trap op, ‘net als ik;’
- Ik klom twee trappen op, ‘net als ik;’
- Ik kwam in een kamer, ‘net als ik;’
- Ik zag een kast, ‘net als ik;’
- Ik deed ze open, ‘net als ik;’
- Ik zag een lade, ‘net als ik;’
- Ik zag een doosje, ‘net als ik;’
- Ik deed het open, ‘net als ik;’
- Ik keek verwonderd, ‘net als ik;’
- Er zat een uilskuiken in, ‘net als ik!’
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Een Bal in de Bloemen Wereld
Een indisch bloemensprookje

EEN bal in de menschenwereld is geen zeldzaamheid. Als de menschen vroolijk
zijn, zouden ze wel graag willen vliegen, maar zonder vleugels gaat dat niet; daarom
dansen ze; dan komen ze toch wat verder van den grond dan als ze bedaard loopen.
In de bloemenwereld echter komt een bal niet zoo heel dikwijls voor. De bloemen
hebben geen verjaarfeesten en trouwpartijen, en 't is toch meest bij zulke
gelegenheden, dat men danst.
Maar eens waren de bloemen toch zóó danslustig, dat ze allen te samen besloten
tot het geven van een bal. Het denkbeeld ging uit van de rozen. Geen wonder! Van
alle bloemen komen de rozen het meest in de balzaal. Soms staan ze in potten en
vazen langs den wand en mogen toezien; soms zitten ze in de kapsels en op de
japonnen der dames en mogen meedansen; soms, vooral als het bal héél deftig is,
zien ze haar eigen afbeeldsels in papier, zijde, satijn of fluweel en dan zeggen ze:
‘Het lijkt wel, maar 't leeft niet.’
En 't gebeurt ook wel eens, dat de rozen hooren, hoe de heeren van de dames
zeggen: ‘Het zijn rozen.’ Dan kijken sommige
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rozen verbaasd, en dan zeggen ze: ‘Het leeft wel, maar 't lijkt niet.’ Weer andere
rozen schateren het uit van de pret en zeggen: ‘Wat zijn die menschen toch zonderlinge
wezens! Wat voor gelijkenis bestaat er nu tusschen een dame en een roos? Heeft zij
een stengel? Heeft zij blaadjes? Hoe dwaas, hoe dwaas!’ En dan lachen alle rozen
dat ze schudden
Als de rozen zooveel verstand hadden als de menschen, zouden ze niet zóó praten;
maar ze hebben slechts een rozenverstand en dat is niet heel groot.
In elk geval echter weten de rozen meer van de menschenbals en van de
menschenmanieren, dan de andere bloemen; daarom ging het denkbeeld om een bal
te geven van háár uit; en 't spreekt ook vanzelf dat de rozen de deftigste gasten waren
van 't geheele bal.
Er werden lijsten van pisangbladeren1) rondgezonden; en omdat de bloemen niet
schrijven kunnen, nam ieder van haar een blaadje uit de kroon van haar oudere zuster
of tante, die niet jong genoeg meer was om te dansen, en prikte dat met een
tjemaranaald2) op het pisangblad vast, als ze komen wilde; - en dát wilden natuurlijk
alle jonge bloemen. Ook waren er veel oudere zusters en tantes, die zich geen blaadjes
uit de kroon lieten rukken, omdat ze zelf graag naar 't bal wilden gaan. En dan? Ja,
dan moesten de oude moeders en grootmoeders haar laatste verwelkende blaadjes
maar afstaan.
Tot danszaal werd gekozen een open grasvlakte, omringd door tjemaraboomen.3)
Alle vuurvliegjes en alle dauwdruppels werden uitgenoodigd, zich aan de
tjemaratakken vast te hechten, om de balzaal vroolijk te verlichten. En ze deden het
ook; niet om loon, maar uit vriendschap en nieuwsgierigheid; ja zelfs waren ze zoo
goed om dien avond veel helderder te schitteren dan gewoonlijk.
Alle krekeltjes, die fijn konden tjirpen, en alle torren, die grof brommen konden,
werden als muzikanten uitgenoodigd. Die

1) Het blad van den pisang of banaan is zeer breed, glad en buigzaam en doet dikwijls dienst
als papier, namelijk om er iets in te wikkelen.
2) Sparrenaald.
3) Tjemara = algemeene naam voor sparren, dennen en andere kegeldragers.
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wilden wel muziek komen maken, zeiden ze, uit vriendschap voor de bloemen; maar
eigenlijk kwamen ze, omdat ze blij waren dat ze toch ééns in hun leven voor
wezenlijke muzikanten zouden doorgaan, en dat er ook eens op hun muziek zou
worden gedanst. De krekeltjes werden samen in één boom geplaatst. Die moesten
met hun fijne stemmetjes de zachte Italiaansche muziek nabootsen.
‘'t Was zoo prettig, te dansen op Italiaansche muziek,’ zeiden de rozen. Een andere
boom was bestemd tot zitplaats voor de torren. Die moesten de schutterij-muziek
voorstellen, die in de pauzen speelt. ‘Je kon zoo prettig praten als er hard getrommeld
en geblazen werd,’ zeiden de rozen, die er alles van wisten; want ze waren immers
zoo dikwijls in de balzaal geweest.
Van tjemara-naalden en graszoden werden kleine sofa's gemaakt voor de heel
deftige damesbloemen, en stoelen voor de minder deftige. De heerenbloemen mochten
blijven staan. ‘Die behooren tot het sterkere geslacht,’ zeiden de rozen, die zich
gaarne uitdrukken in de taal der menschen.
Op een steen in een uithoek van het grasperk stonden een heele menigte schelpjes
en hoorntjes, uit het zand op de tuinpaden bijeengezocht. De dauwdruppels, voor
zoover ze niet als lampen aan de takken der tjemara's hingen, werden verzocht, juist
in die schelpjes en hoorntjes te vallen. Dan zouden ze ter vergoeding daarvoor dien
avond niet ‘dauwdruppels’ heeten, maar ‘ijs’ en ‘champagne’. Nu, de dauwdruppels
hadden voor zulke deftige namen wel wat over. Ze vielen dus juist in de hoorntjes
en schelpjes.
Het voorgenomen bloemenbal maakte veel gerucht in de wereld, al hebben de
bloemen geen kranten, die het nieuws wijd en zijd verspreiden. Een kiekendief, die
er van gehoord had, vloog naar de zon en deelde 't haar mee. En de zon werd zóó
nieuwsgierig, dat ze besloot den avond van het bal op te blijven, en niet te gaan slapen
eer het afgeloopen was.
Maar daar kwam de maan tegen op, want die had intusschen ook al van een
vleermuis vernomen, wat er in de bloemenwereld ge-
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beuren zou. ‘'t Is mijn recht, des nachts te schijnen,’ zei ze tegen de zon; ‘dat heb ik
gedaan zoolang de wereld bestaat, en dat laat ik voor niemand, zelfs voor u niet!’
En in haar drift ging ze, zoo klein als ze was, vlak voor de zon staan en dreigde haar
met de vuist. Toen dachten de menschen op aarde dat er zonsverduistering was en
ze zeiden: ‘Die arme zon! 't Is toch hard, zoo dikwijls met dien grooten draak te
moeten vechten! We willen hopen dat ze ook ditmaal overwinnen zal, net als altijd;
anders moeten we dag en nacht gas en petroleum branden en dat komt zoo duur uit!’
Nu was de groote zon volstrekt niet bang voor de kleine maan, en ze zou om
harentwille niet op tijd naar bed zijn gegaan. Maar de kiekendief zei: ‘De rozen
hebben gezegd dat een bal eerst na zonsondergang begint, en de bloemen dus niet
dansen zullen, zoolang de zon nog aan den hemel staat.’ ‘En daarenboven,’ hadden
ze er bijgevoegd, ‘duurt een deftig bal doorgaans tot na zonsopgang. Als de zon dus
heel nieuwsgierig is, moet ze maar een uurtje vroeger opstaan dan gewoonlijk.’
Toen begreep de zon, dat ze zich maar noodeloos vermoeien zou met 's nachts te
blijven schijnen. Op den avond van het bal ging ze dus op haar gewonen tijd naar
bed, en ze was volstrekt niet van plan, buitengewoon vroeg op te staan. Ze had immers
de menschen zoo dikwijls verrast als ze nog druk aan 't dansen waren, en ze vond
dat die er dan lang niet zoo frisch uitzagen als wanneer ze den geheelen nacht geslapen
hadden. Zoo zou 't met de bloemen ook wel zijn, meende ze; en daarvoor stond ze
geen kwartier vroeger op.
't Speet de maan erg, dat de bloemen haar bal niet een dag of wat later gaven, want
het viel nu juist in den tijd, dat ze haar oog onmogelijk heelemaal open houden kan.
Maar uit dat half open oog keek ze toch zoo scherp, dat de menschen zeiden: ‘Men
zou haast zeggen, dat de maan vol was!’ Want dàt zeggen de menschen, als ze haar
oog heelemaal openhoudt.
De sterren hadden den wind verzocht, dien avond heel stil en bedaard te zijn en
haar geen wolken in 't gezicht te blazen;
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dat mocht hij dan den volgenden avond ééns zoo erg doen. Nu, de wind zei dat het
goed was; hij was tóch van plan, dien avond geen leven te maken; want hij wilde
eens hooren wat voor muziek de krekeltjes en de torren zouden maken. Veel
bijzonders zou 't wel niet wezen, meende hij.
En zoo gebeurde 't, dat het op den avond van het bloemenbal prachtig weer was,
zooals de menschen dat noemen. Maar de waarheid was, dat de maan en de sterren
en de wind nieuwsgierig waren naar de dingen die komen zouden, en dat de bergen,
uit overmaat van zorg, de wolken aan den ketting hadden gelegd, zoodat ze niet weg
konden loopen en de aardigheid van het feest bederven.
De eersten die kwamen, waren de Klokjes. Dat waren stipte bloemen, die altoos
en overal op haar tijd pasten. ‘Om negen uur begint het bal,’ was er gezegd; en klokke
negen stonden ze dus aan den ingang van de balzaal. De Tabaksplanten, die als
ceremoniemeesters dienst deden, brachten de dames Klok heel beleefd en netjes
binnen, zooals het behoort; maar ze keken elkaar steelsgewijze aan en lachten. Hoe
kon iemand nu toch zoo burgerlijk zijn om precies op zijn tijd te komen!
De Klokjes merkten gelukkig niets van het lachen der Tabaksplanten, want ze
liepen heel zedig naast de heeren, met het hoofd diep ter aarde gebogen. Ze hadden
van haar ouders geleerd dat stiptheid de voornaamste is van alle deugden, en aan
deze les hielden ze zich trouw.
Ze werden door de Tabaksplanten naar de stoelen gebracht, want de sofa's waren
voor deftiger gasten bestemd; maar eerst hadden ze behoorlijk haar compliment
gemaakt voor de twee dikke roode Rozebottels, die indertijd mooie, frissche rozen
waren geweest; maar dat was al heel lang geleden. De oude Heer en Mevrouw
Rozebottel gaven het bal om hun jeugdige nichtjes, de Rozen, een pleizier te doen.
Deze hadden het plan wel bedacht, maar ze konden toch moeilijk zelf het bal geven.
Wat echter de oude luidjes betreft, die sliepen liever in het rozenperk en droomden
van den goeden ouden tijd.
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Daarna kwam de familie Cassia; alle dames gekleed in gele sleepjaponnen. Ze waren,
evenals de Klokjes, bloemen van den ouden stempel, die graag precies op tijd kwamen
waar ze wezen moesten; maar ze woonden op de bovenste verdieping van een hoogen
boom, en ze hadden heel langzaam naar beneden moeten klimmen, om haar
fonkelnieuwe kleedjes niet vuil te maken of te scheuren. Daarom kwamen ze iets
over negenen.
De Cassia's hielden zich een weinig achteraf, dicht bij de dames Klok. Eigenlijk
waren ze blij, dat ze in elkaars nabijheid konden zitten. De Klokjes waren namelijk
een beetje verlegen van natuur en spraken zelden uit eigen beweging iemand aan;
de Cassia's daarentegen waren niet bijzonder gezien onder de bloemen. Men vond
ze vervelend, en dat was geen wonder! Ze praatten nooit over iets anders dan over
haar tantes en oudtantes, die met dokters en apothekers als met goede vrienden hadden
omgegaan; en vooral hadden ze 't druk over zichzelf en haar zusters; want de dames
Cassia dokterden zoo'n beetje voor haar pleizier; ze hadden niet gestudeerd en waren
niet gepromoveerd. Natuurlijk vonden de andere bloemen dat gedurig praten over
allerlei ziekten en geneesmiddelen, en over de knapheid van tantes en grootmoeders,
die al lang dood en vergeten waren, heel vervelend, en ze ontweken de Cassia's dus
zooveel mogelijk; maar de bedeesde Klokjes luisterden stilzwijgend en gewillig naar
die lange verhalen, en knikten telkens ‘ja.’ Daarom stonden ze zeer in de gunst van
de dames Cassia.
Intusschen waren de heeren Flamboyant binnengekomen. Die beeldden zich heel
wat in, omdat zij in tuinen worden gekweekt en rood zien. Ze vertelden dan ook
altoos dat ze familie waren van de zon en het vuur; maar dit was niet waar! Ze waren
héél na verwant aan de Cassia's1), maar die wilden ze uit verwaandheid niet kennen,
omdat ze niet gezien waren in de groote bloemenwereld. Ze kwamen met veel
beweging de balzaal binnen, maakten een zwierige buiging voor den Heer en
Mevrouw Rozebottel en keken heel brutaal naar de dames Klok en Cassia.

