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De kleine Sofie was altijd heel nieuwsgierig. Niet dat ze zich met allerlei bemoeide
wat haar niet aanging. Zo was ze niet. Zij wilde wéten, ze wilde alles weten van wat
er op de wereld en daar buiten is.
Haar vader en moeder waren vaak ten einde raad.
‘Waar komt het water vandaan?’
‘Ja, maar voordat het in de kraan zat?’
‘Kan een bloedzuiger het bloed ook weer terugsturen door je vel?’
‘Is er wel eens een vogel buiten de dampkring terechtgekomen?’
Allemaal vragen waarop het moeilijk is een antwoord te geven.
Omdat Sofie al heel lang ziek was en van de dokter in bed moest blijven, kwam
er een onderwijzer bij haar aan huis. Meester Jeroen heette hij; hij had vriendelijke
blauwe ogen en wat plukjes haar om zijn mond. Die arme man werd van Sofie soms
hoorndol.
‘Meester Jeroen, hoe komt het dat het gras groen is?’
‘Dat komt, kleine Sofie...’ en meester Jeroen sprak wel een uur lang over zuurstof,
over ozon en stikstof, en over de bladluis met zijn groene schutkleur. ‘Snap je wel?’
zei hij aan het eind van het verhaal toen hij alles had verteld wat er volgens hem mee
te maken had.
‘Ja maar, hoe komt het dat gras gróén is?’ vroeg Sofie.
‘Grote hemel!’ Meester Jeroen stak van wanhoop zijn armen omhoog. ‘Kind, zulke
dingen moet je niet vragen. Omdat Onze Lieve Heer het zo gemaakt heeft!’
Daar geloofde meester Jeroen zelf geen fluit van, dat had Sofie wel in de gaten.
Ze kneep haar mond stijf dicht, nam haar lappenpop Lange Wapper in haar armen,
en verdween bijna helemaal onder de dekens.
‘Wat gebeurt er eigenlijk met je als je dood bent?’ vroeg ze.
‘Op zulke domme vragen geef ik geen antwoord,’ zei meester Jeroen en hij liep
de kamer uit.
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Die avond moesten Sofies vader en moeder naar een feest. Meester Jeroen bleef eten,
want hij zou op haar passen.
Nu was meester Jeroen een arme onderwijzer zonder werk. In geen zes maanden
had hij zoveel en zo lekker kunnen eten als die avond en bovendien dronk hij ook
nog drie glazen rode wijn. Na het eten, toen de ouders van Sofie vertrokken waren,
ging hij in een diepe leunstoel zitten, zette de televisie aan, en viel in slaap. Hij bleef
slapen en bewoog zich niet, ook niet toen de klok twaalf uur sloeg.
Op dat ogenblik lag Sofie in haar eigen kamer in bed, klaarwakker. Ze had al van
alles geprobeerd: schapen tellen, schapenwolkjes tellen, naar het tikken van de klok
luisteren niets hielp. In de kamer brandde een nachtlampje, maar Sofie hield haar
ogen dicht.
Terror, de dikke kater, lag op haar voeten. Hij was ook wakker en gluurde door
zijn ogen als spleetjes.
Opeens hoorde Sofie een zacht geschuifel. En er ritselde iets. Over de vloer
trippelden voetjes, heel kleine voetjes moesten het zijn. Je kon het bijna niet horen
op het dikke tapijt. Het geluid kwam uit alle hoeken van de kamer; er waren ook
langzame, doffe stappen bij.
Toen klonk er een bons, een héél zachte. Een deur ging open, die kraakte en piepte.
Weer een bons; de deur werd dichtgeslagen. Dat moest wel een klein deurtje zijn,
een die van papier of karton was gemaakt.
Sofie bewoog zich niet. Ze lag met gespitste oren te luisteren. Toen hoorde ze
gefluister.
‘Laat dat! Laat dat!’ klonk het boos. En: ‘Au! Sodeju! Ken je niet uit je doppe
kijken?’
‘Sssst! Maak toch niet zo'n herrie!’
‘Kan mij wat verrekken. Als hier ook niemand een poot uitsteekt!’
Zulk barbaars gevloek had Sofie nog nooit in haar leven gehoord. Ze trok haar
wenkbrauwen op en luisterde goed.
Het gemopper en gestommel kwam dichterbij. Weer hoorde ze voeten rennen en
ook het ritselen van zijde. Daarna klonk er een geluid dat deed denken aan geschuifel
met stoelen of bankjes.
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De grote klok sloeg het kwartier na twaalf. Het werd stil. Maar dat duurde niet lang.
Er bewoog iets in het hoge bed van Sofie. Een been werd onder het kussen uit
getrokken, en nog een been. Dat was Lange Wapper. Hij ging rechtop zitten, rekte
zich uit, geeuwde met wijdopen mond en krabde in zijn haar. Voorzichtig draaide
Sofie haar hoofd om en keek. Lange Wapper kroop naar de rand van het bed en liet
zijn lange benen omlaag bungelen.
Sofie keek de kamer in. Het was er schemerdonker en toch kon ze alles goed zien.
Wat haar nog het meest verbaasde was dat ze niet schrok van wat ze zag.
Al haar poppen en dieren waren van kasten en uit laden gekomen; ze hadden
stoeltjes en krukjes in drie rijen neergezet en daar zaten ze nu te wachten. In een
hoek van de kamer stond haar toneeltje. Het gordijn bewoog en eventjes stak er een
staart door een kier. De poppen en dieren begonnen te lachen. Eentje riep: ‘We
kunnen beginnen! Haal op dat gordijn!’
Maar een hand of poot trok het gordijn dicht en er gebeurde niets.
Het publiek werd ongeduldig. Ze zaten allemaal door elkaar te praten, papieren
zakjes kraakten, flikken en dropjes werden langs de rijen doorgegeven. Beertje keek
door zijn toneelkijker naar de krullen op het plafond. De giraffe kreeg een aanval
van kriebelhoest en die achter hem zaten sloegen hem op zijn rug en op zijn nek. Ze
gooiden een blikken doosje met hoestballetjes naar hem toe. Daar klonk een belletje.
‘Sssst! Stil! Ze beginnen. Het begint!’ klonk het van alle kanten.
De Domme August, met zijn dikke knobbelneus, kwam voor op het toneel staan
en sloeg op een trommel.
‘Hooggeacht publiek!’ zei hij. ‘Geachte aanwezigen. Uw geduld zal beloond
worden. U gaat kijken naar het toneelspel De wereld is een tranendal, in vier bedrijven.
Let u allen goed op, het is een leerzaam stuk.’
‘Boe! Boe!’ klonk het uit het publiek. ‘Wij willen niet leren, wij willen lachen!’
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De Domme August deed net of hij dat niet hoorde. Hij draaide zich om en riep: ‘Zeg,
zou die slome sukkel van een Jan Klaassen eindelijk eens klaar zijn? Hé, Jan Klaassen,
ben je nou nog niet klaar? Heb je je goeie pak al aan?’
‘Ja, ja, ik kom d'r an!’ werd van achter het toneel geroepen.
De gordijnen gingen open en daar was Jan Klaassen. Hij had alleen een lang hemd
aan en een slaapmuts op zijn hoofd. In een hoekje van het toneel stond een galg, met
de beul ernaast. Een politieagent en Katrijntje staken hun hoofd om de coulissen en
keken nieuwsgierig naar de rijen toeschouwers.
Nu zat Sofie rechtop in bed. Met grote ogen keek ze naar alles wat er in haar kamer
gebeurde. Ze had twee rode vlekken op haar wangen, van koorts en opwinding.
Katrijntje holde naar voren. Ze had een baby op haar arm die krijste en gilde.
Katrijn zelf krijste en gilde ook. En nog harder gilde het publiek.

‘Poppenkast! Poppenkast!’ riepen ze. ‘Dat hebben we al zo vaak gezien! Komen
jullie eens met iets nieuws. Die ouwe koek, daar vallen we bij in slaap!’
Er suisde iets door de lucht dat voor de voeten van de Domme August neerkletterde.
Een zilveren dolk, versierd met edelstenen van glas.
‘Die is voor jou!’ riep de dashond, die op de voorste rij zat. ‘En denk niet dat ik
niet mikken kan. Dit was alleen een waarschuwing.’
Zijn vriendin, de zwarte poedel, kirde: ‘Een schande is het, gewoon
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een schande. Poppenkast, dat is voor de dommen. Wij willen iets wat moeilijk is!’
Het publiek werd hoe langer hoe rumoeriger. Sommigen waren zelfs op hun stoel
gaan staan en zwaaiden met gebalde vuisten. Maar de dashond en de poedel kregen
het ook moeilijk, want het varken, de zeehond en het duikelaartje achter hen begonnen
op ze los te slaan en te timmeren en riepen: ‘Opscheppers! Wij willen lachen, wij
willen lachen!’
‘Ja, ja, wij willen lachen!’ riepen alle anderen ook.
De baby van Katrijn brulde nog harder en Katrijn raakte door alles wat er gebeurde
zo in de war, dat ze haar jankende kind midden tussen het opgewonden publiek smeet.
Er werd hard om gelachen en het arme kind werd van de een naar de ander gegooid,
tot aan de achterste rij toe waar het in een donker hoekje rolde en bleef liggen.
De beul wilde intussen doorspelen. Hij holde achter Jan Klaassen aan, maar die
zag kans de strop te ontlopen. Hij klauterde langs een tafelpoot en verstopte zich op
de vensterbank. De politieagent en de beul zochten hem overal.
En de Domme August, sprakeloos van schrik, hief wanhopig zijn armen omhoog.
Het werd plotseling stil. Eerst begreep Sofie niet hoe dat kwam, toen zag ze dat
alle poppen en dieren zich hadden omgedraaid en naar haar bed keken. Maar niet
naar haar. Ze keken naar Terror.
Terror was gaan staan, hij strekte zijn poten en maakte een hoge rug. Langzaam
en bedaard sprong hij van het bed, liep door de kamer naar het toneel en klom erop.
Daar ging hij zitten en legde zorgvuldig zijn staart om zijn poten.
‘Jullie willen iets moeilijks zien, iets ernstigs,’ zei hij. ‘Nou, dat kan. Toevallig
heb ik een toneelstuk geschreven dat heel moeilijk is. Zullen we daar dan naar kijken?’
‘Hoe heet het?’ riep iemand.
‘Dat doet er niks toe,’ zei Terror, ‘ik weet het zelf nog niet. Het is een lang stuk,
en het gaat over Wat Er In Het Leven Te Koop Is. Willen jullie het zien?’
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‘Ja ja! Leuk!’
‘Het is helemaal niet leuk.’ Terror trok een kwaad gezicht. ‘Er komen ook ménsen
in mijn toneelstuk voor, mensen die kunnen praten. Je begrijpt wel, net als in de
sprookjes. Maar dit is geen sprookje. Let op!’
Hij gaf de Domme August een teken en die zeulde, samen met de Dood, een paar
stokken het toneel op waar iets omheen gerold was. Ze gingen ieder aan een kant
staan en rolden een groot doek uit, waar donkere wolken op geschilderd waren. Het
doek zat aan weerskanten om een stok, rechts een dikke rol, links een dunne. Terror
liep gewichtig heen en weer.
‘Zie hier het begin van de wereld,’ zei hij plechtig. ‘In het begin was er niets.
Alleen wolken en mist, waterdamp en stof.’
Bij de linkerstok stond de Domme August, bij de rechter stond de Dood. Zij
draaiden de stokken, zodat het doek van rechts naar links bewoog. Nog meer wolken
en mist trokken voorbij, en ook de zon en de maan.
‘Halt! Stop!’ riep Terror en het doek hield stil. ‘We vergeten het belangrijkste. Er
moeten ook spelers zijn. Wie wil in mijn stuk spelen?’
‘Hoe kan dat nou?’ zei het duikelaartje met zijn piepstemmetje. ‘We weten niet
eens waar het over gaat.’
‘Als je meespeelt, merk je dat vanzelf,’ zei Terror. ‘Want zo gaat het in het leven.
Nou, wie durft?’
De poppen en de dieren zeiden niets. Sommigen schoven onrustig op hun stoeltje,
anderen deden net of ze er niet bij hoorden.
‘Ha, dat dacht ik wel,’ zei Terror. ‘Stelletje lafaards. Bang voor wat er in het leven
te koop is!’
‘Ik doe mee,’ zei een zware stem. Beertje stond op. Met zijn handen in zijn zakken
en een onverschillig gezicht klom hij met één grote stap boven op het toneel.
‘Ja, jij doet natuurlijk mee,’ zei Terror. ‘Jij komt uit een familie van kooplui en
ondernemers. Zo zie je maar weer. Wie volgt?’
‘Deze jongen doet ook mee!’
Lange Wapper had zich van het bed laten glijden en hees zich op het
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toneel. ‘Sta ik hier goed? Zeg maar wat ik moet doen.’
‘Dat zul je wel merken. Er is plaats voor nog één!’
Het was doodstil in de kamer. De poppen wachtten angstig af wie van hen de moed
zou hebben om in dat geheimzinnige toneelstuk van de dikke kater mee te spelen.
Tot ze een stemmetje hoorden roepen: ‘Ik wil meedoen!’
Sofie had haar benen buiten het bed gestoken. ‘Lange Wapper, Lange Wapper, ik
wil bij jou zijn! En ik wil ook weten wat er in het leven te koop is!’ riep ze.
‘Hoe haal je het in je hoofd?’ zei Terror. ‘Jij bent ziek. Vooruit, je bed in! Meisjes
kunnen we niet gebruiken.’
Sofie holde naar het toneel. Ze ging vlug naast Lange Wapper staan en zei: ‘Je zei
zelf dat er mensen in voorkomen. En ik ben een mens en ik kan ook praten. Nou
dan.’
De dieren en de poppen waren opgelucht dat zíj niet op het toneel hoefden te
komen, en daarom riepen ze vrolijk: ‘Laat haar meedoen, dat kind! Ze heeft toch al
zo'n saai leven.’
Terror liet hen op een rijtje staan, Beertje voorop. Ze moesten elkaar vasthouden.
‘Draaien maar!’ riep Terror. De Dood en de Domme August draaiden ieder aan
hun stok en het doek schoof weer een stukje verder.
Eerst hoorde Sofie alleen een zacht gefluit; ze dacht dat het in haar hoofd zat. Maar
dat gefluit klonk al harder en harder, alsof een woeste wind om de aarde gierde. En
daarna hoorde ze gebulder van golven, torenhoge golven in een kolkende oceaan.
Het liefst had ze haar handen voor haar oren gehouden, maar dan zou ze Lange
Wapper moeten loslaten. Wel kneep ze haar ogen stijf dicht, maar na een poosje
gluurde ze heel even naar het doek, dat nu razendsnel naast haar voorbij rolde. En
toen sperde ze allebei haar ogen wijdopen.
Golven spatten op rotsen uiteen en uit het schuimende water kropen griezelige
zeemonsters omhoog. Daarboven, in een dreigende lucht, fladderden vogels met
drakenkoppen, wel zo groot als vliegmachines.

Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper

18
Daarna kwamen er woestijnen, en bomen en varens die zich met geweld door de
aardkorst omhoog wrongen.
Sofie voelde de grond onder haar voeten golven en schudden; ze moest lopen, of
ze wilde of niet. Ze kneep in de schouders van Lange Wapper en wilde schreeuwen,
maar er kwam geen geluid uit haar kurkdroge keel. Ze was misselijk, en haar hoofd
leek vol gloeiende stenen te zitten, zo zwaar en heet was het.
‘Ik heb weer koorts,’ dacht ze, ‘en waar is de kamer toch gebleven? En mijn poppen
en mijn dieren? Maar hier is Lange Wapper, gelukkig. O ja, we gingen een
toneelstukje spelen...’
Het was stil. Het was zo stil dat Sofie de regen hoorde, die zachtjes ruisend op de
bladeren van de bomen viel. Ze was door- en doornat. Nog aldoor kon ze haar voeten
niet stilhouden. Moe en koud slofte ze door het natte zand van een karrenspoor. Een
paar meter voor haar liepen Terror en Lange Wapper, voorovergebogen tegen de
striemende regenvlagen.
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De familie
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Door haar natte oogharen zag Sofie een haverveld. De bruine halmen bogen naar de
aarde, zwaar van het water. Haar voeten deden pijn. Ze had maandenlang tussen
zachte lakens gelegen, en nu liep ze door nat rul zand, ze wist niet eens hoe lang al.
De tere huid van haar voeten was rood en begon zelfs te bloeden. Maar dat merkte
ze niet, doordat er zoveel te zien en te ruiken was om haar heen.
In het eikenhakhout tikten de regendruppels op de bladeren. Allerlei geuren stegen
op, van mos en hout, van gras, nat zand en vogelnestjes, van paddestoelen en slakken.
Sofie kon al die geuren niet van elkaar onderscheiden. Als je altijd binnen bent en
zelfs niet voor het open raam mag komen, vergeet je hoe de dingen ruiken.
‘Kijk uit!’ riep Lange Wapper en hij trok Sofie in het gras.
Een rijtuig kwam in volle vaart aanrijden, twee vurige paarden draafden ervoor.
Het hotste en botste door de diepe geulen.
Arme sukkels, daar aan de kant van de weg! Ze waren juist naast een diepe plas
blijven staan. In een paar tellen was het rijtuig voorbij, en zij

Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper

22
waren nog natter dan ze al waren, van onder tot boven bespat met modder.
‘Zagen jullie dat?’ riep Sofie. ‘Beertje zat erin!’
‘Ja, die zit lekker warm en droog, daar kun je op rekenen. Beertje loopt niet in de
regen,’ zei Terror. Hij blies en maakte een hoge rug.
‘Heb jij dat zo bedacht?’ vroeg Sofie.
‘Wat, bedacht... Ach, jullie begrijpen ook niks!’
‘Kom, doorlopen,’ zei Lange Wapper. Hij gaf Sofie een hand.
Twee stappen moest ze doen, als hij er een deed. Terror sjokte achteraan. En het
regende maar door.
Een eindje van de weg af, in het veld, stond een armoedige hut. Daar liep Lange
Wapper op af, dwars door het hoge natte gras.
‘Gaan we schuilen?’ vroeg Sofie.
‘We zullen zien,’ zei Lange Wapper.
Hij klopte op de deur en duwde die een eindje open. Binnen was het donker. Een
krijsende stem riep: ‘Wat mot dat? Ga weg! Ga weg!’
Een vrouw, mager als een geraamte, kwam kijken. Eerst dacht Sofie dat het een
heks was. Maar dat was niet zo.
‘Voor bedelvolk is hier niks te halen!’ schreeuwde de vrouw. ‘We hebben zelf
niks, zodoende.’
Lange Wapper leunde tegen de deurpost. Hij kauwde op een strootje en krabde
zich in zijn haar. Hij lachte schaapachtig. ‘Een hartelijk welkom,’ zei hij.
‘Je geintjes ken je ergens anders gaan verkopen,’ zei de vrouw. ‘Hééé, ben jij het?
Wapper?’
‘Jazeker, Wapper is de naam,’ grinnikte Lange Wapper.
‘Kom dan maar binnen,’ zei de vrouw, maar het klonk niet of ze het fijn vond.
Ze stapten alledrie de donkere hut in. Lange Wapper moest bukken. Opeens begon
de vrouw te huilen, ze sloeg haar armen om Lange Wappers hals en drukte haar
gezicht tegen zijn borst.
In de haard brandde een zwak vuurtje. Vijf kleine kinderen, in lom-
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pen gekleed, zaten ervoor op de grond. En op een stoel zat een man.
‘Vader, kijk eens wie d'r is. Onze Wapper!’ zei de vrouw.
‘Heb je wat voor ons te eten, moeder?’ vroeg Lange Wapper. ‘Mijn maag rammelt
als een doodkist.’
De man stond op, trapte de stoel omver en kwam dreigend voor Lange Wapper
staan. Sofie kroop angstig achter Lange Wapper weg en gluurde om zijn benen om
te zien wat er gebeurde.
‘Wat te eten?’ zei de man. Hij trok een woest gezicht. ‘Dus jij komt hier met lege
handen? Man, wij hebben toch zelf niks te vreten. Hoe durf je hier te komen!’
‘Het is waar,’ snikte de moeder van Lange Wapper. ‘Het is de schuld van de regen.
Al zes weken regent het en nooit is het een minuutje droog. De oogst verrot op het
veld. En de boer die wil niks geven. Geen werk, geen geld, zegt-ie. Geen geld, geen
eten.’
Intussen was Terror in een hoekje van de haard gaan zitten en likte zich aan alle
kanten schoon. Sofie kroop naast Terror. Pas nu ze de warmte van dat kleine vuurtje
voelde begon ze te rillen van de kou.
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‘Ik vind het hier niet leuk,’ fluisterde Sofie in Terrors oor. ‘Waarom heb je ons niet
met Beertje in dat mooie rijtuig laten rijden? Als jij dit ook bedacht hebt, vind ik het
maar raar.’
Terror deed eerst of hij haar niet hoorde. Hij kneep zijn ogen dicht en bewoog zijn
snorharen. Maar een poosje later, toen hij zijn voorpoot zat schoon te likken, fluisterde
hij: ‘Bedenken bestaat niet, knoop dat goed in je oor. Jij wilt alles weten, nou, dan
zul je ook alles weten. Omdat het vandaag de eerste dag is, laat ik het gaan, maar
praat er nou niet meer over. Anders stuur ik je terug naar de Domme August en de
Dood, hoor je me?’
Sofie moest daarover nadenken. Ze wist wel zo'n beetje wat ‘de Dood’ was. Maar
de Domme August, wie was dat ook alweer? Het was vreemd: van voordat ze in de
regen over die landweg liep, kon ze zich niets meer herinneren.
De vader van Lange Wapper ging het huis uit. Met een harde klap sloeg hij de
deur achter zich dicht.
‘Die gaat zijn strikken langs,’ zei de moeder van Lange Wapper. ‘Als hij niet zo'n
beste stroper was, waren we hier allemaal al doodgegaan van de honger.’
Het werd buiten donker. De kleine kinderen zaten in een hoekje zachtjes te huilen.
Ze kregen die avond niets anders te eten dan een
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korst beschimmeld brood en een kopje waterige soep.
Na het eten werden oude lappen en vodden op de grond gespreid. De hele familie
legde zich ter ruste. Ook Sofie ging liggen, tussen de magere vervuilde kinderen in,
de broertjes en zusjes van Lange Wapper. Algauw klonk er een zacht gesnurk in de
hut.
Sofie kon niet slapen. Voorzichtig, bang om de anderen wakker te maken, kwam
ze overeind. Haar ogen waren aan het donker gewend. Ze zag Lange Wapper in de
stoel van zijn vader zitten. Hij was ook wakker. De vader was nog niet thuisgekomen.
Terror lag zo dicht bij de gloeiende as in de haard dat zijn haren bijna schroeiden.
Hij knipperde met zijn ogen, groene lichtjes die aan- en uitfloepten leken het.
Lange Wapper stond op en rekte zich uit. ‘Jullie blijven hier,’ zei hij, zo zacht dat
ze hem bijna niet verstaan konden. ‘Voor de ochtend ben ik terug.’
‘Mag ik met je mee?’ fluisterde Sofie.
‘Nee,’ zei Lange Wapper, ‘dat gaat niet. Wat ik ga doen, daar kan ik geen meisjes
bij gebruiken.’
‘Beloof dan dat je gauw terugkomt. Laat mij niet alleen,’ smeekte Sofie.
Lange Wapper ging zonder antwoord te geven de deur uit. Terror lag te slapen,
of deed alsof hij sliep. Zijn mond was in een minachtende grijns vertrokken.
't Was in het holst van de nacht. Buiten was het pikdonker. Een dik wolkenpak joeg
langs de hemel; een enkele keer waren er een paar sterren te zien.
Lange Wapper stapte met zijn lange benen stevig door. Hij sprong over een greppel,
liep dwars door een roggeveld, klom over een hek en was in de moestuin van de
boer. Daar botste hij tegen iemand op.
‘Hé, goeie avond,’ zei Lange Wapper. ‘Wie ben jij?’
Er kwam geen antwoord.
‘Je bent een onbeleefde kerel. Ik zei: goeie avond!’ Lange Wapper stak zijn handen
uit. Hij voelde een jas en twee armen die hem wilden om-
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helzen. ‘Jij bent zeker op je mondje gevallen en hebt toen je tong verloren,’ grinnikte
Lange Wapper. ‘Geeft niet, hoor!’ En hij gaf de man een klap op zijn schouder. De
man zwiepte heen en weer en zei nog altijd niks.
Heel even kwam toen de maan tevoorschijn. Lange Wapper zag wie daar voor
hem stond: het was de Vogelverschrikker. Hij maakte een buiging en zei: ‘Ach, ben
jij het! Je vindt het wel goed dat ik je kleren leen, hè? Ik breng ze straks terug.’
Hij zette de hoed van de Vogelverschrikker op, stopte er wat stro onder, trok ook
zijn jas aan en liep met stijve passen verder.
Voor het huis begon de kettinghond te blaffen. Hij stoof zijn hok uit en kwam op
Lange Wapper af, zover hij dat kon.
‘Sssst! Maak niet zo'n lawaai. Je ziet toch wel wie ik ben?’ zei Lange Wapper.
‘O, ben jij het?’ zei de kettinghond. ‘Wat kom je doen? Ik heb je nooit eerder zien
rondlopen.’
‘Ik wou het eens proberen,’ zei Lange Wapper. ‘Denk je soms dat het lollig is om
altijd stil te staan? Fijn hoor, om je benen te strekken.’ Hij
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stapte stijf om de hond heen, alsof zijn benen van twee stokken waren gemaakt. ‘Zeg,
weet jij waar de mussen en spreeuwen hun nesten hebben?’
‘De spreeuwen in de bomen en de mussen onder het stro op het dak,’ zei de hond.
‘Dat dacht ik wel,’ zei Lange Wapper. ‘Als jij je nou heel stil houdt, dan doe je
precies wat een goeie waakhond moet doen. Want ik wil de mussen een lesje leren,
snap je? Die liggen nu lekker in hun nestjes te slapen, maar straks als de zon schijnt,
komen ze weer al het zaad in mijn tuin opeten. Daarom.’
De hond begreep het. Hij hield zich koest en keek toe hoe Lange Wapper langs
de regenpijp naar het dak van de boerderij klom.
Lange Wapper liet zich door de wijde schoorsteen omlaag zakken. Hij kwam
terecht in een grote keuken.
‘De boer lijdt geen honger,’ zei hij zacht, toen hij de rijen hammen en worsten zag
die aan de balken hingen. De broodkist was vol versgebakken brood, op de plank
lagen kazen. En in de kast vond hij een rek met eieren, potten jam, een vaatje boter,
een gebraden patrijs en nog allerlei lekkers, vruchten en pasteien, zoals hij nog nooit
had gezien.
Lange Wapper begon zijn zakken vol te stoppen. De eieren legde hij onder zijn
hoed, twee hammen verdwenen in zijn broek, onder zijn jas een zij spek en een grote
platte kaas.
‘Voor het brood moet ik een tas hebben,’ zei hij, ‘maar ik ga eerst nog wat
rondkijken.’ Op zijn tenen sloop hij door het huis.
In de mooie kamer keek hij zijn ogen uit. De boer had fijne spullen! Maar daar
was niets bij wat hij gebruiken kon. Alleen een paar sigaren, die stak hij achter zijn
oren. ‘Een voor vader en een voor mij. Eerlijk is eerlijk,’ lachte hij.
Boven was de slaapkamer. Er klonk een luid geronk. Lange Wapper ging van het
ene bed naar het andere. Eerst bekeek hij de boer en zijn vrouw, die allebei geweldig
dik waren. In het andere bed lagen twee dikke boerenmeiden, en in de bedstee sliep
de knecht. Ze hadden allemaal veel te veel gegeten; al schoot je een kanon in de
kamer af, dan wer-
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den ze nog niet wakker. Maar snurken konden ze goed en het rommelde ook flink
onder de dekens, van al het eten in die magen en darmen.
Op het nachtkastje naast de boer lag een gouden horloge. Lange Wapper hield het
bij zijn oor en luisterde hoe het tikte. Hij knikte bedachtzaam en legde het horloge
weer neer.
Toen blies hij de kaars uit en ging terug naar de keuken. Hij vulde een zak met
brood en klom door de schoorsteen naar buiten.
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De hond kwispelde met zijn staart. ‘Is het je gelukt?’ vroeg hij. ‘Heb je de mussen
een lesje gelezen?’
‘Die waren niet wakker te krijgen,’ zei Lange Wapper. ‘Wat slapen dié vast, zeg.
Maar ik heb hun eieren meegenomen, kijk maar.’ En hij tilde zijn hoed op.
De hond keek hem wantrouwig aan en gromde. ‘Je bent een rare figuur,’ zei hij.
‘Het lijkt wel of je daar boven dikker bent geworden. Hé, zeg op! wat zit er onder je
jas?’
‘Als iedereen zo braaf zijn plicht deed als jij, zouden we in een betere wereld
leven,’ zei Lange Wapper. ‘Jij en ik, wij tweetjes zorgen ervoor dat
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de dieven geen kans krijgen, omdat anders de rijken ook uit bedelen moeten gaan.’
‘Zo is het,’ zei de hond en hij kwispelde met zijn staart.
‘En als er geen rijken meer waren en er alleen nog bedelaars door het land zwierven,
wie zou die stumpers dan een kwartje of een stuk brood moeten geven?’ zei Lange
Wapper.
‘Je denkt goed na,’ zei de hond. ‘Het is prettig om eens met iemand te praten die
een behoorlijk verstand heeft. Nu weet ik dat er nog een eerlijke ziel op de boerderij
woont. Als ze me morgen loslaten, kom ik je opzoeken. Maar ga nu terug naar je
plek, want zo dadelijk komt de zon op.’
Lange Wapper ging naar de moestuin, stopte al het gestolen eten in een paar lege
aardappelzakken, en trok de Vogelverschrikker weer zijn kleren aan.
In het grauwe ochtendlicht haastte hij zich terug naar het huisje van zijn vader en
moeder.