1) Cassia en Flamboyant behooren beide tot de vlinderbloemige planten.
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Groeten echter deden ze niet; integendeel, ze gingen op een afstand staan, staken de
hoofden bij elkander en maakten allerlei grappen over de verlegen houding van de
Klokjes en de gele japonnen van de Cassia's. Ze hadden veel pret met elkaar, maar
ieder lachte toch het hardst om zijn eigen aardigheid.
Dat duurde zoo een poosje. Toen stoven de heeren Flamboyant in eens naar den
ingang van de balzaal en betwistten elkander en den Tabaksplanten de eer om de nu
binnentredende gasten eerst naar de Rozebottels, en daarna naar de sofa's te geleiden.
Het waren dan ook aanzienlijke personen, namelijk de Dahlia's en de Zonnebloemen.
De Dahlia's waren de pleegkinderen van oude, rijke, ongetrouwde renteniers; die
konden dus op een groote erfenis rekenen. Sommige van haar kon men het aanzien
dat ze 't bijzonder goed in de wereld hadden; ze zagen er tenminste dik en welgedaan
uit. Daarom was 't maar goed dat ze op sofa's zaten; want die zijn ruimer dan stoelen
Wat de Zonnebloemen betreft, men kon ze bijna niet aanzien, zoo blonken ze van
goud. Het waren geen fijne bloemen, maar ze droegen, behalve haar gouden kroon,
een deftigen naam; want ze stamden immers van de zon af! Daar waren ze heel trotsch
op. Ze namen het geleide der nederig buigende Flamboyants aan met een gezicht,
alsof ze aan die heeren een groote gunst bewezen. Een van de heeren Flamboyant
dacht er ernstig over na, een freule Zonnebloem ten huwelijk te vragen; maar zoolang
ze zoo stijf en trotsch keek, waagde hij het slechts, haar nederig te smeeken om een
dans. Hoe het later gegaan is, weet ik niet, maar dien avond kwam hij niet verder
dan tot één enkelen dans met de stijve freule Zonnebloem.
Bijna tegelijkertijd met de dames Dahlia en Zonnebloem kwamen de heeren Croton
binnen. Die waren, evenals de Rozen, reeds meermalen in de balzalen der menschen
geweest, en voelden zich dus wat deftiger en gewichtiger dan de andere planten.
Daar ze nog al veel rood en geel aan hadden, verbeeldden ze zich, dat ze er uitzagen
als jonge luitenants. Ze namen dan ook een trotsche, krijgshaftige houding aan, en
staken de borst zóóver vooruit, dat
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ze bijna hun evenwicht verloren. Ook speelden ze van tijd tot tijd met hun bovenste
blaadjes, zooals de wezenlijke officieren wel eens met hun snorren doen, en ze
glimlachten heel vriendelijk tegen alle bloemendames, die ze mooi vonden. Bijzonder
echter hielden ze zich op met de Dahlia's en Zonnebloemen.
Kort daarna kwamen de heeren Varenkruid en Indigo. De laatsten begaven zich
zoo spoedig mogelijk naar de Cassia's, met wie ze belangrijke gesprekken
aanknoopten over medicijnen en verf. Ze dansten dan ook met niemand anders dan
met de Cassia's en de Klokjes, met wie ze door de Cassia's in aanraking gekomen
waren.
De heeren Varenkruid waren stille, knappe, beschaafde jonge planten; iedereen
mocht hen gaarne lijden. Zij van hun kant, schenen bijzonder veel schik te hebben
in de Verbena's, Melattie's,1) Theestruikjes, Vergeet-mij-nietjes en Fuchsia's, die bijna
allen tegelijk binnenkwamen.
En het moet erkend worden, dat deze tot de liefste bloemendames van het
gezelschap behoorden. Ze waren eenvoudig en smaakvol gekleed, gedroegen zich
heel bescheiden, en konden een verstandig en aangenaam gesprek voeren. De
Verbena's stonden terecht bekend als geestige en vroolijke meisjes; de Theestruikjes
waren in China, de Melattie's in Hindostan geweest en wisten dus wat te vertellen;
de Vergeet-mij-nietjes hadden al heel wat beleefd en wisten onderhoudend te praten
over haar herinneringen en ervaringen, terwijl de Fuchsia's zich boven alle anderen
onderscheidden door haar dichterlijken aanleg en muzikaal gevoel. Geen wonder
dus, dat deze dametjes zeer in den smaak vielen bij de bedaarde en degelijke heeren
Varenkruid.
De heeren Kina waren er ook: door en door brave plantenheeren, die veel voor
anderen deden en algemeen geacht waren; maar ze hadden iets stroefs en stijfs, en
waren in hun manier van spreken wat bitter en onaangenaam. Men hield zich dan
ook niet bijzonder druk met hen bezig; alleen de dames Cassia schenen

1) Indische Jasmijnsoort.
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veel belang in hen te stellen en wilden volstrekt weten of ze een groote familie hadden,
en of ze ook al, evenals de voorouders der Cassia's, in het oude Egypte op goeden
voet met de dokters hadden gestaan. Maar de heeren Kina zeiden, dat ze van Egypte
en den ouden tijd niets afwisten; des te meer echter van Brazilië en Peru en den
nieuwen tijd.
Eensklaps ging er een kreet van bewondering onder al de gasten op. Dat kwam,
omdat de familie Roos haar intrede deed. Die familie was beroemd wegens haar vele
mooie dochters en nichtjes. 't Was een lust om ze te zien hoe ze daar binnentraden,
de een al mooier dan de ander. Men zag de interessante kwijnende Theerozen, de
schuchtere bleekroode Rozen, de levenslustige en allesbehalve verlegen purperroode
Rozen, de deftige, ja vorstelijke donkerroode Rozen, de eenvoudige witte Rozen,
wie men de oprechtheid op het aangezicht kon lezen. Er was een zeer groote
verscheidenheid onder de dames Roos, maar dáárin kwamen ze allen overeen, dat
ze ter eere van het feest haar dorens thuis hadden gelaten. Alleen de eenvoudige witte
Rozen hadden ze ter goeder trouw meegebracht: want dorens hooren bij de Roos,
meenden ze. Ze staken er niemand opzettelijk mee, maar de heeren Croton en
Flamboyant, Tabaksplant en Koffiestruik prikten er zich geducht aan en die wilden
daarna niets meer van de witte Rozen weten. Hoe dom ook, dorens mee te brengen
op een bal!
Toen de dames Oleander binnenkwamen, werd er gefluisterd: ‘Ze zien er wel mooi
uit, maar ze zijn volstrekt niet te vertrouwen! Ze hebben venijnige tongen!’ De
Kembang-spatoe's1) baarden veel opzien door haar opzichtige, vuurroode japonnen;
en van de Tjampaka's2) zei men, dat ze veel te veel reukwater op haar zakdoeken
hadden gedaan; dat was niet zooals 't behoorde. Toen de heeren Suikerriet en
Paddestoel tegelijkertijd binnenkwamen, hoorde men een gesmoord gelach in de
balzaal. 't Was dan ook een dwaas gezicht, die lange magere Suikerrieten naast