Ze aten en dronken tot ze niet meer konden. Soms vielen ze een poos in slaap, maar
zo gauw ze wakker werden, begonnen ze weer te eten en te drinken.
De broertjes en zusjes van Lange Wapper klommen op zijn schoot en op zijn
schouders en trokken aan zijn haren. Ze lachten om alles en om niks.
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Tegen de avond was iedereen ziek. Om de beurt holde er eentje naar buiten omdat
hij moest overgeven. Het stonk daar naast de deur verschrikkelijk.
Alleen Sofie hoefde niet over te geven. Ze had niet zoveel gegeten, ze had ook
maar een klein maagje. Dat kwam misschien doordat ze al zo lang ziek was, of
doordat ze haar hele leven kleine fijne hapjes had gegeten die goed waren
klaargemaakt.
‘Nou, aju!’ zei Lange Wapper de volgende dag. ‘Ik hou het wel voor gezien. De
groeten en het beste!’
En hij stapte de deur uit. Sofie en Terror gingen met hem mee. De broertjes en
zusjes holden achter hen aan, ze bleven bij hen tot voorbij het veld van de boer.
Lange Wapper keek achterom, hij zag dat zijn moeder de deur van hun huisje al had
dichtgedaan. ‘Die denkt: daar kom ik mooi vanaf,’ zei hij, ‘maar dat is niet de
bedoeling.’ En hij riep: ‘En nou vort, vort, vort, naar huis, jullie! Wie het eerst thuis
is!’
‘Nee, nee,’ zeiden de kinderen, ‘wij blijven bij jou.’
‘Helemaal niet, helemaal niet,’ zei Lange Wapper. ‘Vooruit, of er vallen klappen.’
‘En zij dan?’ riep een van de broers en wees naar Sofie.
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‘Dat is heel wat anders,’ zei Lange Wapper. Hij sloeg zijn arm om Sofie en riep:
‘Maak dat je wegkomt, of er vallen klappen!’
Terror ging midden op de weg staan. Hij maakte een hoge rug, zette al zijn haren
overeind en begon te blazen. De kinderen bleven staan, ze keken angstig naar de
boze kater. Lange Wapper raapte een steen op en deed of hij ermee wou gooien.
Sofie moest erom lachen.
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‘Hatsjekee! Hollen! Hollen!’ riep Lange Wapper en hij joeg de kinderen voor zich
uit.
En daar gingen ze, met bange boze gezichten.
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Het moeras
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Tegen de avond ontmoetten ze een troep mensen die door het land trokken op zoek
naar eten en naar werk. Ze hadden een kar met een mager scharminkel van een paard
ervoor, waar ze hun bezittingen op vervoerden. Er lag ook een oude zieke vrouw op
de kar. De anderen liepen. Er waren mannen, vrouwen en kinderen.
Lange Wapper, Sofie en Terror gingen met hen mee.
De kinderen werden naar de boerderijen gestuurd om te bedelen en de vrouwen
probeerden naalden en boenders te verkopen. Wanneer ze door een dorp trokken,
maakten de mannen muziek en een paar meisjes dansten. Ze hadden ook een
poppenkast bij zich met een hondje, Toby, die het geld ophaalde.
Soms hielp Sofie de poppenkastman. Ze gaf hem de poppen aan wanneer hij een
voorstelling gaf, want algauw kende ze al zijn stukken uit het hoofd. Zijn vrouw had
meestal geen zin om te helpen.
Zo gingen er een aantal weken voorbij. Overdag trokken ze verder, in de dorpen
speelden ze en haalden geld op. Als het donker werd, maakten ze een vuur en legden
zich te slapen in het bos. Vaak was er niet genoeg te eten voor allemaal en dan werd
er ruziegemaakt en gevochten. Soms regende het en soms scheen de zon. Maar wat
er ook gebeurde, alle dagen leken op elkaar.
De vrouw van de poppenkastspeler had vurige ogen en lange woeste
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krullen. Alle mannen en jongens van de troep wilden graag naast haar lopen. Ze
heette Annabella.
Sofie vond Annabella mooi, maar ze was ook bang voor haar. Want de ene keer
was Annabella heel vrolijk, dan liep ze te lachen en grappen te maken en de jongens
mochten haar in haar armen knijpen. En dan opeens werd Annabella kwaad, je wist
nooit wanneer dat zou gebeuren, en liep ze te mokken, te huilen of te zeuren.
Op een keer werd Sofie wakker nog voordat het licht was. In het oosten was de
hemel een klein beetje grijs. Terror lag tegen haar aan te slapen, Lange Wapper zag
ze niet.
Op handen en voeten kroop Sofie tussen de mensen door, op zoek naar Lange
Wapper. Een eindje van de anderen af, onder een boom, hoorde ze fluisteren. Daar
lagen er een paar onder een deken te stoeien.
‘Hé, mooie tovenaar, met jou durf ik het wel aan. Die ouwe poppengek ben ik
allang zat. Dus wat vind je? Als je er maar voor zorgt dat ik genoeg te eten krijg!’
‘Dat komt wel in orde, maak je niet dik!’
Lange Wapper en Annabella, die waren het!
‘Wij met ons tweetjes,’ fluisterde Annabella, ‘die anderen hebben we niet nodig.
Maar je moet wel goed voor de kost zorgen, jongetje! Ze zeggen wel dat dun de
mode is, maar aan een wasbord heb je niks. Nou?’
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Sofie zag dat Lange Wapper rechtop ging zitten en grinnikte.
‘Kom mee, gauw!’ zei Annabella. Ze ging staan en trok Lange Wapper overeind.
Samen verdwenen ze tussen de bomen.
Algauw was er niets meer van Lange Wapper en Annabella te zien. Sofie wilde
roepen, maar ze kon geen geluid uit haar keel krijgen. Ze wilde huilen, maar ook dat
lukte niet. Zo stond ze daar, rillend in de ochtendkou, tot ze een zacht gepruttel achter
zich hoorde en voelde hoe een vacht langs haar arm streek.
‘Sssst, schrik niet. We gaan ze achterna,’ fluisterde Terror.
Er lagen veel afgewaaide takken tussen de bomen. Terror kon eroverheen klauteren
zonder een geluidje te maken, Sofie niet. Telkens schrok ze wanneer ze haar voet
neerzette en er een tak knapte met luid gekraak.
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Ze kwamen aan de rand van het bos; voor hen lag een wijd moeras.
‘Die stomme idioot,’ mompelde Terror. ‘Hoe haalt hij het in zijn kop om met dat
wijf weg te lopen. Hij had het eerst aan mij moeten vragen, dat weet hij best.’
Sofie tuurde door het halfduister. ‘Waar zijn ze nou?’ zei ze.
‘Daarginds, er loopt een pad door het moeras. Ik zie ze wel.’
‘Waarom moest hij het aan jou vragen?’ fluisterde Sofie.
‘Lieve help, ben jij dan alles vergeten? Nou, hè?’
Vergeten? Wat was ze vergeten? Er kwam een rimpel boven haar neus van het
denken. Vaag zag ze vreemde dingen, zoals een kast en een schoorsteen, en rijen
kleine stoeltjes waar poppen op zaten. Wat had dat nou te betekenen? Had ze die
ooit ergens gezien? Waar dan?
In vlagen woeien fijne regendruppels over het land. Langzaam aan werd het iets
lichter, en Sofie zag twee schimmen die zo maar over het moeras schenen te lopen.
Ze kon toch ook niet nadenken als alles zo onduidelijk was! Ze wreef de natte haren
uit haar ogen en zei: ‘We moeten ze inhalen.’
Het was een smal, verhard paadje dat door het moeras liep.
Ze stapten stevig voort.
‘Wat gaan ze doen? Weet jij het?’ vroeg Sofie.
‘Ik vertel het je liever niet,’ zei Terror. ‘Wat gebeurt, gebeurt vanzelf, daar hoef
jij je niet druk over te maken. Wacht! Hoor je dat?’
Ze bleven staan.
‘Help! Help!’
Het kwam uit het moeras, ergens in de verte, opzij van het pad. Sofie zag dat Lange
Wapper en Annabella ook bleven staan. Een troep kraaien
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vloog, luid krassend, boven hen. Opeens striemde de wind de regen hard in hun
gezicht.
‘Help! Help me toch! Ik zak weg!’ hoorden ze roepen.
‘Hé, wie ben jij? Kennen wij elkaar niet van vroeger?’ riep Lange Wapper. ‘Als
ik me niet vergis ben jij Beertje!’
‘Beertje!’ riep Sofie. ‘Het is Beertje, mijn Beertje!’ En ze zette het op een hollen.
Zo gauw ze bij Lange Wapper was, klemde ze zich aan hem vast. ‘Gelukkig!’ hijgde
ze.
‘Lange Wapper!’ riep Beertje vanuit het moeras. ‘De hemel zij geloofd en geprezen.
God zelf heeft me die sterke goedhartige lummel gezonden om me hieruit te halen.
Als ik in de stad kom, zal ik mijn dankbaarheid tonen. Ik zal heilige missen laten
lezen, wel vijftig, en het weeshuis een speelzaal schenken, en een klokkenspel voor
de kerk... en noem maar op... O, Lange Wapper, mijn beste, allerbeste vriend! Red
me, vlug! Ik zak hoe langer hoe dieper weg!’
‘Dus dat wil je met je geld doen, uit dankbaarheid,’ riep Lange Wapper. ‘Missen
lezen, en meer van die flauwekul. Kun je niet wat beters bedenken? Als ik in jouw
schoenen stond wist ik het wel. Hé, zeg eens! Ik kan je niet goed zien. Hoe ver ben
je er al in gezakt?’
‘Ach, help hem toch, red hem, gauw!’ smeekte Sofie.
‘Tot waar mijn benen ophouden,’ riep Beertje.
‘Dat kan bij je voeten zijn of bij je kont,’ zei Lange Wapper. ‘Maar ik geloof dat
ik het al zie: je zit tot aan je ballen in de blubber. Weet je hoe dat komt, hé, Beertje?
Je zakken zitten te vol, die van je jas bedoel ik. Je hebt te veel geld, m'n jongen, veel
te veel geld. Dat is zwaar spul, het trekt je naar beneden.’
‘Wat moet ik doen? Help me, help me!’
‘Luister! Knoop al je geld in je zakdoek en gooi het hier op de kant. Je zal zien
hoe licht je je dan voelt. Heus, dan komt het wel goed.’
Een tijdlang hoorden ze uit het moeras niets dan wat gekreun en zachte snikken.
Toen vloog et iets naar hen toe dat met een zachte plof op de weg neerkwam.
Annabella stond te schateren van het lachen. Ze sloeg zich op de dijen
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en op de billen, boog ver voorover, gooide dan weer het hoofd in de nek. Vlug griste
ze de zakdoek vol geld naar zich toe en borg hem weg in haar bloesje tussen haar
borsten. ‘Kom mee!’ riep ze en pakte Lange Wappers hand beet.
‘De groeten!’ riep Lange Wapper. ‘En 't beste, hè!’
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Verlamd, haar ogen wijd van schrik, keek Sofie naar Lange Wapper die zich door
Annabella liet meetrekken. Terror stootte haar aan en zei zacht: ‘Je wou toch weten
wat er in het leven te koop is?’
‘Ja ja,’ zei Sofie zonder na te denken of op te letten, ‘en ook wat er gebeurt als je
dood bent, maar dit is geméén!’ En ze holde Lange Wapper achterna, trok hem aan
zijn arm en riep: ‘We moéten hem redden! Toe nou!’
Lange Wapper keek haar aan, schudde zijn hoofd en zei: ‘Nou, vooruit dan maar.’
Het was of er diep binnen in Sofie een grote, kleurige zeepbel opsteeg. Eerst sloeg
ze haar armen om Lange Wappers nek en zoende hem op allebei zijn wangen, toen
holde ze terug naar Terror die dicht bij de plek was blijven staan waar Beertje in het
moeras vastzat, en sprong van de ene voet op de andere.
‘Kalm,’ zei Terror. ‘Jullie trekken je kleren uit.’
Annabella deed niet mee. Ze stond met de handen in de zij en een van woede
vertrokken gezicht toe te kijken, terwijl Sofie en Lange Wapper al hun kleren
uittrokken en op de sompige grond uitspreidden.
Terror kroop eroverheen, achterwaarts en op zijn buik, tot bij Beertje. Sofie volgde,
ze hield Terror goed aan zijn voorpoten vast. En daarna ging ook Lange Wapper
languit liggen, met zijn lange lijf op de verende
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grond, en hield Sofie bij haar benen. Beertje pakte de staart van Terror en de hele rij
probeerde langzaam, heel langzaam, naar de kant te kruipen.
Eerst leek het of Beertje al te diep in de modder was vastgezogen. Ze trokken en
trokken, en Sofie had het gevoel dat ze een stuk elastiek was dat werd uitgerekt tot
het niet meer kon. Toen opeens: ‘P L O P !’ klonk het; een straal modder spoot omhoog
en Beertje spoot mee omhoog. In een sierlijke boog vloog hij over hen heen en
belandde op het harde pad. Vlug krabbelde hij overeind, klopte zijn vuile kleren wat
af en knikte minzaam naar Annabella.
‘O, jeetje, laat mij dat toch doen,’ zei ze. ‘Dat noem ik mazzel hebben, dat u eruit
bent.’
Ze lachte tegen Beertje, haalde een zakdoekje uit haar kous en begon hem schoon
te poetsen. Ze wreef ook de modderspatten uit zijn ogen, nam hem toen bij zijn arm
en liep met hem weg.
Terror, Sofie en Lange Wapper kropen behoedzaam terug. Stil stonden ze in de
stromende regen, met hun vuile kleren. Tegen de tijd dat ze zich, zo goed en zo kwaad
als het ging, met plukken gras wat hadden schoongewreven en zich hadden
aangekleed, waren de twee anderen niet meer dan een paar kleine stipjes in de verte.
Zwijgend gingen ze Annabella en Beertje achterna.
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De jaarmarkt

Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper

46

Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper

47

Ze waren nat, verkleumd en moe. Hun doorweekte kleren plakten, zwaar van de
modder, tegen hun lijf. Zelfs Terror liep langzaam, met zijn vacht vol kluiten natte
blubber.
Zwijgend gingen ze verder. De regen viel in stromen neer. Annabella en Beertje
waren nergens te zien.
Eindelijk kwamen ze aan in een stad. In de straten was het druk; ze werden
meegevoerd door een stroom van mensen. Lange Wapper liep voorop. Sofie hield
hem aan zijn arm vast, bang dat ze hem kwijt zou raken. Toen ze op een plein kwamen
begrepen ze waardoor het zo druk was: het was jaarmarkt.
‘Ha, het ruikt hier goed! En ik rammel van de honger,’ zei Lange Wapper en stapte
recht op een oliebollenkraam af. De vette damp van de oliebollen maakte Sofie bijna
misselijk. Toch liep het water haar in de mond.

Terwijl een dikke vrouw met een rood gezicht zich omdraaide om verse oliebollen
uit de kokende olie te vissen, griste Lange Wapper vlug drie bollen van de toonbank.
Hij holde ermee weg, achter de kramen langs, en Terror en Sofie holden achter hem
aan.
‘Hier,’ zei Lange Wapper.
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Sofie nam een hap. Ze brandde haar tong, tranen sprongen in haar ogen en ze zei:
‘Stelen mag niet.’
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Meteen nam ze weer een hap.
‘Als je honger hebt, ben je verplicht te stelen,’ zei Lange Wapper.
‘Terror, dat is toch zo?’ zei Sofie. ‘Stelen mag niet.’
‘Goed, dan haal ik er nog één, alleen voor mezelf,’ zei Lange Wapper. Ze moesten
blijven op de plek waar ze stonden, hij zou in een minuutje weer bij hen zijn.
Terror had zijn oliebol op. Hij gaf Sofie een knipoog en zei: ‘Misschien hebben
jullie allebei gelijk.’
Ze hoefden niet lang op Lange Wapper te wachten. Hij kwam aanslenteren met
zijn handen op zijn rug en een onnozel gezicht.
‘Hier, voor jou!’ Hij stak Sofie een krakeling toe en ook een appel. ‘Nou, wat zeg
je dan? Dank-je-wel Lange Wapper!’
Hij grijnsde en haalde voor Terror een gebakken vis van onder zijn hoed. Voor
zichzelf had hij een half gebraden haantje meegenomen.
‘Je moet al heel stom zijn als je op zo'n markt als hier niet wat kunt versieren,’ zei
hij.
Terror likte zijn snorharen af. ‘Verstandige mensen stelen niet. De kans is veel te
groot dat je de lik in draait,’ zei hij.
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‘Ja ja, mooie praatjes,’ zei Lange Wapper. ‘Kom, ik ga eens een beetje rondkijken.’
Er was veel te zien op die jaarmarkt. Niet alleen was er van alles te koop, er werd
ook poppenkast gespeeld, en over een koord, hoog boven de mensen, liep een
acrobaat. Ze zagen een man die acht ballen de lucht in wierp en ze een voor een weer
opving.
In een hoek stonden een stuk of wat kooien op platte wagens. Daarin waren
uitzonderlijke wezens opgesloten die door de mensen bekeken konden worden.
In de ene kooi was de dikste vrouw ter wereld te zien, in een andere een roetzwarte
neger, in weer een andere een kalf met twee koppen en vijf poten. En in de laatste
kooi zat op een stoel een man die in plaats van een neus een soort slurfje had. Ook
was zijn hele gezicht begroeid met kort wit haar. Toen zijn ogen even in die van
Sofie keken, merkte ze dat het de ogen van een heel gewoon mens waren, maar wel
erg droevige. Maar ze vond het kalf het zieligst, omdat het zijn twee zware koppen
haast niet kon tillen en ze treurig omlaag liet hangen.
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De eigenaar van de uitzonderlijke wezens zwaaide zijn geldbak onder hun neus.
Lange Wapper trok hen gauw mee tussen de mensen door, anders zou het misschien
nog op ruzie en vechten zijn uitgedraaid.
‘Hé, wat is dat?’ zei Sofie en ze liep naar een verhoging waarop een geweldig
grote weegschaal stond. Op de koperen schaal aan de linkerkant was V O O R S P O E D
E N G E L U K geschreven, op de andere schaal E L L E N D E .
Een vreemd uitgedoste man, met op zijn hoed een kaartje waar Directeur op stond,
draaide aan een orgeltje. Het speelde een vrolijk wijsje. Steeds meer mensen dromden
naar voren, want ze wilden allemaal die wonderlijke weegschaal bekijken, en algauw
hield de directeur op met spelen.
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‘Hooggeëerd publiek!’ zei hij. ‘Komt dit zien, komt dit zien! Hier wordt u het lot
van de mensheid verklaard. Wie wil weten wat er in het leven te koop is, kan hier
aan zijn trekken komen! Komt dit zien, komt dit zien!’
Een kleine jongen ging met het centenbakje rond. Hij begon bij de achterste rijen,
zodat Lange Wapper, Terror en Sofie nog wat konden blijven kijken.
‘Zie hier de weegschaal van het leven,’ riep de directeur. ‘Deze weegschaal is
altijd in evenwicht. Wie uit de ene schaal iets neemt of krijgt, zal ook uit de andere
schaal worden bediend. Zo gaat dat, al eeuwen- en eeuwenlang. Jaar in, jaar uit. Dag
in, dag uit.
Let nu goed op allemaal, beste mensen. Want denk nu niet dat u daar zelf veel
over te zeggen hebt. Nee, zo is het niet! Want kijk, we halen eerst flink wat ellende
uit deze schaal, voor u ter linkerzijde...’
Hij stak een plakkaat omhoog dat aan een lange stok bevestigd was. Daar stond
een gruwelijk tafereel op afgebeeld: een huis in vlammen, mensen die elkaar met
messen doodstaken, en een kind met holle ogen van de honger.
‘Ziezo, een flinke portie ellende en verdriet voor de mensen, ja, ja, ja, ja...’ zei de
directeur. ‘Daar zou onze weegschaal lelijk van uit zijn evenwicht kunnen raken.
Maar kijk...’ en hup! stak hij nog een schildering omhoog. Ze zagen een mooi land,
waar het rijpe koren in schoven op de velden stond, een kathedraal die nog maar
voor de helft was gebouwd, werklui sjouwden er met stenen en balken, en op de
voorgrond een man met een servet om de hals geknoopt die zich te goed deed aan
een rijke maaltijd.
‘Voorspoed en geluk!’ riep de directeur. ‘Slaat in een deel van de wereld de ellende
toe? Op hetzelfde ogenblik geniet men in een ander deel van rijkdom, gezondheid
en welvaart. Dit verklaart hoe de draaiende wereldbol in balans wordt gehouden.
Was het niet zo, zij zou uit haar baan wegslingeren en achter de zon verdwijnen!
Wie van u komt mij helpen een demonstratie geven van deze prachtige, altijd
evenwichtige weegschaal van het leven?’

Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper

52
‘Ik!’ riep Sofie. Ze klom al op het plankier en merkte niet eens dat Terror probeerde
haar tegen te houden.
‘Kijk eens aan, een dappere kleine jongedame,’ zei de directeur. De mensen op
de markt begonnen te lachen en te joelen. ‘Vertel ons eens, meisje, uit welke schaal
zou jij graag iets willen hebben?’
‘Uit deze,’ zei Sofie en wees op de schaal waarop V O O R S P O E D E N G E L U K
geschreven was. De mensen joelden en lachten nog harder.
‘En wat zal het zijn? Zeg maar wat je hebben wilt.’
Sofie keek verlegen om zich heen. Toen zag ze Lange Wapper die met opgetrokken
schouders en in vuile kleren, boos en ongeduldig naar haar keek.
‘Ik weet het al!’ zei ze. ‘Een lekker warme jas voor Lange Wapper!’
Nog voordat ze was uitgesproken, zweefde uit de koperen schaal waar
V O O R S P O E D E N G E L U K op stond, een prachtige jas met een kraag van bont.
‘Hier, voor jou,’ zei Sofie en ze stak Lange Wapper de jas toe.
Ze wilde vrolijk van het podium omlaag springen. Toen voelde ze hoe de directeur
haar bij haar arm beetpakte en naar zich toe trok.
‘Ho, ho!’ zei hij. ‘Dat had je gedacht! Wie uit de ene schaal iets neemt, zal ook
uit de andere iets krijgen. Maar ook dat mag je weggeven als je wilt, met een gerust
hart. Nu, wat zal het zijn?’ Met zijn hand wees hij naar de schaal aan de rechterzijde.
Tot haar schrik zag Sofie dat de weegschaal niet langer stilstond. Hij stampte op
de planken vloer alsof hij met dreunende pas naar haar toe wou komen. De schaal
met E L L E N D E hing lager dan de andere en Sofie was bang dat er ieder ogenblik
iets vreselijks over de rand zou vloeien: gloeiende lava, of vurige tongen die naar
buiten gleden en de hete adem van ziekte en bederf in de gezichten van de mensen
bliezen.
‘Ik weet het niet,’ stamelde ze. ‘Zegt u het maar. Iets voor mezelf, alstublieft.’
‘Voor wat hoort wat,’ zei de directeur, ‘en een warme jas met bontkraag is geen
kleinigheid. Dus zeg het maar. Het verlies van beide ogen? Kreupel aan een been?
Wat wil je hebben?’
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‘Nee, nee!’ riep Sofie.
Het gerommel en gesis in de schaal met E L L E N D E klonk harder, iedereen hield
zijn adem in en de directeur schreeuwde: ‘Opschieten. Als jij niet kiest doe ik het!’
Sofie sloeg haar handen voor haar ogen. Plotseling voelde ze een ijzige kou op
haar hoofd, haar haren gingen recht overeind staan. Ze wilde ze beetpakken, maar
kon het niet. Tussen haar vingers door werden alle haren weggezogen.
‘Ooooh!’ klonk het over de markt.
Daar gingen de mooie, lange haren van Sofie. Ze dreven weg door de lucht en
waren algauw boven de daken verdwenen. De weegschaal stond stil. De directeur
liep naar het orgeltje en begon eraan te draaien.
Sofies hoofd was een bleke kale bal, als de volle maan in de winter. Terror en
Lange Wapper trokken haar vlug mee. Om hen heen werd hard gelachen, om dat
kind dat er zo bespottelijk uitzag met haar kale hoofd. Bovendien was het haar eigen
schuld.
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Ze holden de markt over, Lange Wapper in de jas die hem zo goed paste alsof hij
voor hem gemaakt was, Terror kalm en vlug, en Sofie met haar handen op haar hoofd
en een kleur van schaamte.
De vrolijke tonen van het orgeltje klonken al verder en verder weg.
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Een tehuis en een gevangenis
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Ze waren maar zo'n beetje kriskras door allerlei straten en nauwe steegjes gehold,
zonder ergens op te letten. Tenslotte wisten ze de weg niet in deze stad, en ook niet
waar ze heen moesten voor de nacht.
‘Halt!’ riep Terror en bleef staan bij een poort met een hek. ‘We lopen maar door
alsof we ergens op tijd moeten zijn. Waar gaan we naartoe?’
‘Ben je moe?’ vroeg Lange Wapper verwonderd.
‘Nee, ik ben niet moe, ik wil overleggen. Wat doen we? Zeggen jullie het maar.’
‘Ik ben wel moe,’ zei Sofie. Ze leunde tegen het hek, en er begon een bel te
rinkelen. Sofie merkte het niet; ze keek naar Lange Wapper die er voornaam uitzag
in die mooie jas.
‘Houdt het dan nooit op met jou!’ zei Lange Wapper boos. ‘Kijk nou eens wat je
doet, de ene stommiteit na de andere!’
Vlug ging Sofie rechtop staan en het rinkelen hield op. Maar het was al te laat:
over het tuinpad kwam een vrouw op een drafje naat hen toe. Ze liep op vilten sloffen
en haar lange witte jurk wapperde om haar benen.
De vrouw stak haar puntneus tussen de spijlen van het hek door en keek naar Sofie.
Toen lachte ze, en door dat lachen veranderde haar gezicht, het werd er zacht en
vriendelijk van. Ze maakte het hek open.
‘Kom er gauw in, kleintje,’ zei ze.
Sofie kreeg een kleur. ‘Het was een vergissing, mevrouw,’ stamelde ze. ‘Ik wou
niet bellen, het ging per ongeluk.’
‘Geeft niets,’ zei de vrouw. ‘Kom binnen en vlug wat.’
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Lange Wapper schoof Sofie opzij. ‘Ze is een beetje in de war vandaag,’ zei hij. ‘Heus,
mevrouw, we liepen hier gewoon voorbij en toen leunde zij tegen die bel. Neem het
ons niet kwalijk.’
‘Zo gaat het meestal,’ zei de vrouw. Ze kwam door het hek naar buiten, pakte
Sofies hand en trok haar mee een eindje de straat in. Daar draaide ze zich om, wees
met haar wijsvinger naar de poort en zei: ‘Kijk, zie je het nu?’
Boven de poort waren in steen letters uitgehakt. T E H U I S V O O R M I S L U K T E
K I N D E R E N stond er. De vrouw legde haar arm om Sofie en voor Sofie wist wat
er met haar gebeurde, stond ze al in de tuin. Het hek viel achter haar in het slot.
‘Bezoekuur op zondag van twee tot vier. Alleen voor familie,’ zei de vrouw tegen
Terror en Lange Wapper.
Het was een mooie tuin. Er stonden rozenboompjes op dunne stammetjes in ronde
perkjes. Rode rozen, roze rozen en rozen met zo'n tere witte, of eigenlijk gele kleur.
Om de perkjes waren randen van vergeet-mij-nieten en violen. Sofie keek niet één
keer achterom.
Ze kwamen bij een groot huis, liepen eromheen en gingen door de achterdeur naar
binnen.
‘Ga maar gauw naar boven,’ zei de vrouw, ‘naar de speelzaal. Je vindt het vanzelf’
Er was een brede trap. Langzaam klom Sofie naar boven. Ze kwam in een gang
met een heleboel deuren en begreep dadelijk waar de speelzaal was, maar ze durfde
er niet naar binnen gaan. Achter een van die deuren klonken geluiden: praten, lachen
en zingen. En ook blokken die omvielen, ballen die tegen een muur ketsten, het tikken
van breinaalden, het vallen van spelden, geritsel van vloeipapier, vlugge voetjes die
over een houten vloer renden en het zachte bonzen van kinderen die kopjeduikelden
op een mat.
Sofie tuurde doot het sleutelgat; er was niets te zien. En terwijl ze gebukt stond
met haar oog voor het sleutelgat, vloog opeens de deur open en rolde ze naar binnen.
Vlug krabbelde ze overeind Ze wilde zich heel klein en onzichtbaar
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maken, want er waren wel dertig kinderen in een grote kamer. Allemaal hielden ze
op met spelen en keken naar haar. Sofie drukte zich stijf tegen de muur en keek naar
haar voeten.
Meteen hoorde ze de geluiden weer die ze ook op de gang had gehoord. Ze begreep
dat de kinderen doorgingen met hun spel.
Voorzichtig gluurde ze door haar wimpers. Toen vergat ze om bang en verlegen
te zijn. Al die kinderen waren bezig met een of ander spel, alleen, of in groepjes van
drie of vier. Niemand lette op haar, er werd niet geschreeuwd, er werd geen
ruziegemaakt.
Sofie wist nog heel goed hoe het was geweest toen ze nog naar school ging, voordat
ze ziek was geworden. Ze herinnerde zich het stompen, schoppen en knijpen, het
schelden en afpakken en plagen en verklikken van de kinderen op school. Ze had
het nooit prettig gevonden tussen veel kinderen te zijn.
Deze kinderen waren anders. Ze kwamen nier naar haar toe met nieuwsgierige
gezichten om haar het hemd van het lijf te vragen. Ze begonnen niet te lachen toen
ze haar daar zagen staan, met haar kale hoofd als de maan op een winternacht.
Ze keken al niet meer naar haar.
Er kwam wel een jongen naar haar toe. De jongen had één been, hij hinkte met
een kruk onder zijn arm. Hij lachte tegen haar. Het was geen uitlachen. Hij lachte
heel gewoon tegen haar.
‘Doe je mee?’ vroeg de jongen. ‘We zijn een kasteel aan het bouwen.’
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Het waren heerlijke dagen die Sofie doorbracht in het Tehuis voor mislukte kinderen.
De vrouw die haar had binnengelaten, werd Moei genoemd. Ze zorgde voor al die
kinderen, maar van dat zorgen merkte je gelukkig niet veel. De hele dag waren ze
bezig, zonder dat iemand hun vertelde wat ze moesten doen.
Ze hielpen in de keuken en in de tuin. Achter het huis was een verwilderde tuin,
en daarachter was de moestuin. Wie zin had, werkte. Er was altijd genoeg te doen.
Ze maakten ook zelf hun bed op en dweilden de vloeren. Ieder deed wat hij kon, dat
ging allemaal vanzelf. Een enkele keer vroeg Moei hun iets, ze gaf nooit een bevel.
Als er geen werk te doen was, speelden de kinderen. Ze leerden elkaar lezen en
schrijven.

De groten lazen de kleintjes voor, en hielpen hen met naaien en breien.
Moei had verstand van kinderen. Want ze wist dat een kind nooit uit zichzelf lui
is, dat kinderen de hele dag bezig willen zijn en graag iets nuttigs doen.
Sofie deed met alles mee. 's Avonds voelde ze zich lekker moe en viel

Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper

61
in slaap zodra ze tussen de lakens lag. Ze had zich nog nooit zo prettig gevoeld.
Al na een paar dagen wist ze wat er met al die kinderen stuk voor stuk aan de hand
was. Ze hadden allemaal iets waarmee ze buiten het tehuis geplaagd werden. De een
stotterde, een ander droeg een bril met dikke glazen, er was een meisje dat bijna geen
neus had, en een jongen met een waterhoofd. De jongen met één been lachte altijd,
zijn gezicht was zo gemaakt dat hij moest lachen, wat er ook gebeurde.
Er waren ook kinderen waar zo op het oog niets bijzonders mee was. Toch was
ook met hen iets niet in orde. Zo was er een die niet kon leren lezen, en een ander
die buitengewoon bang was voor water. Een derde kon niet praten. Zelfs de kat van
het huis was een beetje mislukt: hij was bang voor muizen.
Elke morgen keek Sofie vol spanning in de spiegel. Groeide er alweer een beetje
haar op haar hoofd? Als ze weer haar had, moest ze vertrekken, want dan was ze niet
langer een mislukt kind. Daar had ze volstrekt geen zin in. Misschien moest ze Moei
vertellen dat ze ziek was. En dat ze niet lang meer te leven had. Of zou dat niet
meetellen?
Zo gingen de dagen voorbij tot het zondag werd. En toen veranderde alles.
Al om één uur stond Sofie bij het hek te wachten. ‘Wie weet komen ze eerder,’
dacht ze.
Ze had onder haar arm een popje, dat bij het speelgoed van het tehuis hoorde. Het
was haar lievelingspopje geworden en ze hield het altijd bij zich. Het popje sliep ook
bij haar in bed. Dat mocht wel niet, maar Sofie stopte het helemaal bij haar voeten
onder de dekens, zodat niemand het zag.
Een paar ouders kwamen eraan, ze bleven aan de andere kant van het hek staan
tot het bezoekuur begon. Na een poos waren het er een heleboel, mannen en vrouwen,
jonge en oude. Ze hadden geen vrolijke gezichten en deden net of ze Sofie niet zagen.
‘Het is ook niet leuk als je een mislukt kind hebt,’ dacht Sofie en voelde eens aan
haar kale hoofd. Er staken al wat harde puntjes naarbuiten,
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net stekeltjes op een rozenbottel. Je kon ze nog niet zien, alleen voelen.
Van Lange Wapper en Terror geen spoor. Waar bleven ze toch? Toen om twee
uur het hek openging en alle ouders naar binnen dromden, waren ze et nog niet. Sofie
werd opzij geduwd en opeens zag ze Terror, verborgen achter de muur.
Hij pakte haar beet en trok haar de straat in. Het hek ging dicht.
‘Gauw, kom mee,’ zei hij en hij draafde weg, sloeg een hoek om en bleef staan.
‘Waar is Lange Wapper?’ vroeg Sofie.
‘Dat zal ik je vertellen,’ zei Terror. ‘Er is iets gebeurd. Jij kunt nu niet in het tehuis
blijven. En omdat ik niet wist of ze je wel zouden laten gaan, moest het maar zo.
Gelukkig dat je bij het hek stond. Zeg hé, wat heb je daar onder je arm?’
‘Wat is er gebeurd? En waar is Lange Wapper?’
‘Ja, dat is een heel verhaal. Ik zal het je zo vertellen. Maar wat moet je daarmee?’
Terror wees naar het popje. Sofie drukte het met beide handen stijf tegen haar borst.
‘Dat is Ulledut,’ zei ze.
‘Ulledut,’ zei Terror met een minachtend gezicht. ‘Een pop! Je gooit hem meteen
weg, hoor, daar kun je niet mee rondsjouwen. Veel te lastig.’
‘Nee!’ zei Sofie. Ze draaide zich om en stopte Ulledut in haar nachtpon, zodat er
alleen nog een stukje van haar muts was te zien.
‘Lange Wapper zit in de gevangenis,’ zei Terror.
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‘Ooooh!’ Van schrik sloeg Sofie haar handen voor haar gezicht.
Langzaam liepen ze verder, tot ze in een park kwamen. Daar gingen ze op een
bank zitten.
‘Tja, kindje, hij zit op water en brood, die mooie vriend van je,’ begon Terror. ‘En
die jas die je hem gegeven hebt, die is hij ook al kwijt. Verpatst voor een paar gulden,
denk ik.
In ieder geval, het was zo: we vonden werk. In een pakhuis. Lange Wapper als
sjouwersknecht en ik, omdat ik er de hersens voor heb, op kantoor. De hele dag
goederen tellen en alles opschrijven. Saai en vervelend...’
‘En Lange Wapper?’ vroeg Sofie.
‘Die sjouwde, dat zeg ik toch. Zakken met lompen en vodden. Ladder op, ladder
af, en naar buiten over een loopplank naar de een of andere