1) Kembang-spatoe = Hibiscusroos, een soort malva.
2) Tjampaka = een uiterst geurige bloem van de familie der Magnoliaceën, gelijk onze
‘Tulpeboom’.
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de korte, dikke Paddestoelen! Overigens mocht men de goedhartige, vriendelijke
heeren Suikerriet graag lijden, al vond men ze soms wat al te zoetsappig; iedereen
zag hen oneindig liever dan de Paddestoelen, die zoo verwaand en trotsch daarheen
waggelden, alsof ze tot de voornaamste plantenfamiliën behoorden. En dat was juist
niet het geval; ze waren, zooals men dat noemt, van niet tot iet gekomen; maar doordat
ze slecht van geheugen waren, hadden ze dit glad vergeten. Maar anderen hadden
het des te beter onthouden! Maar omdat ze aan 's Konings hof en tafel verschenen,
kon men hun den toegang tot de balzaal moeilijk weigeren.
Er kwamen natuurlijk nog veel meer gasten, dan die ik hier genoemd heb; maar
dit waren toch de voornaamste.
En ze hadden een pret van belang! De Rozen en Crotons deden precies na, wat ze
van de menschen in de balzaal hadden afgezien, en de andere bloemen deden weer
zoo goed mogelijk na, wat de Rozen en de Crotons haar voordeden; maar ze vergisten
zich wel eens. Zoo lieten de eenvoudige Varens hun dames aan hun linkerzijde
loopen, en eerst door 't gegichel van de Rozen en de Crotons werden ze op hun
dwaling opmerkzaam gemaakt. De Crotons, die wel wisten dat de heeren nu en dan
iets aardigs tegen de dames moeten zeggen, zeiden tegen de mooie, vuurroode Rozen:
‘Gij ziet er uit als jonge, bloeiende menschendames!’
De Rozen vergaten geheel en al dat ze vroeger zoo gelachen hadden als de
menschenheeren tot de menschendames hadden gezegd: ‘Gij ziet er uit als een roos!’
Maar nu te lachen, dàt zou dan ook heel onbeleefd zijn geweest! Ze namen het
compliment dus vriendelijk aan en beproefden te blozen; maar dat ging niet, omdat
ze al zoo'n kleur hadden; ze maakten dus maar een keurig nette buiging.
De Cassia's, die graag de manieren der groote wereld nadeden, maar er het fijne
niet van wisten, zeiden kort daarna tegen de heeren Paddestoel: ‘Gij ziet er uit als
kikvorschen!’ waarop die heeren zóó boos werden, dat ze van kwaadheid omvielen,
tot
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groot vermaak van al de aanwezigen. De Rozen en Crotons echter wisten niet wáár
ze 't meest om lachen moesten: om de domheid van de Cassia's, of om de buitelingen
van de Paddestoelen. Wat het dansen betreft: de Rozen en Crotons muntten daarin
boven alle anderen uit. De eenvoudige Klokjes, Varens, Cassia's, Indigo's, Fuchsia's
enz. konden heelemaal niet terecht met de moeilijke en ingewikkelde dansen, als
quadrille en lancier. De polka mazurka, de wals, enz. gingen vrij goed; daarbij
huppelden ze maar zoowat in 't rond. Soms tuimelde het eene paar dan wel tegen het
andere aan, en dan rolden ze samen om; maar dat was niets; dat gebeurt op de
menschenbals óók wel eens en daarom is het op een bloemenbal ook geoorloofd.
De krekeltjes deden hun uiterste best, en alle bloemen zeiden dat ze ‘verrukkelijk’
speelden, en dat het heerlijk dansen was op die muziek; of eigenlijk waren het de
Rozen die het zeiden, en alle anderen zeiden 't haar na.
Als de torren hun muziek deden hooren, werd er heel druk gepraat; maar zoodra
een stuk uit was, riepen alle bloemen: ‘O, wat was dat mooi!’ en soms klapten ze
daarbij in de bladeren, vooral als ze buitengewoon druk gepraat hadden
Tusschen de dansen trippelden de heeren heen en weer en brachten hoorntjes met
limonade en schelpjes met ijs aan de dames; en deze aten en dronken als wezenlijke
menschen; maar alle bloemen keken eerst goed toe, hoe de Rozen het deden.
Hoe later het werd, des te meer werd de vloer van de danszaal bestrooid met
afgevallen blaadjes; de planten liepen rond met meer geknakte dan gave bladeren
aan den stengel; en de mooie gezichtjes van de dames werden hoe langer hoe bleeker
en vermoeider. Maar dat bewees juist dat men zich ‘dol amuseerde,’ zeiden de Rozen.
Kortom, het feest liep, naar het oordeel van de Rozen en Crotons, goed van stapel.
En dat zeiden alle anderen ook, ofschoon ze eigenlijk volstrekt niet wisten wat die
uitdrukking beteekende; want het was een menschenwoord.
De wind had zich een heelen tijd stil gehouden; maar toen 't
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hem te lang duurde, stond hij zachtjes van zijn plaats op, vloog naar een naburigen
Waringin en fluisterde hem in: ‘Vader Waringin, wat zegt gij van die vertooning?’
De Waringin zag juist een mooie Roos dansen met een leelijken Paddestoel, een
Dahlia met een Tabaksplant, een Oleander met een Koffiestruik, een
Vergeet-mij-nietje met een Suikerriet, een Cassia met een Indigo, een Zonnebloem
met een Flamboyant. En hij vond dat alles zóó dwaas, dat hij hartelijk in den lach
schoot, zoodat zijn takken geweldig heen en weer schudden.
De vogeltjes, die bij hem logeerden, werden er wakker van, en de mannetjes zeiden
tegen de vrouwtjes: ‘Wijfje, houd de kinderen goed vast, want het stormt!’ En dan
staken ze het kopje weer in de veertjes. Maar na een poosje werd de Waringin weer
ernstig, zooals altijd, en hij zei: ‘Ik zie de bloemen graag vroolijk en ben altijd in
mijn schik als ze recht veel pret in haar leven hebben; maar niet op deze manier! Ik
lachte zooeven wel om al die dwaze vertooningen, maar ik vind 't eigenlijk een
verdrietig gezicht, als de bloemen de menschen willen nadoen; ze moesten maar
liever aardige, eenvoudige bloempjes blijven.’
‘Dat ben ik volkomen met u eens, vader Waringin,’ antwoordde de wind, en per
ongeluk loosde hij daarbij een zwaren zucht; toen vielen de schitterende dauwdruppels
op den grond, en de vuurvliegjes vergaten van den schrik om licht te geven. En de
bloemen maakten vlug dat ze thuis kwamen, bang dat er storm en slagregen in
aantocht was.
NELLIE.
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Nelly's Pop
een vertelling uit het Goudland Alaska

SEDERT zes weken waren de goudmijnen gesloten en het geld werd al schaarscher
en schaarscher. Het slechte weer had zich vroeger dan gewoonlijk doen gelden, en
de voortdurende regen was door meer dan één dak van armoedige hutten gedrongen.
Hier en daar braken ziekten uit, en bij Sandy Carson lag een klein meisje - het eenige
in 't geheele kamp! - zwaar ziek. Eerst was 't maar een verkoudheid geweest, toen
kreeg ze koorts, en sinds dien dag werd het met de kleine goudblonde Nelly, die alle
goudgravers van 't begin af aan hadden liefgehad, al erger en erger. Eindelijk waagde
men 't nog slechts fluisterend met elkaar te praten; en zelfs in 't café De roode Lamp,
waar elken avond de mannen voor het een of ander spel bijeenkwamen, werd niet
anders dan zacht gesproken.
Eerst laat in den herfst was Sandy met vrouw en kind, arm en berooid, in het kamp
aangekomen; en sedert dien tijd was er maar weinig gelegenheid tot goudgraven
geweest. Zooals ik straks al gezegd heb, begon het geld voortdurend schaarscher te
worden, en bij de Carsons was er bepaald gebrek aan. Dit veranderde echter niets
aan den ijver van dr. Dick, die bij mooi weer lustig naar goud groef en bij ongunstig
weer zijn zieken
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bezocht. Dag en nacht kwam hij elk oogenblik bij de Carsons, en ieder wist dat hij
alles deed om het kind te redden.
Ze stonden hem op hun wijze bij, de ruwe mannen, zoo goed ze konden. Tweemaal
's weeks bracht de postwagen uit Green Valley allerlei lekkernijen voor het zieke
kind, en eenmaal hadden ze zelfs, op raad van den dokter, een beroemden professor
laten komen, wien ze daarvoor honderd dollars moesten betalen; en daarvoor vertelde
hij hen dat dr. Dick de kleine heel goed behandelde, dat hij alle krachten inspande
om haar te behouden, en dat de koorts langzamerhand vanzelf wel zou afnemen.
Dr. Dick, die zich op dit oogenblik over het bedje van het arme kindje boog om
naar haar onregelmatige ademhaling te luisteren, en daarbij haar door de koorts verhit,
vermagerd handje in de zijne hield, kwam het voor, als had de koorts thans haar
grootste hoogte bereikt. De ouders, afgemat door 't aanhoudende waken, sliepen in
de naaste kamer. De kleine lijderes verviel van tijd tot tijd in een zwak ijlen, en als
de dokter zich over haar heenboog, dan scheen het alsof ze hem herkende en begon
ze te murmelen. ‘Is 't nog geen nieuwjaar, mama?’ fluisterde ze. ‘U hebt me toch
gezegd dat ik dan een pop kreeg. Ik wou er zoo graag, zoo héél graag een hebben,
mama! Is 't nog geen nieuwjaar?’
Dr. Dick richtte zich op en keek hulpeloos rond. Wat moest hij doen om aan dit
verlangen van het zieke kind te voldoen? 't Was vandaag de laatste dag van 't jaar;
hij had er zelf niet eens aan gedacht, maar het arme schepseltje had hem er in haar
koortsgloed aan herinnerd. De uren schenen geteld. Haar krachten waren bijna
uitgeput, en den volgenden ochtend moest het oogenblik aanbreken, dat over leven
en dood besliste. Als dan het bewustzijn terugkeerde en als hij haar dàn de pop in de
armen kon leggen, was er misschien nog hoop - weliswaar een heel zwakke; - maar
het middel kòn beproefd worden.
‘Is 't nog geen nieuwjaar?’ herhaalde Nelly, ‘nog altijd niet?’ Toen Juffrouw Carson
wakker werd, vroeg dr. Dick haar om een pop. De arme moeder kreeg tranen in de
oogen. ‘Ik kan er geen koopen!’ snikte ze. ‘Een jaar lang heb ik haar al beloofd dat
ze
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er met nieuwjaar een zou krijgen; toen kwamen we hierheen en Nelly werd ziek. Ik
dacht er niet meer aan, en ach, dokter - ik heb zelfs geen geld genoeg om behoorlijk
voedsel te koopen!’
Een half uur later ging dr. Dick naar De roode Lamp om zijn avondeten te
gebruiken. 't Was er vol als altijd; maar zoodra hij binnentrad, hielden alle gesprekken
op; deelnemend omringden hem de mannen en vroegen naar de kleine.
't Regende buiten geweldig. Dr. Dick baande zich een weg door de hem
omringenden en liep naar den haard om zich te warmen. ‘Morgenochtend zal er wel
een beslissing komen; nu kan ik nog niets zeggen,’ begon hij. Een oogenblik zweeg
hij; daarop vroeg hij plotseling: ‘Jongens, is er onder jullie ook iemand, die
onmiddellijk naar Green Valley kan rijden?’
Een doodsche stilte heerschte er op die vraag. De afstand naar de dichtstbijgelegen
stad Green Valley, was een goede twintig mijlen, en de wegen waren bijna
onbegaanbaar. Al tweemaal was de post weggebleven. De riviertjes waren gezwollen
en op sommige plaatsen waadden de paarden tot aan de knieën door 't water.
Bovendien lag ergens op een plaats aan den weg een rooversbende; er was op den
postwagen eenige dagen geleden zelfs geschoten.
Eindelijk zei een van de mannen:
‘We zouden allen heel graag willen gaan, maar er is in 't geheele kamp geen paard,
dat een volwassen man in één nacht heen- en terugbrengt. En Kid zal 't wel niet
durven wagen,’ voegde hij er aarzelend bij.
‘Laat Kid voor zichzelf spreken!’ klonk een jeugdige frissche stem, en een slanke
jongen kwam naar dr. Dick toe. ‘Wat moet er in Green Valley gebeuren?’
De dokter keek den spreker aan. De jongen kon hoogstens zeventien jaar oud zijn,
en voor dien leeftijd was hij nog bijzonder smal en tenger. Op zekeren dag was hij
plotseling in het kamp verschenen en ieder geloofde, dat hij ergens van zijn meester
was weggeloopen. Van den aanvang af was hij in de mijnen gaan werken en ook bij
het spel liet hij zich niet onbetuigd; en bij
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allebei scheen het geluk hem nogal gunstig te zijn. Hij noemde zich Ellis, maar de
mannen hadden hem ‘Kid’ (jongen) gedoopt. Voor de kleine Nelly liep hij door een
vuur. Sedert haar ziekte had hij bijna geen kaart aangeraakt, en in de laatste dagen
had hij ze zelfs heelemaal laten rusten.
‘Luister eens,’ zei dr. Dick langzaam, en hij keek den knaap vast in de oogen ‘misschien zal 't wat helpen, misschien ook niet. Maar morgen is 't Nieuwjaar, en ze
hadden het kleine meisje tegen dien tijd een pop beloofd. Zelfs in haar ijlende koorts
denkt ze daar nog aan. Ze praat er telkens over en verlangt er zoo vurig naar; en als
nu de crisis komt en het bewustzijn terugkeert, dan kan een teleurstelling ernstige
gevolgen hebben. Daarom dacht ik, dat - als we een pop hadden - een groote pop, die we haar konden laten zien - dat zou - misschien -’
De jongen draaide zich zonder een woord te spreken om, en keek de rondom hem
staande mannen aan.
‘Wie heeft er een paard?’ vroeg hij. ‘Verschaf mij een goed paard en binnen drie
minuten ben ik op weg.’
‘Ik heb er een! Ik ook - neem het mijne!’ klonk het hem van alle kanten tegemoet.
‘Mijn paard is het beste uit 't heele kamp!’ riep Slag, een groote, forsch gebouwde
kerel; ‘ik ga 't dadelijk halen, hoor!’ En hij verdween zonder antwoord af te wachten.
‘Kid heeft geld noodig; nu in den zak getast, vrienden!’ riep er een, en hij ging
met den hoed rond.
De muntstukjes vielen er bij menigte in. Toen de hoed aan den jongen werd
overgereikt, gaf deze hem aan dr. Dick.
‘Geeft u dit aan Nelly's ouders,’ zei hij, ‘die hebben 't meer noodig dan ik. De pop
zal ik zelf wel betalen.’ En zonder verder een enkel woord te zeggen, snelde hij de
deur uit. Slag stond al klaar met het paard, een mooi vurig dier, dat den kop achterover
gooide en met den voorpoot op den grond krabde.
‘Als er ergens een paard is dat je in één nacht heen- en terugbrengt, dan zal dit het
doen,’ zei hij vol trots.
De goudgravers kwamen allen naar buiten, om den jongen te
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zien wegrijden. 't Was heel donker en de regen viel bij stroomen neer.
‘Hou stroomopwaarts aan, als je door de rivier gaat, Kid!’ riep een van de mannen,
‘wend vooral niet den kop stroomafwaarts.’ ‘Neem het dier aan den teugel, als je
aan “de lange klip” komt,’ riep een ander bezorgd; ‘de weg is daar heel steil, en je
zoudt licht met het paard naar beneden kunnen storten.’
‘Nancy kent elke voetbreed van den weg,’ zei Slag op geruststellenden toon, ‘Kid
hoeft haar volstrekt niet te leiden.’
‘Neem mijn wapen, Kid,’ riep Whistler, een oude Schot, en hij stak hem een
reusachtige revolver toe.
‘Veel te zwaar; vriendelijk dank; ik heb er zelf wel een. Adieu, jongens! Bij 't
aanbreken van den morgen ben ik terug - als ik nog leef!’
Hij klapte met de tong, en het vurige paard snelde heen met den jongeling, door
nacht en onweer. Zwijgend luisterden de mannen, tot het geluid der hoefslagen zich
in het woud verloor.

II.
De jongste bediende van een grooten winkel in Green Valley was op het punt, den
winkel te sluiten. 't Was al over elven, en de laatste koopers waren reeds lang naar
huis teruggegaan. Een oogenblik stond de jonge man aan de deur en keek door den
regen en de duisternis naar buiten.
Hij wilde juist weer naar binnen gaan, toen een geluid tot hem doordrong, en het
volgend oogenblik onderscheidde hij het klepperen van paardehoeven. Tot zijn groote
verbazing hield onmiddellijk daarop een ruiter voor zijn deur stil, en steeg voor een
der verlichte ramen af. Terwijl hij den teugel over een haak sloeg, riep hij den
verbluften bediende toe: ‘Geef mij de grootste pop, die je hebt, maar gauw wat!’
Werktuiglijk gehoorzaamde de aldus aangesprokene en staarde den ander verbaasd
aan. Alles wat hij kon onderscheiden, was dat 't een jongen of tenminste een kleine
man was. Voor 't
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overige was Kid van 't hoofd tot de voeten met modder bedekt, en hij bewoog zich
eenigszins wankelend.
‘Om 7 uur ben ik uit het kamp weggereden,’ zei hij, toen hij de nieuwsgierige
verbazing van den bediende opmerkte. ‘Ik zie er wel een beetje vuil uit, maar de
wegen zijn heel slecht.’
‘Uit het kamp? Een beetje vuil?’ De bediende zette de doos, die hij al voor den
klant wilde neerzetten, voorzichtig weer op haar plaats en keek den jongen met open
mond aan.
‘Ja, en bij 't aanbreken van den dag moet ik weer in 't kamp terug zijn. Haast je
dus wat en geef mij de grootste en mooiste pop, die je hebt. Ze is voor een klein
meisje dat op sterven ligt, en dokter Dick meent dat hij haar misschien kan redden,
als ik vroeg genoeg met de pop terugkom. Pak ze zorgvuldig in en bind dan 't pakket
onder mijn geoliede jas vast!’
De verbaasde bediende liet hem een stuk of drie doozen met poppen zien. De
grootste en mooiste, keurig aangekleed, kon de oogen open en toe doen en ‘papa’
en ‘mama’ zeggen.
‘Deze moet ik hebben,’ verklaarde Kid. ‘Pak haar goed in.’ ‘Maar ze kost 15
dollars.’
‘Voor mijn part kost ze er 50!’ zei Kid onverschillig. ‘Haast je wat!’ Daarop tastte
hij met zijn bemodderde hand onder zijn jas, haalde een sterk leeren zakje te
voorschijn en wierp eenige goudstukken op de toonbank.
Nu maakte de verkooper zich gereed, het pak behoorlijk op Kid's rug vast te binden.
‘Je bent nog maar een jongen!’ riep hij verbaasd en keek Kid nog eens aan.
‘Daarom heb ik dezen rit ook kunnen doen,’ antwoordde deze; ‘een volwassen
man zou voor het paard te zwaar zijn geweest.’ ‘Zijn de riviertjes sterk gezwollen?
Moet je ze overzwemmen?’ ‘Ja, driemaal. Op den terugtocht zullen ze nog hooger
gewassen zijn. Maak het pak nog wat hooger vast! Zoo is 't goed. Goeien nacht!’
‘Halt!’ riep de ander: ‘Hier, neem dit mee voor het kleine meisje, en van harte
wensch ik haar beterschap!’ Hij was naar een
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sieradenkastje gegaan en had er een schitterende broche met twee aardige oorbelletjes
uitgenomen. Kid stak ze dankbaar bij zich. Toen snelde hij naar buiten en slingerde
zich weer op het paard. Een oogenblik later galoppeerde hij de straat af, en bevond
zich weer in de zwarte duisternis, die hem van het kleine wezentje scheidde, dat thans
in Sandy Carsons hut met den dood lag te worstelen.
In zijn gedachten zag hij het doodsbleeke gezichtje voor zich, en dit herinnerde
hem aan dat van zijn eigen zusje Nelly, ginds ver in het Oosten, dat hij in twee jaren
niet had gezien. Hij had haar hartelijk liefgehad, maar die liefde had toch niet kunnen
verhinderen dat hij zich met slecht gezelschap had afgegeven; en toen zijn vader hem
daarover ernstig had onderhouden, had hij in een booze bui het ouderlijk huis verlaten
en was naar Alaska vertrokken. Eerst had hij een jaar lang in een ander kamp gewerkt,
met afwisselend geluk. Maar in dit kamp had hij zich aan Nelly leeren hechten, en
gedurende haar ziekte had hij het spel bijna heelemaaal laten varen. De gedachte dat
zij sterven zou, was hem onverdraaglijk, en onophoudelijk spoorde hij Nancy aan.
Van Green Valley af was de weg eerst tamelijk goed, en ze kwamen flink vooruit.
Toen ze evenwel in het bosch kwamen, werd de weg voortdurend slechter. Kid zag
zich gedwongen langzamer te rijden, omdat het dier eerst het pad moest zoeken. Een
mijl verder was een snelle stroom, dien ze een paar uren te voren slechts met moeite
waren overgekomen. Daar het water nog voortdurend steeg, wilde de dappere jongen
dien zoo spoedig mogelijk oversteken. - De duisternis was echter zóó groot, dat hij
zich geheel aan zijn paard moest toevertrouwen. Het trouwe dier hield moedig vol;
nu eens wendde het zich naar rechts, dan weer naar links; instinktmatig scheen het
den rechten weg te kunnen vinden.
Lang voor dat ze den stroom hadden bereikt, hoorden ze al het bruisen van het
water.
‘'t Zal een moeilijk stuk werk worden, Nancy!’ mompelde Kid. ‘Maar we zullen
den moed niet laten zinken, oude jongen!’
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Men kon geen hand voor oogen zien. - Plotseling werden Kids kleeren weer nat, en
aan het rijzen en dalen van het dier bemerkte hij, dat ze zich al in den stroom
bevonden.
‘Hoofd op, Nancy, hoofd op, mijn dappere Nancy!’
Hij voelde hoe het paard met alle inspanning werkte, maar 't was hem niet mogelijk
te zien, of ze den anderen oever al naderden. Eindelijk kwam 't hem voor als hadden
ze het volle water achter zich, en doemde de oever op. Als dit nu misschien een punt
was, waar rotsen dien begrensden, dan waren ze verloren! - Daar sloeg hem een tak
in het gezicht! Gelukkig, dit was het bosch! Op hetzelfde oogenblik hield het paard
met zwemmen op.
Blijkbaar begaven hem de krachten! - Maar nee, Kid voelde hoe hij met zijn pooten
sloeg en blijkbaar een steun zocht. Nu hadden ze den oever bereikt! Met groote
moeite klom het dier tegen den vettigen, slijkerigen wal op. Kid hield zich aan de
manen van het paard vast en na een poos, die hem wel een eeuwigheid toescheen,
hadden ze den vasten grond weer onder de voeten. Uit de takken, die hem opnieuw
in 't gezicht sloegen, maakte hij op dat ze nu het bosch bereikt hadden, en even later
waren ze op den goeden weg!
‘Beste Nancy,’ fluisterde hij, en hij klopte het dier liefkozend op den hals, ‘goeie,
brave, dappere Nancy!’
De volgende vijf mijlen werden zonder hindernis afgelegd. Toen moesten ze den
tweeden stroom over, die evenwel niet zooveel moeilijkheden opleverde als de eerste.
Even later bereikten ze de plaats, waar onlangs de postwagen was geplunderd. Kid
dacht evenwel aan geen gevaar: in zulk een afschuwelijken nacht zou zeker niemand
zijn woning verlaten! De weg, die nu klom, was door de gladheid moeilijk begaanbaar;
het paard vorderde slechts langzaam. Maar toen ze den straatweg bereikten, ging het
weer in galop verder.
De lucht was een beetje opgeklaard en de regen had opgehouden. Misschien
beloofde dat nog een mooien morgen.
Plotseling begon het paard te snuiven en te steigeren en deed zulk een onverwachten
zijsprong, dat de knaap er bijna af was
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getuimeld. Het hart stond hem stil van schrik, toen hij doffe menschelijke stemmen
en den gebiedenden uitroep: ‘Halt!’ hoorde. Hij meende vlak voor Nancy's kop den
omtrek van een menschelijke gestalte te zien. ‘Laat los, schurk!’ riep hij, en klemde
de voeten in de zijden van het dier. Een onderdrukte vloek, als van iemand die omver
werd geworpen, weerklonk, en het paard snelde als een stormwind voort. Even later
hoorde hij hoefgetrappel achter zich, - ze werden vervolgd!
De nacht was nu helder geworden en de regen had bijna geheel opgehouden. Ze
bevonden zich nu op de vrije vlakte, en Kid wist dat zijn gestalte zich duidelijk tegen
den horizont afteekende.
‘Goeie Nancy, beste Nancy,’ zei hij telkens, het dier voortdurend tot nòg grooter
spoed aanzettend ‘we moeten die halsafsnijders zien vóór te blijven, - we moeten
Nelly haar pop brengen! Dàn kom jij in den warmen stal, hoor Nancy! O, je kùnt
het! Onze Lieve Heer zal je bijstaan, Nancy! O, goede God, als Gij Nancy helpt om
aan onze vervolgers te ontkomen, dan beloof ik U, een beter mensch te zullen worden!
Ik zal naar huis schrijven en nooit weer een kaart aanraken. Maar help Nancy toch,
lieve God, dat we tijdig met Nelly's pop aankomen!’
Telkens en telkens herhaalde hij deze woorden, en eindelijk meende hij te bespeuren
dat ze op zijn vervolgers wonnen. Tot aan den derden stroom was het nu nog een
mijl. Als 't hun gelukte dien over te komen, dàn waren ze gered! De vervolgers zouden
't waarschijnlijk niet wagen, er over te gaan.
‘'t Zal gaan, Nancy; 't zal gaan!’ mompelde hij. Daar knalden plotseling twee
schoten achter elkaar! Een oogenblik voelde Kid een stekende pijn in den arm: toen
werd deze zwaar en stijf. ‘Nancy, o Nancy, ze hebben me geraakt!’ steunde hij, ‘die
lafaards hebben op me geschoten!’
Toen de schoten knalden, had het paard een wilden sprong gemaakt, en was daarop
in razende vaart voortgesneld.
‘Houd het uit, Nancy, houd het uit! Zoo lang ik kan, blijf ik bij je,’ mompelde Kid.
‘O, God, help mij, dat ik niet val!’
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III.
Eenige honderden meters van De roode Lamp verwijderd, op den weg naar Green
Valley, stond de hut van de Carsons. Voor deze kleine woning stonden thans een
aantal mannen. Zij wachtten. Ze wachtten op het aanbreken van den dag; ze wachtten
op het woord, dat het vonnis zou uitspreken over het doodzieke kind; ze wachtten
op den hoefslag van het paard, die misschien haar redding zou beteekenen.
't Regende al langen tijd niet meer en de morgen begon aan te breken. Als dr. Dick
zich maar een oogenblik vertoonde, hingen ze aan zijn lippen. Van tijd tot tijd stond
er een op en liep tot den rand van het bosch, om met gespannen aandacht te luisteren;
dan keerde hij zwijgend terug en schudde het hoofd ontkennend, als eenig antwoord
op de vragende blikken der anderen.
‘Nu moet hij aanstonds terugkeeren,’ fluisterde Slag, die den heelen nacht niets
gezegd had. ‘De wegen zijn vreeselijk slecht, maar hij en Nancy zullen wel het uiterste
hebben beproefd; ook bij de stroomen, als die niet àl te sterk zijn geweest.’
Dat was de eerste toespeling op een mogelijke mislukking, - in stilte had ieder al
hetzelfde gedacht.
Een sombere stemming maakte zich van de groep meester. Nu kwam dr. Dick naar
buiten. ‘Zoo aanstonds wordt ze wakker,’ zei hij. ‘Als Kid nu maar niet te laat komt!’
Aller zenuwen waren tot het uiterste gespannen; ieder staarde angstig door de
schemering in de verte. Plotseling klonk aan de grens van het woud een luide kreet.
Hij werd geuit door de twee mannen, die nog eens waren gaan kijken en luisteren.
‘Hij komt!’ riepen ze, ‘we hooren de hoefslagen!’
De anderen sprongen op, en luisterden eveneens. En - ja, uit de verte, ergens in
het woud, weerklonken hoefslagen! Slag drong naar voren.
‘'t Is Nancy!’ riep hij blij. ‘Ik ken haar gang!’
Hard loopend keerden de beide mannen terug; achter hen
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kwam het paard. Voor zijn meester hield het stil. Bedekt met modder en schuim
stond het daar, met wijd geopende neusgaten en wild slaande flanken, en op zijn rug
lag iets, dat er niet minder vuil uitzag.
‘Kid, Kid!’ riep Whister en hij schudde hem heen en weer. ‘Slaap je? Zeg, breng
je de pop mee?’
Geen antwoord. Toen zagen ze dat zijn handen aan het zadel waren vastgesnoerd.
Ze maakten hem haastig los, deden hem zijn jas uit en - vonden de doos! Onmiddellijk
liep de dokter er mee naar binnen.
Een oogenblik later kwam hij weer buiten. ‘Er zitten bloedvlekken op,’ zei hij,
‘de jongen is zeker gewond!’
In de morgenschemering knielde hij op den grond, en legde het oor tegen de borst
van den knaap.
‘Draagt hem naar De roode Lamp,’ gebood hij, ‘gauw wat!’ Whister nam de slanke
gestalte in zijn armen en droeg hem als een kind naar binnen.
Drie uren later scheen een heldere winterzon naar binnen in het kamertje, waar Kid
lag. Dr. Dick boog zich over hem heen, en een zwijgende menigte wachtte buiten en
gluurde door de geopende deur.
Toen hij de oogen opende, wist hij eerst niet waar hij zich bevond. Eindelijk vroeg
hij met matte stem: ‘Ben ik nog vroeg genoeg gekomen, dokter? Was de pop goed
- en zal zij - zal ze beter worden?’
‘Ja, mijn jongen. Jij hebt haar gered! Ze zal weer gezond worden, en jij, Kid, zult
er ook wel gauw weer bovenop zijn. God moge je zegenen!’
En allen, die buiten stonden, herhaalden deze woorden.
Deze geschiedenis uit het leven van ruwe menschen, als de gouddelvers wel eens
zijn, doet mij denken aan 't volgende, dat ik eens las:
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In zoo'n delverskamp, bestaande uit enkel mannen en één pas aangekomen getrouwd
paar, dat een zuigeling had, kwam eens een reizend gezelschap een concert geven.
Iedereen ging er heen, ook het echtpaar met den slapenden zuigeling. Maar midden
in een mooi stuk begon het kind luidkeels te schreeuwen. Toen gebood het publiek
stilte - aan de muzikanten, totdat de kleine schreeuwer zijn stukje ten einde zou
hebben gebracht. Want dàt was de mooiste muziek, zeiden ze; en die hadden ze in
zoo lang niet gehoord!
N.