schuit die aan de kade lag. Dat viel hem niet mee, dat kun je begrijpen. Want een
werker is hij niet, die Lange Wapper van je.’
‘Wel waar!’ zei Sofie. ‘Hij kan klimmen, hij kan heel hard lopen, hij kan... hij kan
sluipen zodat je hem niet hoort... Lange Wapper is verschrikkelijk handig!’
‘Precies, die dingen kan hij allemaal uitstekend. Maar twaalf uur ach-
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ter elkaar werken, hard werken begrijp je, zodat z'n baas er met plezier naar kijkt,
dat kan hij niet.
De eerste dag ging het nog zo'n beetje. Hij deed warempel zijn best. Daarna was
er aldoor ruzie. Omdat hij stiekem in een hoekje ging liggen slapen, zodat de andere
knechts zijn werk erbij moesten doen. En
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die opzichter maar schelden! En de baas stond er ook vaak bij, want die had algauw
in de gaten wat Lange Wapper er voor eentje was. Dan draaide hij zijn gouden horloge
aan zijn gouden horlogeketting in het rond en dan wist je het al. Dat deed hij van de
zenuwen natuurlijk.
En ik zat maar op dat kantoor te tellen en te rekenen. Soms kon ik een enkel klein
gedichtje schrijven op de achterkant van een brief. Nooit meer dan drie of vier regels.’
‘Ja, maar Lange Wapper?’ vroeg Sofie ongeduldig.
‘Nou, die vond het werk te zwaar en het loon te weinig. Daar had hij ook wel gelijk
in, hoor. Want we hadden een kamertje gehuurd, en er bleef niet genoeg geld voor
eten over.
Gisteren is het gebeurd. De baas stond weer van de zenuwen met zijn horloge te
zwaaien. Opeens springt Lange Wapper op hem af en grist hem dat horloge uit zijn
hand. Met ketting en al. Heel handig, dat moet ik toegeven. Toen moest-ie benen
maken, Lange Wapper. En hardlopen kan hij. Ze gingen hem allemaal achterna, de
knechts, de opzichter en de baas. Ik ook, natuurlijk, want ik moest weten hoe het
afliep.
Eerst leek het erop dat hij zijn achtervolgers kwijtraakte. Maar toen kwam de
politie erbij, wel drie agenten. Ze hebben hem gepakt terwijl hij het horloge aan een
opkoper probeerde te verkopen voor honderd gulden. Stom hè!’
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Sofie zat stil voor zich uit te kijken. Ze had het popje Ulledut uit haar nachtpon
gehaald en wiegde het op haar arm.
Terror zei: ‘Nu zit-ie in het cachot. En een ketting aan zijn voet met zo'n zware
ijzeren bal eraan. Hij krijgt niets dan wat water en oud
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brood, en 's nachts komen de ratten. Die houden hem wakker door aan zijn tenen te
knagen.’
Sofie huilde. Ze huilde zonder een geluidje te maken. De tranen stroomden zo
overvloedig uit haar bedroefde ogen, dat haar nachtpon en het popje Ulledut kletsnat
werden. De tranen drupten en drupten, en op de grond ontstond een plas. De mussen
kwamen er een bad in nemen.
‘Mag ik hem zien?’ vroeg ze. ‘Is daar ook een bezoekuur?’
‘We zullen het proberen,’ zei Terror. ‘Als je klaar bent met huilen, gaan we ernaar
toe.’
Voor de deur van de gevangenis zat een bewaker, zijn geweer had hij tegen de
muur gezet. Toen Terror en Sofie dichterbij kwamen, zagen ze dat de man in slaap
was gevallen.
De deur was afgesloten met drie zware hangsloten. Bovenin was een luikje.
‘Ga jij op mijn rug staan, dan kun je naar binnen kijken,’ zei Terror.
Sofie klom op de rug van Terror. Het was donker in de cel en eerst zag ze helemaal
niets. ‘Lange Wapper, ben je daar?’ riep ze.
Ze hoorde een ketting rinkelend over de stenen vloer slepen. Het gezicht van Lange
Wapper verscheen voor het luikje. Sofie zuchtte een keer heel diep.
‘O, Lange Wapper! Lieve, lieve Lange Wapper!’ zei ze fluisterend.
‘Ben jij daar, Sofietje?’ zei Lange Wapper. ‘Heb je gehuild? Dat moet je niet doen,
kleine kaalkop, daar worden meisjes lelijk van.’
‘O, Lange Wapper!’ zei Sofie weer. ‘Ik wil niet dat je in de gevangenis zit!’
Lange Wapper zag er slecht uit, bleek en moe. Hij lachte en zei: ‘Niks aan te doen,
zo is het nu eenmaal in het leven. Soms heb je geluk, en soms niet. Jij wou toch zo
graag weten wat er in de wereld te koop is? Ach, Sofietje toch, luister eens goed naar
me. Je moet hier weggaan. Samen met Terror. Ga met Terror mee, ver hier vandaan.
Doe wat hij zegt. Ik word binnenkort opgehangen, dus aan mij heb je niks meer.’
Sofie kon niet meer praten. De tranen stroomden over haar wangen.
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‘Hé, schei daar eens mee uit!’ riep Terror. ‘Ik hou er niet van om nat te worden.’
De bewaker bewoog in zijn slaap en ging snurkend op zijn zij liggen.
‘We zullen je bevrijden,’ fluisterde Sofie. ‘Heus! Wil jij Ulledut zolang bij je
hebben? Dan voel je je niet zo alleen. Zij kan wel door het luikje.’ Ze liet Lange
Wapper Ulledut zien.
‘Een pop?’ zei Lange Wapper. ‘Die mag je zelf houden. Ik geef niet om poppen.
Laat me nou even met Terror praten.’
Sofie sprong van Terrors rug. Lange Wapper en Terror fluisterden lang met elkaar.
Soms keken ze naar Sofie en dan glimlachten ze. Want er was iets gebeurd met Sofie.
In die paar minuten dat ze met Lange Wapper had gepraat, waren de stekeltjes op
haar hoofd gegroeid. Het waren mooie zachte krulletjes geworden, als een laagje
donzen veertjes.
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De bewaker bewoog weer in zijn slaap, hij draaide zich helemaal om. Haastig namen
Terror en Sofie afscheid van Lange Wapper. Ze gingen naar het kamertje dat Terror
had gehuurd.
Die nacht konden ze niet slapen. Urenlang zaten ze te praten en plannen te maken.
Ze moésten Lange Wapper bevrijden voordat hij werd opgehangen. Er was één
bewaker, vertelde Terror, die misschien wilde helpen. Hij zou de deur openlaten als
hij Lange Wapper zijn kan met water en zijn beschimmeld brood bracht. Maar dan
moesten ze hem eerst vijfhonderd gulden geven.
‘“Omkopen” noem je dat,’ zei Terror.
‘Je kunt het net zo goed gewoon “kopen” noemen,’ vond Sofie. ‘Ik begrijp niet
wat er “om” aan is. Je geeft de bewaker het geld en je krijgt er Lange Wapper voor
terug. Vijfhonderd gulden is veel, hè?’
‘Ja. Met werken krijgen we het nooit bij elkaar.’
‘Dan moeten we het stelen.’
‘Nee, dat is geen goed plannetje.’
Met sombere gezichten zaten ze elkaar aan te kijken. Nergens was een geluid te
horen. De donkere nacht lag over de stad en alle mensen sliepen. Opeens sprong
Sofie op, ze lachte en keek vrolijk.
‘Terror, Terror, ik weet het!’ riep ze. ‘Ik weet wat we moeten doen! We gaan
Beertje zoeken, want die is rijk. En hij heeft zijn leven aan Lan-
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ge Wapper te danken, Lange Wapper heeft hem uit het moeras gehaald. Beertje zal
ons het geld geven.’
Ze danste om Terror heen. Nu wisten ze wat ze moesten doen. Ze kropen in bed
om nog een uurtje te slapen.
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Huize Beertje
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De volgende morgen gingen ze vroeg op weg om Beertje te zoeken. Aan iedereen
die ze tegenkwamen, vroegen ze de weg naar Beertjes huis. Beertje moest wel een
belangrijk persoon zijn, want al die mannen en vrouwen aan wie ze de weg vroegen,
beweerden dat ze hem kenden. De een wees hen deze kant op, een ander stuurde hen
weer daarheen. Zo liepen ze de hele dag, naar het noorden, naar het oosten, naar het
zuiden en naar het westen. Maar ze vonden Beertje niet.
Het was de eerste winterse dag van het jaar. Gelige grauwe wolken bedekten de
hemel en de schemering viel vroeg. Soms viel er wat natte sneeuw. Tegen het eind
van de middag werd het zo koud, dat Sofie helemaal verkleumd en stijf was. Terror
liet zijn staart over de grond slepen.
Ze waren buiten de stad. Daar stonden maar weinig huizen, ver van elkaar. Het
waren mooie grote villa's, met fraaie tuinen eromheen.
‘Morgen is er weer een dag,’ zei Terror, ‘bij het volgende huis gaan we terug.’ En
ze sloften verder.
De weg maakte een bocht en toen zagen ze het volgende huis liggen. Het was
groter dan alle andere. Door de hoge ramen scheen licht naar buiten. Dat moest het
huis van Beertje zijn.
De voordeur zag er zo streng uit, dat ze niet aan de bel durfden trekken. Ze liepen
om het huis heen en klopten op de keukendeur. Een dienstmeisje kwam kijken wie
daar was.
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Een bundel licht priemde de duistere tuin in. De geur van gebraden vlees dreef mee
naar buiten. Terror en Sofie knipperden met hun ogen.
‘Is Beertje thuis?’ vroeg Sofie.
‘Meneer Beertje zal je bedoelen,’ zei het meisje. ‘Wat mot je van meneer? Maak
jullie gauw dat je wegkomt! Aan bedelaars hebben we hier geen behoefte.’ En pats!
sloeg de keukendeur voor hun neus dicht.
Ze liepen weer naar de voorkant van het huis. De ramen waren zo hoog in de muur
dat ze niet naar binnen konden kijken. Terror sprong op een vensterbank en drukte
zijn neus tegen de ruit.
Sofie ging een paar stappen achteruit. ‘Wat zie je?’ vroeg ze.
Het begon te sneeuwen. Eerst kleine dunne vlokjes, als spikkeltjes, die dansten in
het licht. Het was geen natte sneeuw meer. De vlokken werden snel groter en
dwarrelden wild omlaag. De tuin werd wit.
‘Ze zitten te knutselen met goudpapier en zilverpapier,’ zei Terror.
‘Wie?’
‘De kindertjes Beertje. Mevrouw Beertje wrijft sterappels op met een doek. Beertje
zelf zit voor de haard en leest een krant. Er is een kerstboom, op de tafel liggen
slingers en ballen en kaarsen. De piek, dat is een engel, die hebben ze et al bovenin
gezet. Ze doen koekjes en noten in kleine mandjes...
Sofie was verstijfd van de kou. Vlokken sneeuw vielen op haar hoofd en op haar
schouders en bleven liggen, ze smolten niet. Praten kon ze niet meer, want ook haar
tong en lippen waren stijf. De sneeuw plakte tegen haar wangen, haar buik en benen.
Het duurde niet lang of ze was van boven tot onder bedekt met een laagje sneeuw.
‘Ze hebben mooi speelgoed, de kleine kindertjes Beertje,’ vertelde Terror. ‘Ze
drinken thee en eten er rozijnen, zoute stengels en mandarijnen bij. Ze zingen
kerstliedjes. Het zijn lieve vriendelijke kinderen...’
Toen zag een van de kinderen Terror buiten op de vensterbank zitten. ‘Mama!’
riep hij, ‘daar zit een poes buiten voor het raam!’
Ze kwamen allemaal bij het raam om naar Terror te kijken.
‘En kijk daar eens!’ riepen ze toen ze Sofie zagen, ‘een sneeuwpop! Hoi, hoi, het
heeft gesneeuwd! Mogen we naar buiten?’
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Sofie was bevroren. Doodstil en helemaal wit stond ze in de mooie witte tuin van
Huize Beertje.
Nadat ze hun mutsen hadden opgezet en dassen omgedaan, holden de kinderen
Beertje naar buiten. Vrolijk buitelden ze in de sneeuw en hielden een
sneeuwballengevecht. Beertje en zijn vrouw keken lachend toe.
Ze gooiden ook sneeuwballen tegen de sneeuwpop. De stijfbevroren Sofie wankelde
een paar keer en viel toen om.
De kinderen Beertje sprongen boven op de omgevallen sneeuwpop. Een wilde
hem overeind sjorren, een ander wilde het hoofd van de romp trekken, tot de derde
uitriep: ‘Blote voeten! Een sneeuwpop met blote voeten!’
Zo'n sneeuwpop hadden ze nog nooit gezien.
Beertje en mevrouw Beertje kwamen kijken. Terror sprong van de
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vensterbank en kwam er ook bij. Samen met Beertje droeg hij Sofie naar binnen.
De dienstboden werden aan het werk gezet. In een van de slaapkamers stookten
ze een groot vuur, ze droegen er een teil heet water naar binnen en in het bed legden
ze wel twintig warme kruiken.
Sofies armen en benen waren zo stijf als planken. Ze werd in het hete bad gezet
en alle sneeuw smolt. Mevrouw Beertje wreef haar droog met een grote badhanddoek.
Daarna legden ze haar in bed en gingen weg.
Alleen Terror was nog in de slaapkamer. Hij sprong op het bed en likte Sofies
gezicht. Hij likte haar zo lang tot ze haar ogen opendeed en tegen hem lachte. Toen
ging hij op haar voeten liggen en deed of hij sliep.
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Het duurde een week voordat Sofie helemaal ontdooid was en kon opstaan.
Nu brak er een heerlijke tijd voor haar aan. De hele dag speelde ze met de kinderen
Beertje. Ze speelden verstoppertje in het grote huis, roetsjten met hun sleetjes van
een helling in het park, en plaagden de dienstmeisjes en de knechts. Ook bedachten
ze toneelstukjes die ze voor Beertje, mevrouw Beertje en Terror opvoerden. Soms
maakten ze tochtjes in een slee, getrokken door twee paarden, naar bevriende families
in de buurt. 's Avonds voor ze naar bed gingen, kregen ze warme chocola en een
krentenbol, en mevrouw Beertje las dan sprookjes voor.
Sofie had ook weer een eigen speelgoedje gekregen, een oud kapot beertje waar
de kinderen Beertje niets meer aan vonden. Ze had hem Roze Beertje genoemd. 's
Nachts sliepen Roze Beertje en Ulledut bij haar in bed en ze voelde zich nooit alleen.
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Terror vond het ook prettig in Beertjes huis. Het liefst zat hij in de bibliotheek. Langs
de wanden stonden kasten vol boeken, tot aan het plafond. Beertje had die boeken
nooit ingekeken, maar hij was blij dat hij nu eens een vriend te gast had die er
belangstelling voor had. Soms ging Terror, om Beertje een plezier te doen, met hem
mee naar de stallen om naar zijn paarden te kijken.
En urenlang konden ze samen voor het vuur zitten en elkaar uitleggen wat er
allemaal verkeerd was in de wereld. Terror vertelde van het toneelstuk dat hij wilde
schrijven, en Beertje diste sappige verhalen op. Die gingen meestal over jachtpartijen,
of over belangrijke vrienden van hem die de onmogelijkste avonturen beleefden. Of
hij vertelde van de reizen die hij zou willen maken, als hij maar nier zoveel
verplichtingen had die hem thuishielden.
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Vaak gebeurde het ook dat Beertje en Terror in de bibliotheek voor de haard zaten,
ieder aan een kant in een luie stoel, en helemaal niets zeiden. Dan dreef de blauwe
sigarenrook rond in dikke wolken, en Beertje schonk de glazen weer eens vol of trok
de kurk uit de volgende fles. Het was een gastvrij huis, het huis van de familie Beertje.
Mevrouw Beertje leerde Sofie breien, want dat behoren meisjes te kunnen, vond
ze. En Sofie breide dat het een lust was. Haar pennen tikten en tikten zo vrolijk.
Allemaal kleine dasjes en kleine mutsjes breide ze.
‘Zo, kindlief, heb je nu alle poppen in huis van een das en een muts voorzien?’
vroeg Beertje op een dag.
Ze zaten juist aan tafel. Na de soep aten ze gebraden wild zwijn met bessengelei,
gebakken aardappeltjes, gevulde paprika's en boterzachte tuinboontjes.
Sofie kreeg een kleur. ‘Die mutsjes en dasjes zijn niet voor poppen,’ zei ze. ‘Ik
heb ze voor... voor de knop van de buitendeur gemaakt. Want die is koud! En voor
de knop van de achterdeur, en van de staldeur. Die is het koudste van allemaal... Nu
ben ik voor de spijlen van het hek bezig.’
De hele familie begon te lachen. Beertje lachte met een diep brommend geluid,
mevrouw Beertje kirde, de kleine Beertjes joelden, en Terror zat te grijnzen. Zelfs
het dienstmeisje dat schone borden voor hen neerzette, kon haar lachen niet houden
en holde de eetkamer uit. Sofie hield het Roze Beertje en het popje Ulledut voor haar
gezicht om niet te laten zien hoe ze zich schaamde. En toen werd ze boos.
‘Als de spijlen van het hek een muts hebben, ben ik klaar,’ riep ze. ‘Dan heeft
niémand het meer koud! Jullie weten niet eens wat koud is!’ Ze praatte almaar harder.
‘Jullie hebben het nog nooit koud gehad!’ schreeuwde ze, ‘met je mooie huis en
je kachels en je vuur. En al dat eten! Altijd maar eten, tot je er pijn in je maag van
hebt! En... en...!’ Ze stikte haast, zo boos was ze. ‘O!’ riep ze toen, ‘o, Lange Wapper!
Ik heb helemaal niet meer aan je gedacht!’
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Ze barstte in snikken uit. Zo erg was ze van streek dat ze haar naar bed moesten
brengen.
Die nacht had Sofie een afschuwelijke droom. Ze droomde van Lange Wapper.
Hij zat in zijn cel en de ratten hadden zijn voeten en ook al een stuk van zijn benen
opgevreten. Ze werd wakker, lag een poos te woelen en sliep toen weer in.
En weer droomde ze. Nu stond Lange Wapper met zijn gezicht voor het luikje in
zijn celdeur. De bewakers hielden plagend schalen met verrukkelijk eten voor zijn
neus, gebraden vlees, gebakken aardappeltjes en boterzachte boontjes. Lange Wapper
snoof de geur ervan op, het water stroomde hem uit de mond en zijn maag trok zo
samen dat hij het wel kon uitschreeuwen van de pijn.
En met een schreeuw werd. Sofie wakker. Weer sliep ze in. Deze keer droomde
ze dat ze op een plein was, hetzelfde plein waar ze haar haar was kwijtgeraakt. Er
werd geen jaarmarkt gehouden en toch wàren er veel mensen. Midden op het plein
was een schavot getimmerd, het touw van de galg hing al klaar. Lange Wapper zag
ze niet.

Toen ze opnieuw wakker werd was ze zo bedroefd dat ze niet meer in slaap viel.
Zachtjes sloop ze de trap af. In de bibliotheek zaten Terror en Beertje. Op de tafel
stonden glazen rode port.
‘Kijk, wie hebben we daar?’ zei Beertje. ‘Kun je niet slapen, kleine meid?’

Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper

82
‘Nee,’ zei Sofie, ‘ik moet iets vertellen. Wij zijn... Terror en ik... We zijn... Lange
Wapper zit gevangen in de gevangenis! En de bewaker, nou... we moeten geld
hebben!’ Ze kon niet uit haar woorden komen.
Beertje zat ongeduldig met zijn sigaar te spelen, en dat maakte Sofie boos. Vlug
achter elkaar vertelde ze alles wat er gebeurd was. ‘Dus nu
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moer jij ons vijfhonderd gulden geven,’ was het laatste wat ze zei.
Terror knikte en zei: ‘Ja, met vijfhonderd gulden zijn we wellicht geholpen.’
Beertje liep heen en weer door de kamer met een gezicht alsof hij diep nadacht.
‘Tja,’ zei hij tenslotte, ‘een mooi plan, een heel goed plan zelfs. Alleen is het de
vraag of het lukt. Die ene bewaker zal het wel niet alleen kunnen. Ook de anderen
moeten worden omgekocht. En dan... hoe komt-ie
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weg, onze vriend? Per schip, per trein, te voet, te paard? Ook daarbij heeft hij hulp
nodig, en dus geld.
En als hij weer gepakt wordt? Dan zullen ze hem nog beter bewaken. Dat betekent
dat we die wat geld moeten toestoppen, en die... De rechter, de priester, de
commissaris van politie... Ik ken ze allemaal, je hoeft mij niets te vertellen! Nee,
vrienden, het zal niet gaan. Zoveel geld heb ik niet.’
‘Beertje,’ zei Sofie, ‘Beertje, luister nou eens. Het gaat om Lange Wapper. Je kunt
toch je huis verkopen, en alles wat je hebt? Je meubels, je paarden, je rijtuig... dan
heb je een boel geld. Dat geeft toch niks? Het is voor Lange Wapper. Hij heeft je
leven gered, toen je in het moeras zakte. Vind je het dan niet fijn dat je wat kunt
terugdoen?’
‘Terugdoen?’ vroeg Beertje. ‘Ja, ja, natuurlijk. Ik wil alles doen voor onze vriend.
Dat moet je van me geloven, Sofietje. Hij heeft me het leven gered, zeg je. Ja, maar
niet het leven van mevrouw Beertje en van de kinderen Beertje. Die levens heeft hij
nooit gered.
Hoe kan ik ze dan hun huis en goed afnemen? En ze in armoe laten leven? Dat
zou niet rechtvaardig zijn. Nee, nee, we moeten iets anders verzinnen.’
Beertje liep weer in gedachten heen en weer door de kamer. Terror en Sofie keken
elkaar eens aan. Terror met zijn ogen tot spleetjes dichtgeknepen, alsof hij met allebei
zijn ogen tegelijk knipoogde. Sofie voelde zich wanhopig en bedroefd. Het was vast
te laat om Lange Wapper te redden, dacht ze, en dat was haar schuld.
‘Ik heb het!’ riep Beertje opeens. Hij sloeg zich met een vuist tegen zijn kop, zo
verrukt was hij dat hij iets heel slims had bedacht.
‘De koning!’ zei hij, ‘die zal ons helpen. Hij is verstandig en heeft een goed hart,
anders zou hij geen koning zijn. En geld heeft hij in overvloed. Een paar duizend
meer of minder, dat merkt hij niet eens!’
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Het diner
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In de nacht kun je mooie plannen maken zoveel je wilt, wanneer's morgens het kille
ochtendlicht op de ontbijttafel valt, blijft er van die plannen meestal niet veel over.
Zo ging het ook met Beertje.
‘Koningen houden niet van bedelaars,’ legde hij uit.
‘Je hebt het beloofd,’ zei Sofie. ‘Je hebt beloofd dat je ons bij de koning zult
brengen. Ik zal wel met hem praten. Hij heeft een goed hart en hij heeft geld genoeg,
dat heb je zelf gezegd.’
‘Zeker, zeker,’ zei Beertje, ‘maar in dit land is bedelen verboden en dat is maar
goed ook. En als jij bij de koning komt en hem geld vraagt, ben je een bedelaar en
dat is strafbaar. Ik moet ook een beetje aan mezelf denken, en aan mijn gezin.’
‘En aan Lange Wapper, aan hem moeten we vooral denken,’ zei Sofie. ‘Goed, dan
vraag ik geen geld, ik vraag alleen of hij Lange Wapper vrijlaat. Dat kan de koning
vast ook wel.’
Beertje zag er zorgelijk uit. Mevrouw Beertje begreep niet goed waar het allemaal
om ging. Ze knikte Beertje toe en zei: ‘Lieve man, ik vind dat we het kind moeten
helpen. Ze maakt zich zorgen om haar vriend en dat is lief van haar. Kun je niet een
van je kennissen aan het hof raadplegen?’
‘Ja, ja, misschien zal dat het beste zijn.’ Beertje dacht na. Zijn gezicht klaarde op.
‘Vanavond geeft de koning een diner,’ zei hij. ‘Het is woensdag, en op woensdag
geeft hij altijd een diner. De belangrijkste mensen van het land worden uitgenodigd
om te komen eten. Ik ken iemand die ook is uitgenodigd. Aan die persoon zullen we
vragen wat Sofie moet doen.’
‘Zie je wel! Ik wist wel dat je een oplossing zou vinden,’ zei mevrouw Beertje en
lachte haar man toe. ‘Jij bent veel te bescheiden. Alsof jij geen vrienden hebt in de
hoogste kringen!’
Diezelfde middag reden Terror, Sofie en Beertje in het rijtuig naar de stad. Ze
stapten uit voor een huis in een nauwe straat. Boven de deur hing een lantaarn die
een roodachtig licht uitstraalde.
Het was nog niet helemaal donker. Toch waren voor alle ramen de gordijnen
gesloten. Beertje belde aan.
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De deur werd geopend door een grote, brede man met een plat en gedeukt gezicht,
als van een bokser. Sofie keek angstig naar hem op. Beertje fluisterde de man iets
in het oor.
‘Denk je dat dat iemand uit de hoogste kringen is?’ vroeg Sofie aan Terror.
‘Welnee, dat is een knecht,’ zei Terror. ‘Ga nou maar met Beertje mee en doe je
best. Ik wacht buiten op je en ik zal goed opletten.’