Een vondst
Twee Overijselsche boeren vonden eens een grooten, zwaren steen, waarop geschreven
of liever ingebeiteld was:
O wonder boven wonder,
Wie weet, wat hier ligt onder.

Na lang beraadslagen besloten ze te probeeren den steen te wentelen, want ze hoopten
dan een schat of iets van dien aard te zullen vinden. Goed - na langen tijd werken en
sjouwen kregen zij den steen eindelijk omgekeerd! Toen lazen ze op den anderen
kant het volgende rijmpje:
O, wat ben ik blij,
Dat 'k lig op mijn andere zij!
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Mijn vriends kazen
(voor de grooteren)
IK had eens een vriend die, toen hij op zijn reis toevallig eens te Liverpool kwam,
een paar Liverpoolsche kazen kocht. Prachtige kazen waren het, rijp en sappig, met
een tweehonderd-paardekrachts geur er aan, die drie mijlen vóór den wind merkbaar
was en die een mensch, die niet tegen die kaaslucht kon, op tweehonderd pas afstands
kon doen flauwvallen. Toevallig was ik toen ook juist te Liverpool, en mijn vriend
vroeg me of 't mij niet schelen kon, deze kazen al vast voor hem mee naar Londen
te nemen, omdat hij zelf pas over eenige dagen de terugreis zou aanvaarden en het
voor de kazen beter was, dat ze direkt thuis in den vochtigen kelder werden gelegd.
‘O met alle pleizier, kerel!’ antwoordde ik; ‘met alle pleizier!’ Ik haalde de kazen af
en nam ze mee in een rijtuig. Dit was een oude rammelkast, getrokken door een
aemechtigen ouden knol, dien zijn eigenaar, in een oogenblik van dichterlijke
opgewondenheid, ‘een paard’ noerhde. Ik legde de kazen op de imperiale1), we
trokken af in een vroolijken sukkeldraf; en alles ging prachtig, totdat we een hoek
om sloegen. Daar voerde de wind den geur van de kazen in de neusgaten van ons
paard. Dat prikkelde hem! En met een luiden snurk van schrik zette hij het op een
galop van wel drie engelsche mijlen in 't uur! De wind bleef maar al in dezelfde
richting waaien, en eer wij het einde van de lange straat hadden bereikt, draafde het
arme beest met een snelheid van vier mijlen in het uur, zich om niets bekommerend
in zijn vaart. Ik denk wel dat de weg achter ons bezaaid was met voorbijgangers, die
van schrik op den grond waren gevallen.

1) De plaats boven op een rijtuig, waar men de koffers plaatst.
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Twee sjouwers en de koetsier konden het beest met vereende krachten ternauwernood
tot stilstand brengen bij 't station; en ik denk dat ze er nog niet in geslaagd zouden
zijn, had niet een van hen de tegenwoordigheid van geest gehad, een zakdoek voor
den neus van het dier te houden en een reepje bruin papier te verbranden om een
andere lucht teweeg te brengen.
Ik nam een kaartje tweede klas; en, met mijn kazen beladen, wandelde ik fier over
't perron, terwijl de menschen, die naast mij liepen of mij tegenkwamen, eerbiedig
voor mij op zij gingen. De trein was meer dan vol en ik moest eindelijk in een coupé
kruipen, waar al zeven personen met het in Engeland gebruikelijke aantal manden
en pakjes zaten. Een brommige oude heer maakte bezwaren, maar steunend op mijn
recht als achtste persoon, stapte ik onvervaard in; en, mijn kazen met veel moeite in
het rijkbeladen net bergende, schoof ik mij met een vriendelijken glimlach tusschen
mijn naaste buren in, en maakte de opmerking dat 't een warme dag was. Eenige
oogenblikken gingen in vrede en stilte voorbij; maar toen begon de oude heer te
pruttelen.
‘'t Is benauwd hier,’ zei hij.
‘Om te stikken,’ antwoordde zijn buurman.
‘En 't ruikt verdacht,’ sprak de oude heer alweer.
‘Héél verdacht,’ zei de buurman.
Toen begonnen ze allebei te snufneuzen en ze kregen 't daarbij letterlijk benauwd
op de borst; en bij de derde poging om de oorzaak van het verdachte luchtje op te
sporen, ontdekten ze allebei tegelijk mijn kazen. Toen stonden ze, allebei tegelijk,
als door een veer bewogen op, en verlieten zonder een woord te spreken de coupé.
Daarna deed een dikke dame dezelfde ontdekking en ze stond ook op, zeggende dat
't een schande was, dat een eerzame getrouwde vrouw op reis aan zulke
onaangenaamheden was blootgesteld; en ze gaarde haar twee hoedendoozen en haar
acht pakjes bij mekaar, en stapte als een gekwetste majesteit de coupé uit.
De vier overblijvende passagiers zaten een oogenblikje stil totdat
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een man in den hoek, die een plechtig gezicht had en, naar zijn sombere kleedij te
oordeelen, een ondernemer van begrafenissen moest zijn, op een graftoon zei dat de
lucht in de coupé iets had van lijkenlucht; waarop de drie anderen even spoedig uit
de coupé vlogen en elkaar bijna een ongeluk toebrachten. Hijzelf bleef zitten.
Ik lachte den somberen heer toe en zei dat we nu waarschijnlijk de heele coupé
met ons beidjes zouden houden, en hij glimlachte terug en zei dat sommige menschen
zoo'n bereddering maken over een kleinigheid. Maar zelfs hij vertoonde, toen we
aan 't rijden waren, sporen van benauwdheid en onwelzijn, zoodat ik, toen we het
eerste station bereikten, waar we twintig minuten oponthoud hadden, hem een kop
thee presenteerde. Hij nam mijn aanbod aan en we baanden ons een weg naar 't buffet,
waar we riepen en gilden en stampvoetten en met onze parapluies wuifden; eindelijk,
na een kwartier, verscheen er een jonge dame, die ons vroeg of we iets beliefden. Ik
bestelde twee koppen thee, die we blazend opslurpten, want de thee was heet en de
tijd was kort. En toen hij zijn kopje leeg had, groette mijn reisgezel mij beleefd en
stapte bedaard - in een andere coupé! Van nu af aan had ik het rijk geheel alleen,
ofschoon de trein overvol was. Aan elk station waar we stopten, kwamen er natuurlijk
menschen, die mijn leege coupé wilden binnenstormen.
‘Hier Marie,’ riep dan bijvoorbeeld een man, ‘kom hier, kind, hier is plaats in
overvloed!’
‘Goed, Tom,’ zei Marie dan, en als de klokhen met haar kuikentjes kwamen ze
dan aangerend, allemaal zuchtend onder den last van pakken en doozen; en een massa
vreemde kippen, aangelokt door den kreet: ‘Er is plaats in overvloed!’ renden met
hen mee, en er ontstond een gevecht, wie het eerst binnen zou komen. De een duwde
den ander weg en klom de treden op; maar de een voor, de ander na, viel als bedwelmd
terug in de armen van den persoon achter hem. Zoo kwamen ze allemaal, namen een
neusvol, deinsden verschrikt terug en duwden
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mekaar plat in andere, overvolle coupé's, of namen een supplement en reisden eerste
klasse.
Te Euston, een der hoofdstations van Londen, aangekomen, bracht ik de kazen
onmiddellijk naar het huis van mijn vriend. Het dienstmeisje liet mij met mijn geurige
vracht in de spreekkamer. Mijn vriends vrouw, de kamer binnentredende, snoof een
oogenblik in alle richtingen en vroeg toen:
‘Wat is er? Vertel mij alles! Vertel zelfs het ergste!’
En ik sprak plechtig: ‘Het is niets. 't Zijn alleen maar kazen, die Tom te Liverpool
gekocht heeft, en die hij mij alvast meegaf.’ Ik smeekte haar, te willen gelooven dat
ik aan die kazengrap part noch deel had: en ze gaf mij de plechtige verzekering dat
ze overtuigd was van mijn onkreukbare vriendentrouw, en dat zij Tom wel eens
onderhanden zou nemen als hij thuis kwam. Mijn vriend werd in Liverpool langer
opgehouden dan hij dacht; en toen hij na drie dagen nog niet thuis was, kwam zijn
vrouw even bij mij aanloopen en vroeg: ‘Heeft Tom je ook de een of andere
boodschap gegeven betreffende die kazen?’
‘Ja,’ zei ik: ‘ze moesten dadelijk op een vochtige plaats geborgen worden en
niemand mocht er aan komen.’
‘Ik denk niet dat iemand in verzoeking zal komen ze aan te roeren,’ zei ze; ‘maar
heeft Tom de kazen ook geroken?’
Ik zei dat ik vermoedde van wèl, en dat hij blijkbaar innig aan die kazen gehecht
scheen te zijn.
‘Zou hij erg boos zijn,’ vroeg ze, ‘als ik aan een sjouwer een rijksdaalder gaf met
het vriendelijke verzoek, ze ergens buiten de stad te begraven?’
Ik zei dat hij vermoedelijk nooit weer glimlachen zou, als hij aldus in zijn teederste
gevoelens gekwetst werd.
Een schitterende gedachte kwam bij haar op! En ze sprak: ‘Zou 't jou kunnen
schelen, ze een poosje bij je te houden? Toe, laat ik ze jou maar zenden!’
‘Mevrouw,’ sprak ik plechtig, ‘ik voor mij ben dol op de lucht van stinkende kaas;
op mijn reis van Liverpool naar Londen, in het gezelschap van deze heerlijk geurende
voorwerpen, zal ik
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altoos terugzien als op een feeënreis in paradijsachtige gewesten. Maar in deze wereld
moeten we ook aan anderen denken! Mijn hospita is een eerzame oude dame, met
een waar engelengeduld voor menschelijke gebreken; maar één ding kan ze
onmogelijk verdragen, namelijk om bij den neus genomen te worden. En ik voel bij
instinkt, dat, als ik die kazen onder haar dak bracht, zij zich “bij den neus genomen”
zou achten; en nooit zal van mij gezegd kunnen worden, Mevrouw, dat ik een eerzame
oude dame bij den neus nam!’
‘Goed, goed,’ zei mijn vriends vrouw opstaande; ‘dan blijft er mij slechts één ding
te doen over: ik ga met de kinderen in een hotel, totdat Tom thuis komt. En voordat
hij zijn kazen zal hebben opgegeten, weiger ik, met hem onder één dak te wonen.’
En ze deed wat ze zei. Ze liet het huis bewaken door een werkvrouw, die echter, daar
ze gezegend was met een extra grooten neus, reden gaf te veronderstellen dat ook
zij extra gevoelig zou zijn voor zekere luchtjes. Om zich daarvan te vergewissen,
liet mijn vriends vrouw haar eventjes aan de kazen ruiken en vroeg haar wat ze rook?’
‘Een flauwe meloenengeur,’ zei de vrouw met het flinke reukorgaan. Hieruit
besloot toen mijn vriends vrouw dat de huisbewaakster geen bijzonderen last zou
hebben van de kazen, en ze liet dus de zorg voor het vereenzaamde huis met een
gerust geweten aan haar over.
De hotelrekening kwam mijn vriend op een kleine tweehonderd gulden te staan;
en, alle onkosten bijeen tellende, berekende hij, dat zijn geliefkoosde kazen hem een
goede vijf gulden het pond hadden gekost.
Hij zei dat hij dol was op een stukje geurige kaas; maar kaas van vijf gulden 't
pond, - dát ging zijn middelen te boven! Hij besloot dus, zich van de kazen te ontdoen.
Hij gooide ze toen maar in 't kanaal; maar hij moest ze weer laten opvisschen, want
de baggerlui beklaagden zich dat ze bijna flauw vielen als ze in de buurt van de kazen
baggerden. Toen bracht hij ze, in een donkeren nacht, naar het groote kerkhof, en
wierp ze daar over
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den muur; maar de bewaarder van 't kerkhof betrapte hem en maakte een vreeselijk
spektakel. Hij zei dat de stank van de kazen hem in verdenking zou brengen dat hij
het kerkhof niet goed verzorgde. En mijn vriend Tom raapte gedwee zijn
ongelukskazen weer op, en trok er mee af.
Eindelijk bracht hij ze naar een kleine zeebadplaats en begroef ze in het zand. Nu
was hij ze werkelijk voor goed kwijt, en het kleine plaatsje profiteerde er van. Want
de badgasten zeiden, dat ze nooit van te voren zoo duidelijk gemerkt hadden hoe
sterk, krachtig en prikkelend de zeelucht op dat kleine plaatsje was, en ze bazuinden
hun ontdekking bij alle vrienden en kennissen rond, en jaren achtereen stroomden
alle tering- en borstlijders in processies naar het oord, waar mijn vriends kazen
begraven lagen.
N. Naar het Engelsch van J.K.J.
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Een pleiziertocht
MENEER en Mevrouwtje waren voor hun gezondheid aan zee; doch daar hun beurs
niet àl te ruim gespekt was, hadden ze voor de goedkoopte een klein, vergeten zeedorp
gekozen, waar ze zich soms wel wat verveelden. Om eens wat afwisseling te hebben,
besloten ze een dagje door te brengen op het land.
Na lang en breed overleg met hun hospita, een goedhartige dikke boerin, hebben
ze toen besloten een ezelwagen te bestellen; want paarden waren in die buurt zoo
goed als onbekend.
Meneer en Mevrouwtje bestijgen niet zonder moeite den lompen wagen, (gelukkig
hadden ze beiden gymnastiek geleerd!) terwijl de hospita hen stond aan te gapen in
gezelschap van alle vrouwen uit het dorp. Want geen oude vrouw was aan 't spinnewiel
gebleven, toen het gerucht de ronde deed: ‘dat de rijke jongelui uit rijden zouden
gaan.’
De vrouwen:

O, wat zullen die twee een pret hebben! Ze gaan uit rijden, ze zullen ons mooie land
zien! En dat nog wel in den mooist geschilderden wagen van baas Japik, en getrokken
door den oudsten en besten ezel uit de heele streek!
't Was, of Noach - zóó werd de ezel in het dorp genoemd wegens zijn hoogen
leeftijd; - 't was, of Noach begreep dat er iets heel vleiends van hem gezegd werd,
want hij flapte zijn ooren neer en richtte ze weer op, daarbij een luid en lang Ia! ia!
uitstootend.
Het zoontje van de hospita (een jongen van zes jaar): Ik wil mee met de rijke
Meneer en Mevrouw!
De hospita:

Wil je wel eens stil zijn, deugniet!
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Het zoontje:

Ik wil meeeee!!
Meneer:

Nou, jongen, kom dan maar; maar vlug een beetje! Het zoontje laat zich dit geen
tweemaal zeggen. Als een kat klautert hij langs het wiel op den wagen, - een lompe
bak op twee wielen, zonder kap of huif, en met een paar ruwe planken tot zitplaatsen.
Meneer,

naar de lucht ziende: Zeg ereis, moedertjes, we zullen toch geen onweer krijgen?
Al de vrouwen:

O gunst nee, Meneer, wees u maar gerust; het onweert nooit bij ons. Gaat u d'r maar
gerust op uit met Mevrouwtje, u zult geen druppel water krijgen!
Meneer, tot Mevrouwtje:

Best mogelijk; maar zou je toch niet voor alle zekerheid je parapluie en regenmantel
meenemen?
Mevrouwtje:

Och nee, waarvoor? De menschen van hier zullen 't immers wel weten.
Meneer:

Mij goed. Vooruit dan maar!
Hij schudt aan de teugels, klapt met de tong, en geeft Noach een klein tikje met
de zweep. Deze zet het onmiddellijk op een sierlijk drafje en rijdt den weg af onder
luid gejuich van de vrouwen, die verrukt zijn, den ouden Noach zoo jeugdig te zien
huppelen.
Meneer (toen ze buiten het dorp waren):

Zeg eens, vrouwtje, waar gaan we eigenlijk naar toe? Herinner jij je den naam nog
van de streek, waarheen we gaan? Is 't niet zoo iets als Molenbeek?
Mevrouwtje:

Ik weet 't heusch niet, vent; jij hebt den heelen tocht met de hospita beredderd.
Meneer, tot het zoontje:

Ken jij den naam van het dorp, kereltje?
Het zoontje:

Dat heet Molenvliet; en 't is geen dorp, maar een hoeve. Ze hebben er koeien.
Mevrouwtje:

Heerlijk! dan kunnen we versche melk drinken en spekpannekoeken eten.
Meneer, tot het zoontje:

Hoeveel kilometers is het tot aan Molenvliet?

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

86

Het zoontje:

Wat zijn dat voor dingen?
Meneer:

Is het ver?
Het zoontje:

Nee.
Meneer:

Kun jij er ons brengen?
Het zoontje:

Ja.
Op dit oogenblik verwisselt Noach zijn vroolijken draf tegen een statigen
begrafenispas, denkende, als een wijs dier: komen we er vandaag niet, dan komen
we er morgen.
Meneer:

Hoor eens, vrouwtje, die goeie menschen uit het dorp mogen zeggen wat ze willen,
maar ik geloof stellig en zeker dat we saus krijgen.... Zelfs een lief klein donderbuitje
zou me heelemaal niet bevreemden!
Mevrouwtje:

Loop, jij, met je donderbui! Je zoudt een mensch al het pleizier van den tocht
bederven! Kijk liever naar de natuur!
Meneer (kijkt lachend rond en neuriet):

o Trotsche bergen, groene dalen!
Mevrouwtje:

Waar zie je die? Zeker in de wolken! 't Is hier zoo vlak als een bord.
Meneer:

Juist daarom verbeeld ik mij maar, dat ik in 't mooie Zwitserland ben.
Terwijl ze zoo met elkaar schertsen, stapt Noach rustigjes door, - langs een zijweg,
waaraan geen eind schijnt te komen.
Meneer, tot het zoontje:

Zeg ereis, manneke, zijn we nu haast bij Molenvliet?
Het zoontje:

Dit is niet de weg naar Molenvliet.
Meneer:

Hé? wat vertel je me daar? Waar is Molenvliet dàn?
Het zoontje:

Den anderen kant uit.
Meneer, tot Mevrouwtje:

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol

Een kostelijke wegwijzer! Sedert drie kwartier rijden we van Molenvliet àf, en hij
laat ons maar stil onzen gang gaan! - Kom, Noach, nu moet jij maar wat flinker
aanstappen om den verloren tijd in te halen
Noach draaft een paar minuten en vervalt dan weer in zijn stillen begrafenispas.
Eindelijk bereiken ze dan toch de hoeve. Ze drinken er melk, die verrukkelijk is, uit
glazen, die niet heel
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helder zijn, en ze eten pannekoeken met spek, dat naar levertraan smaakt; het brood
is steenhard en de kaas geurt, - maar niet liefelijk. Maar toch, ze hebben wat te eten,
en de eetlust kruidt den maaltijd. Daarna kruipen ze weer in hun groengeverfden bak
en laten zich weer op de zitplanken neer.
Meneer.

Kom, Noach, kom m'n jongen! (Noach blijft stokstijf staan). Zeg, wat is dat nu?
Kom, Noach, vooruit! (Meneer geeft hem een zacht tikje met de zweep. Noach
verroert zich niet). Drommelsch dier, wil je nu wel eens gauw aan 't loopen gaan?
Het zoontje:

U hebt hem eten laten geven, en daarom is hij lui.
Meneer.

Zeker om zijn dankbaarheid te toonen? (Van den wagen klauterend en met een buiging
zijn hoed afnemend): Lieve beste oude Noach, wilt u zich asjeblief de moeite geven
uw pooten van den grond te tillen?
Noach tilt inderdaad zijn pooten op. Meneer beklimt den wagen weer en zegt: ‘'t
Is toch maar waar, met beleefdheid kom je altijd het verst!’ Toen, naar de lucht
kijkend, op een heel anderen toon: ‘Maar - alle gekheid op een stokje: die wolken
zien er alles behalve geruststellend uit! Had je toch je parapluie en mantel maar
meegenomen!’
Mevrouwtje, ook op alles behalve gerusten toon:

Kom, kom, dat loopt wel los!
Meneer:

Des te beter. Maar in alle geval zullen we wijs doen met onzen Noach tot wat meer
spoed aan te drijven. Hij klapt met de zweep, die tegen zijn bedoeling het dier raakt.
Noach staat plotseling pal.
Mevrouwtje:

o Wee!
Meneer:

Wat scheelt je?
Mevrouwtje:

Daar staat hij nu als een steenen beeld!
Meneer:

Dat is niets, hij zal wel naar rede luisteren. Ju! ju, Noach! Ju dan! Hort, jongen! Ju,
ju!
Het zoontje:

Hoe harder u schreeuwt, hoe minder hij zal loopen.
Meneer:

Aangename tijding! Een pleizierige positie! (Tot het zoontje) Weet jij dan soms,
manneke, hoe wij dien ezel weer aan den loop krijgen?
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Het manneke springt zonder iets te zeggen van den wagen en begint Noach te
liefkozen. Na lang gevlei laat de oude baas zich eindelijk overhalen om zich weer
in beweging te zetten, maar in een wanhopig langzaam tempo.
Mevrouwtje:

Zóó zijn we morgen ochtend nòg niet thuis!
Meneer:

Nu, maar morgen avond toch zeker wel!
Mevrouwtje:

En kijk eens hoe de wolken zich samenpakken! Zie je die dikke zwarte daar? Net
een beer! Och heden, we krijgen stellig regen!
Meneer:

Nu, wat heb ik je gezegd, wijfje?
Mevrouwtje:

Och, spoor dat domme beest dan toch wat aan! Ju, Noach! ju! O, dat koppige dier!
Nu loopt 't nog langzamer! En er vallen al droppels, - dikke! O, mijn arme hoed! En
mijn nieuwe japon! En niets om mij te beschermen! O, lieve Noach, haast je dan
toch! - Een bliksemstraal doorklieft de lucht, gevolgd door een geweldigen donderslag.
Mevrouwtje:

Daar heb je de bui... en wat voor een!
Meneer:

En dat in 't land waar 't nooit dondert! Ju, Noach, ju Kom beestje, draaf dan toch!
Mevrouwtje, zoo hard mogelijk:

Ju, ju, Noach!
Meneer, nog harder:

Ju, Noach, ju!
Noach staat, als door een veer bewogen, stil. Op dit oogenblik barst de regenbui
los, - een ware stortvloed, die de vlakke velden plotseling in meren herschept en de
wagensporen langs den weg in schuimende beekjes.
Meneer, zijn goed humeur verliezend:

Ongeluksezel, loop dan toch!
Mevrouwtje, hem een tik met de parasol gevend:

Loop dan toch, loop!
Meneer en Mevrouwtje, om het hardst:

Loop, Noach, loop!
Noach:

Ia! ia! - En met plechtige kalmte, onverschillig voor smeekbeden, slagen en
dreigementen, legt hij zich in den modder neer om het einde van de bui af te wachten.
Meneer kijkt het zoontje vragend aan.
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Het zoontje:

Dat doet-ie altijd.
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Daar zitten nu Meneer en Mevrouwtje druipnat in den groengeverfden wagen, die
weldra op een badkuip zou gelijken, als het water niet door de reten in den bak
wegliep. Bliksemschicht volgt op bliksemschicht; en de rommelende, knetterende
donderslagen beletten hen, in het land waar het nooit dondert, elkanders troostwoorden
te verstaan. Noach kijkt hen aan met een spottenden, triomfantelijken blik, als wilde
hij zeggen: ‘In dit gezegende land zijn de ezels de baas!’ En het zoontje, verrukt over
dit avontuur, ploetert door den modder naar de sloot langs den weg, waarin, één voor
één, de zangerige kikkers beginnen te kwaken ... Meneer en Mevrouwtje echter
wisten dat ze ‘uit’ geweest waren!
N. Naar het Fransch van AUGUSTE GERMAIN.
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De tranenbloem
een Japansche vertelling

MARA-SAN, een allerliefste ‘moesmé’ (meisje) van vijf jaar, ging eens met haar
groote zuster, de zachte Narahi, langs den bloemenwinkel van Otomaro, den
beroemdsten bloemenhandelaar van Kioto.
Mara-San was dol op bloemen. Vol bewondering stond ze stil bij een mooien
bamboekorf, waaruit takken vol dubbele jasmijnbloemen zich met bevallige
krommingen naar voren bogen. Ze stak haar handjes naar de bloemen uit; haar mooie
scheeve oogjes schitterden van begeerte.
Otomaro nam een takje bloemen, legde het in haar kleine hand en zei: ‘Ziedaar,
lieve kleine moesmé, daar heb je dan zoo'n ‘tranen-bloem.’
‘Tranenbloem? Waarom?’ vroeg Mara-San nieuwsgierig.
‘Luister, liefje, ik zal het je vertellen:
Er was ereis, heel, heel lang geleden, een Shogoen (keizer) die een eenige dochter
had, schoon als de maan, en met oogen die schitterden als de sterren. Maar zijn mooie
dochter was geen goed meisje. Ze was trotsch op haar hooge geboorte en ijdel op
haar groote schoonheid, en daarom verachtte ze de arme
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menschen en ook allen, die leelijk of mismaakt waren. Dat maakte haar vader en
haar moeder heel bedroefd, want die waren goed en medelijdend.
Eens hadden de kinderen van de hofdames zich vriendelijk gedragen jegens de
armen, en de keizerin wilde haar daarvoor beloonen. Ze kende den wensch van haar
hart, en stond haar daarom toe, in de keizerlijke tuinen net zooveel dubbele jasmijnen
te plukken als ze maar wilden, om er kransen en gordels van te maken.
O kleine moesmé, wat waren die kindertjes toen blij! Als een zwerm vogeltjes
vlogen ze de tuinen in, en de bloemrijke lanen weergalmden van hun gejuich. ‘Ik
heb er een!’ schreeuwde de een. ‘En ik dan!’ riep een ander; ‘kijk eens wat een groote,
wat een mooie witte! Prinses, kijk dan toch!’ riep een derde.
En de prinses keek. Ze zag, dat de jasmijnen zich graag lieten plukken door die
vriendelijke kinderhanden. De hoogste takken kwamen uit zichzelf naar de laagte,
en boden zich aan. En nooit hadden de jasmijnen zoo rijk gebloeid en zoo liefelijk
gegeurd; nooit waren ze zóó vol en blank geweest!
Dédé-San stond stil en dacht na. Ze had ook zoo graag een paar van die
sneeuwwitte, geurende bloemen geplukt, maar ze mocht niet. Dienzelfden morgen
was ze weer eens heel stout geweest. Ze had een armen kreupele bespot, en in haar
drift had ze haar oude voedster geslagen. En die voedster was toch als een tweede
moeder voor prinses Dédé-San; ze had meer dan eens haar eigen leven in de
waagschaal gesteld voor haar ondankbaar pleegkind.
De keizerin was verontwaardigd over Dédé-San's gedrag en had haar streng gestraft.
En nu mocht ze natuurlijk niet meê bloemen plukken.
Maar ze had een brandende begeerte naar zoo'n mooie bloem, en ondanks het
verbod greep ze naar een tak, die dicht bij haar was. Maar ze kon de bloem niet
plukken! Die zat als met stevig ijzerdraad aan den tak vast! En plotseling - o wonder!
Daar viel uit iedere bloem van dien tak een traan! De prachtige jas-
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mijnen, waar de kleine prinses zooveel van hield, wilden zich niet door haar laten
plukken, wilden voor háár niet groeien en geuren, ja, ze weenden over haar!’
Hier zweeg Otomaro.
‘En toen?’ vroeg de kleine moesmé.
‘Wel, Dédé-San begreep de les. Van dat oogenblik af aan werd ze anders. Ze
bespotte de armen en de mismaakten niet meer; ze begon zelfs medelijden met hen
te voelen en hun goed te doen. En uit de trotsche en ijdele Dédé-San groeide
langzamerhand een goed meisje en later een keizerin, die gedurende heel haar lange
regeering haar volk liefhad en wèldeed, en die door haar onderdanen oprecht werd
bemind.’
Naar het Fransch van A. de G.

Van een flinken Javaan
Eens gebeurde het dat een gedeelte van de trambaan in de buurt van Sajoen, door
een overstrooming werd vernield.
De rails waren er nog, maar als daar een tram met de gewone vaart over reed, zou
er stellig een groot ongeluk gebeuren.
Een arme Javaan, die dit zag, probeerde den conducteur van de naderende tram
met gebaren te waarschuwen, maar deze begreep hem blijkbaar niet. Toen ging de
man dwars over de rails liggen, zoodat de tram wel moest stoppen.
Nu werd dan ook het gevaar ontdekt, en héél langzaam en voorzichtig reed de
tram over de losse rails.
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Ingesneeuwd

HET was een koude winterdag. IJs lag op den vijver, sneeuw op de boomen, en 't
was al bijna donker.
Tom zat op een laag stoeltje voor de kachel en 't licht van de lamp viel juist op
zijn boek. Hij las een verhaal van landen, waar 't heel anders is dan bij ons, waar
hooge bergen zijn, waar 's winters geen mensch kan wonen of komen, en die zelfs
in den zomer voor een groot deel bedekt zijn met eeuwige sneeuw. De geschiedenis
was de volgende:
‘Er was eens een schaapherder, die woonde in een hutje op een van de heuvels,
waar je in den zomer wèl, maar 's winters niet kan wonen. Den heelen zomer leefde
hij er met zijn vrouw, zijn kinderen en zijn kudde, maar tegen den winter trokken ze
terug naar hun dal, waar 't niet zoo koud en gevaarlijk was.
Eens op een avond, toen de kinderen al naar bed waren, zei hij tegen zijn vrouw:
‘Morgen zullen we naar beneden gaan, want de lucht staat naar sneeuw.’
Dat deed zijn vrouw pleizier, want die verlangde erg naar het dal, waar al haar
vrienden en kennissen woonden. ‘Laten we dan maar gauw naar bed gaan,’ zei ze,
‘want als we moeten vertrekken, dan is 't morgen vroeg dag voor ons!’ En ze aten
hun avondboterham en gingen naar bed. Jip, de hond, sliep bij het keukenvuur en de
vader, de moeder en de kinderen in een klein bovenvertrekje.
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En al dien tijd, terwijl ze rustig sliepen, viel de sneeuw; in dichte vlokken viel ze, ze
viel in groote massa's, maar zóó zachtjes dat niemand er iets van bespeurde; zelfs
Jip de herdershond niet, die anders toch zoo scherp van gehoor was. Een flinke wind
stak op en woei al de sneeuw naar de hut van den schaapherder en stapelde haar daar
zóó hoog op, dat een wandelaar, die den heuvel beklommen had, daar heelemaal
geen huis vermoed zou hebben. 't Was gehéél bedolven! Alleen het uiterste randje
van den schoorsteen stak nog net eventjes boven den sneeuwberg uit.
's Morgens werden de kinderen op den gewonen tijd wakker en begonnen te
babbelen. ‘Toe, slapen jullie nog een beetje,’ zei moeder, ‘'t is nog geen tijd om op
te staan, 't is nog pikdonker.’ En de kinderen hielden zich stil.
Maar na een poosje begon de nacht de moeder toch wel wat heel lang te duren, en
ze zei tegen haar man: ‘Me dunkt, 't moet toch eigenlijk al tijd zijn om op te staan,
en 't is nog zoo donker! Zeg man, strijk eens een lucifer aan en kijk op je horloge!’
Dat deed de man, - en hij zag dat 't al over achten was! Nu begrepen ze waarom 't
zoo donker bleef! De sneeuw lag hoog boven de vensters en zelfs boven 't dak!
‘Wat moeten we nu doen?’ vroeg de moeder. En de arme kinderen begonnen te
schreien; want uit winteravondvertellingen van oudere lieden wisten ze hoe vreeselijk
het is, ‘ingesneeuwd’ te zijn. Alleen de schaapherder behield zijn tegenwoordigheid
van geest. Hij nam een langen staak en peuterde daarmee in den schoorsteen; dat
maakte een gat in de daarop liggende sneeuw, waar doorheen hij de lucht kon zien.
Toen begreep hij opeens, wat hem te doen stond! Hij riep zijn hond, zijn trouwen
makker, en Jip vloog naar hem toe.
‘Jip, hoor eens, jij bent de eenige die ons redden kunt,’ zei de herder. Hij klom op
een tafel die hij onder den schoorsteen schoof, nam den hond in zijn armen, en tilde
hem zoo hoog mogelijk in den schoorsteen op. Het trouwe, schrandere dier begreep
dadelijk wat de baas wilde; hij krabbelde den schoorsteen
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uit, vloog licht als een veer over den sneeuwberg heen naar beneden, en vond spoedig
den weg naar het dal. Daar ontmoette hij een man, dien hij wel eens bij zijn baas
gezien had. Hij sprong luid blaffend tegen dien man op, en liep dan telkens een eindje
den heuvel op.
‘Wat is er, Jip?’ vroeg de man. Jip kwispelde woest met zijn staart, gaf een langen,
smartelijken kreet, krabbelde met zijn voorpooten in de sneeuw, als om iets uit te
graven, en liep weer

een eindje den heuvel op. Gelukkig, de man begreep hem! - Bergbewoners begrijpen
zulke dingen heel gauw.
‘Hij is zeker zijn baas in de sneeuw kwijtgeraakt! Ja hoor, we komen, best beest,
we komen!’
Hij ging vlug een paar vrienden opzoeken, vertelde hun 't geval, zei dat ze hun
houweelen mee moesten nemen, en ze gingen samen den heuvel op achter Jip aan,
die hun vroolijk blaffend den weg wees.
't Was een bezwaarlijke tocht, want de sneeuw lag zóó dik, dat ze dikwijls een
omweg moesten maken, en zelf gevaar liepen, te verdwalen; maar ten slotte bereikten
ze toch de plaats waar de hut lag, en ze begonnen te graven.
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De herder en zijn vrouw hoorden het schelle geblaf van den hond en de verwarde
stemmen van de mannen en ze zeiden dankbaar: ‘Nu is de redding nabij!’ En dat
was zoo, want het gelukte de mannen, een weg te banen door de sneeuw naar het
dak toe, waarin ze een opening maakten; en daar doorheen trokken ze de heele familie
naar buiten en geleidden ze toen naar de vallei. 't Was bijna donker toen ze daar
aankwamen, en de arme kinderen waren half dood van de kou. Maar vriendelijke
menschen ontvingen de arme verlosten in hun huizen, en gaven hun warme soep en
een warm bed. Iedereen was toch zóó blij dat ze gered waren! En Jip werd niet
vergeten, hoor! Die kreeg een lekker hapje en een vriendelijk woord in ieder huis,
waar hij zijn slimmen snuit maar liet zien. Vooral de kinderen waren dol op hem.
‘Als Jip niet zoo'n verstandige hond was geweest,’ zeiden ze, ‘dan waren we allemaal
omgekomen onder de sneeuw!’
N. Naar het Engelsch.

Zuinig
De schoolopziener: Jullie hebben allemaal wel eens gehoord van nieuwe manen,
volle manen en wassende manen. Wat gebeurt er met de oude manen?
Een meisje: O, Mijnheer, daar maken ze sterren van!
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