In het huis was alles even mooi. Overal zag je stoeltjes en tafeltjes vol goudgeverfde
krullen staan en er waren zoveel schemerlampjes dat het wel een lampenwinkel leek.
Ook waren er palmen in potten, en op de vloer en de trap lag een dik rood tapijt.
Sofie voelde zich dadelijk op haar gemak in dat mooie huis.
Beertje nam haar mee naar boven, naar een kamer. Die was nog mooier dan de
rest van het huis. Waar Sofie ook keek, ze zag overal zichzelf en Beertje staan. Dat
kwam door alle spiegels, aan de muren en zelfs tegen het plafond. Ze raakte gewoon
de tel kwijt. In het midden van de kamer stond een groot bed vol satijnen kussens.
Ze hoefden niet lang te wachten. De deur ging open en daar was... Annabella! Met
een stralende lach liep ze op Sofie toe, gaf haar een kus en liet haar op een laag bankje
zitten. Daarna omhelsde ze Beertje. Ze omhelsde hem lang en innig, zoals oude
vrienden doen die elkaar goed kennen.
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Annabella en Beertje zaten met elkaar te praten. Ze praatten zo zacht dat Sofie hen
niet kon verstaan. Telkens keek Annabella even over Beertjes schouder naar Sofie
en lachte haar toe, of ze gaf Sofie een knipoogje.
‘Goed, dat is dus afgesproken,’ zei Beertje eindelijk, terwijl hij opstond en zijn
jas rechttrok. ‘Ik moet nu gaan. Ik hoor wel van je hoe het afloopt.’
Sofie en Annabella bleven alleen. Ze zaten naar elkaar te kijken en Annabella
schoot telkens in de lach. Sofie begreep er niets van.
‘Wat zit je haar mooi,’ zei Annabella. ‘Veel beter dan dat piekhaar van vroeger.
Ben je naar de kapper geweest?’
‘Nee,’ zei Sofie. ‘Heeft Beertje verteld wat er met Lange Wapper is gebeurd? Hij
zei dat hier iemand woont die me bij de koning kan brengen. Om te vragen of hij
Lange Wapper vrijlaat. Annabella... weet je nog... toen we door het land trokken en
bij het moeras? Lange Wapper was jouw vriend toch ook?’
‘Natuurlijk!’ zei Annabella. ‘Een fijne gozer, alleen zo arm als Job, dat was jammer.
Vanavond gaan wij samen naar de koning. We zullen ons beste beentje voorzetten,
om het zo maar eens te noemen. Jij moet het woord doen. Je bent een fatsoenlijk
meisje, naar jou zal hij luisteren. Moet hij wel, omdat hij de koning is. En als het niet
helpt, kunnen we toch een beetje lachen. Voor een geintje ben ik altijd te vinden.’
‘Ga jíj bij de koning eten?’ vroeg Sofie verbaasd. Annabella lachte.
‘Kijk toch niet zo angstig, Sofie! Ze zullen je niet opeten, die lui in het paleis!’
Annabella en Sofie werden aan de achterkant van het paleis binnengelaten. Sofie
keek nog een keer om; Terror en Beertje zag ze nergens.
In het paleis waren vijf verschillende keukens. Een om schapen en ossen aan het
spit te braden, een om brood en pasteien te bakken, een waar de soep werd
klaargemaakt, een voor groenten en andere gerechten en een waar de schalen mooi
werden opgemaakt voordat ze de eetzaal werden binnengedragen.
Zij werden naar de bakkeuken gebracht. Daar waren koks bezig ge-
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weldig grote slagroomtaarten te versieren met suikergoed en vruchten. Ook waren
er een paar pasteien aan het maken, die ze vulden met duiven, kwartels en
leeuwerikentongetjes.
In het midden van de keuken stond een lange smalle tafel, bedekt met een wit
kleed dat tot op de grond hing. Drie zilverkleurige deksels, zo groot als kerkklokken,
waren op die tafel gezet. Annabella duwde Sofie onder het tafelkleed, nog voordat
ze goed had kunnen rondkijken. Ze kroop er zelf ook onder.
‘We laten ons naar de koning dragen,’ fluisterde Annabella. ‘We komen straks
plotseling tevoorschijn, als een verrassing, voor de koning en zijn gasten. Daar houdt
hij van. Een soort grap, begrijp je?’
‘Maar ik zou toch met hem praten?’ zei Sofie.
‘Ja, doe nou niet zo dom,’ zei Annabella. ‘Kijk, hier moet je je verstoppen. Je
dacht toch niet dat zo eentje als jij zomaar bij de koning kan binnenstappen?’
Onder twee van de zilverkleurige deksels waren een soort bankjes opgehangen,
daar was een rond gat in de tafel. Sofie moest op zo'n bankje zitten. Ze zat er heel
benauwd en opgevouwen, met haar hoofd en schouders tegen de bovenkant van het
deksel.
‘Als we binnen zijn,’ fluisterde Annabella, ‘neemt de ceremoniemeester dat deksel
weg en dan moet je vlug gaan staan. Je hoeft helemaal niet bang te zijn, want verder
hoef je niets te doen. Ikzelf ga onder het andere deksel zitten. Onder het middelste
staat een taart. Leuk hè?’
‘Ik vind het niet leuk. Ik wil gewoon met de koning praten,’ zei Sofie.
‘Ja, hoor eens, je moet niet zo kinderachtig doen. Je houdt je stil, hè! Nou, doehoe!
Tot ziens!’
Annabella verdween en Sofie zat heel stilletjes op het bankje. Ze kon niets zien,
met haar hoofd in dat deksel. Ze hoorde de koks praten en lachen. Sofies knieën
gingen pijn doen, zo lang moest ze in die ongemakkelijke houding zitten. ‘Het moet
nu eenmaal, voor Lange Wapper,’ zei ze tegen zichzelf. Haar hart bonsde in haar
keel.
Eindelijk voelde Sofie dat de tafel werd opgetild en weggedragen. Ze moest zich
goed vasthouden om niet van haar bankje te vallen. Uit de
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verte klonk muziek van violen en fluiten en trommels. Ze kwamen steeds dichter bij
de muziek.
De koning en zijn gasten hadden zoveel gegeten en gedronken dat ze haast barstten.
De koning zat aan het ene uiteinde van de tafel, de ko-
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ningin aan het andere uiteinde. Ze konden niet met elkaar praten, daarvoor was de
afstand tussen hen te groot.
Links van de koning zaten de voornaamste gasten, en rechts de iets minder
voorname. Op een verhoging speelde het orkest.
De koning was moe van het eten en drinken. Zijn maag was veel te vol. Dat gaf
een benauwd gevoel en hij had veel zin om een dutje te doen. Maar elke keer als hij
even achteroverleunde en met zijn hoofd knikkebolde, voelde hij de scherpe ogen
van de koningin uit de verte naar hem kijken en schrok hij wakker. Gauw trok hij
dan een gezicht alsof hij van de muziek zat te genieten. De koning had een grote
liefde voor muziek. Hij neuriede de melodie mee. Opeens bulderde hij: ‘Wel
allemachtig! D'r speelt er weer eentje vals! De tweede violist! Weg ermee!’
De muziek haperde geen ogenblik. De orkestleden deden nog meer hun best dan
eerst en vertrokken geen spier. Toch zagen ze heel goed hoe een soldaat de tweede
violist wegvoerde. En ze wisten dat het leven van die arme stakker geen cent meer
waard was. Hij werd in de gevange-
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nis gegooid en de volgende morgen bij zonsopgang terechtgesteld.
De koning kon geen wijs houden. Nooit wisten de muzikanten wie van hen volgens
de koning vals speelde. Of uit de maat, want ook daar lette hij op. Hij tikte de maat
mee met zijn voet. Maathouden kon hij ook niet.
‘Wel allemachtig!’ riep de koning. ‘De trommelaar trommelt uit de maat! Dat is
het toppunt!’
En ook de trommelaar werd weggevoerd. Er was een groot tekort aan muzikanten
in het land.
De gasten waren slaperig. Ze hadden veel te veel wijn gedronken. Maar toen de
ceremoniemeester het dessert aankondigde, werden ze wakker, want bij het dessert
konden ze op een verrassing rekenen. Een spuitende fontein die hen met champagne
besproeide, of een bassin vol ijs in alle kleuren van de regenboog, waarin levende
goudvissen spartelden.
De minst belangrijke gasten, zij die rechts van de koning zaten, moesten opstaan
en met hun stoelen een eind achteruit. Tientallen lakeien waren er in de weer. De
eettafel werd tegen een muur geschoven en de tafel met de drie taartdeksels werd
ervoor in de plaats gezet. De minst belangrijke gasten mochten weer aanschuiven.
Het eerst werd het middelste deksel opgetild. De gasten riepen: ‘Schitterend! Zalig!
Verrukkelijk!’ en klapten in hun handen. Dat ze teleurgesteld waren omdat er een
doodgewone taart op tafel stond, lieten ze liever niet merken, ook al was die taart zo
groot dat een compagnie soldaten er een week van zou kunnen leven.
De lakeien deelden bordjes met taart rond. Toen iedereen voorzien was, werden
de twee overgebleven deksels opgetild. Het was even stil in de eetzaal.
Sofie ging dadelijk rechtop staan, zoals was afgesproken. Ze durfde niet om zich
heen te kijken, dat deed ze pas toen er een oorverdovend gelach en gejoel losbarstte.
Ze zag eerst alleen Annabella, aan de andere kant van de slagroomtaart.
Annabella was naakt, op een paar kleine vlindertjes na, die hier en
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daar op haar lichaam waren geplakt. De vlindertjes waren bedekt met glitter en
weerkaatsten het licht van de honderden kaarsen.
Toen zag ze de koningin, die vol afgrijzen naar Annabella keek en met hooggeheven
kin van tafel opstond en de zaal verliet.
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Sofie durfde bijna niet naar al die heren rond de tafel te kijken, in hun uniformen vol
gouden en zilveren sterren en andere eretekens. Links en rechts zag ze wijdopen
lachende monden, gouden kiezen, vette snorren, tranende ogen, rode glimmende
gezichten. En ze wezen allemaal naar haar.
Schuchter draaide ze zich om en toen pas zag ze de koning. Die lag bijna in zwijm
van het lachen. Hij hield zijn dikke buik met beide handen vast, hikte, brulde, kneep
zijn ogen dicht, huilde, staarde naar Sofie en pakte toen het eerste het beste wat hij
voor zich zag, een kers, en gooide die naar Sofie. De kers kwam tegen haar buik en
bleef aan haar nachtpon plakken.
Sofie vergat waar ze was. Ze dacht er niet meer aan dat ze in het paleis was om
de koning te vragen Lange Wapper vrij te laten. Ze dacht er zelfs niet aan dat het de
koning was die haar zo uitlachte en een vieze kers naar haar gooide. Ze bukte zich,
graaide met twee handen in de slagroomtaart en wierp een dikke klodder slagroom
tegen het gezicht van de koning. De koning zakte onderuit en knipperde met zijn
ogen, die dichtgeplakt waren met slagroom.
‘Daar en daar en daar!’ zei Sofie en elke keer als ze ‘daar!’ zei, gooide ze weer
een handvol slagroom, zonder erop te letten waar die terechtkwam.
Er werd niet meer gelachen en ook niet meer gejoeld. IJzig stil was het. Annabella
keek, bleek van schrik, naar de woedende Sofie. Annabella leek wel een standbeeld,
met een hand voor haar mond, de andere hand tegen een van de glinsterende
vlindertjes gedrukt. Haar ogen werden al groter en groter. Toen begon ze blij
schaterend te lachen, vol bewondering voor de met slagroom smijtende Sofie.
Vier soldaten liepen stram naar de tafel, grepen Sofie beet en brachten haar weg.
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De rechtszaak
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Sofie had geslapen. Ze was wakker geworden door geritsel in het stro. Buiten klonken
de zware stappen van de gevangenbewaker. Verder was het stil.
Hoog in de muur was een klein raam met tralies ervoor. Door dat raampje kon ze
een ster zien die stond te schitteren aan de nachtzwarte hemel. Soms dacht ze dat de
ster verdwenen was, want hij flonkerde zo dat het leek of hij aan- en uitfloepte. Ze
lag naar de ster te kijken en dacht: ‘Ik heb gedroomd. Maar wat heb ik gedroomd?
Het was iets heel prettigs...’ Hoe ze haar best ook deed, ze kon zich de droom niet
herinneren, en toch had ze een wonderlijk vredig gevoel.
Sofie dacht eraan dat nu alles verloren was. Zij had alles bedorven. Voor Lange
Wapper was er geen hoop meer en voor haarzelf zag het er even slecht uit. Maar ze
was niet bang. Ze voelde zich zelfs een beetje vrolijk. Dat vond ze raar en ze begreep
ook niet hoe het kwam.
In de cel naast de hare begon iemand te zingen:
‘Heb toch méééédelij, Jet!
ís er voor mij dan geen plaaats meer in bed?
'k lig met mijn rug op de íjzeren rand!
straks val ik nog uit het léééédikant!
tralalala, en tra la la!’

In minder dan een tel stond Sofie met haar oor tegen de muur gedrukt. Die stem
kende ze zo goed! Lange Wapper was in de cel naast haar, en hij zong!
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Ze bonsde op de muur. Maar Lange Wapper hoorde haar niet, hij zat nu hetzelfde
melodietje te fluiten.
‘Stilte!’ brulde de bewaker. ‘Het is de gevangenen verboden te fluiten of te zingen.’
‘Ja, 't is goed hoor!’ riep Lange Wapper. ‘En lachen is hier ook verboden. Moet
ik soms een potje grienen?’
Het werd weer stil. Sofie stond nog bij de muur, ze beefde over haar hele lichaam.
‘Lange Wapper moet weten dat ik hier ben,’ dacht ze. ‘Het beste is als ik ook wat
zing. Hoe was dat liedje van hem?’
Ze kende het niet en de woorden wist ze al niet meer. Ze moest maar een ander
liedje zingen, eentje van vroeger.
Sofie zong:
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‘Schommelen, schommelen, hee-heen en weer,
hoger, hoger, kee-heer op keer.
Stevig houd ik de touwen vast,
als een matroosje in de mast!’

‘Sofie!!!’ riep Lange Wapper, ‘Sofie!!!’
‘Stilte!’ brulde de bewaker. ‘Het is de gevangenen verboden met elkaar te spreken!’
Opnieuw kroop de stilte van de nacht de cel binnen en met de stilte het gevoel van
eenzaamheid. Sofie legde allebei haar handen tegen de muur, om zo dicht mogelijk
bij Lange Wapper te zijn. Zo schuifelde ze de hele muur langs, tot ze in de hoek
onder het raampje stond. Ze leunde haar hoofd tegen de koude steen en schrok. Aan
de andere kant werd tegen de muur geklopt. Er werd ook gekrabd en er viel wat kalk
omlaag. Ze legde haar oor tegen die plek.
‘Sofietje!’ hoorde ze fluisteren. ‘Sofietje! Hoor je me?’
Er was een klein gat in de muur. Vlug hield Sofie haar mond voor het gat en zei
zachtjes: ‘Ik hoor je heel goed. Je blaast zowat in mijn oor! Nou moet jij weer wat
zeggen, dan hou ik mijn oor er weer voor.’
Ze praatten lang, zo lang dat de ster verdween en de hemel licht van kleur werd
zonder dat ze het merkten. Lange Wapper vertelde dat hij het gat had gemaakt, met
een stukje ijzer dat hij onder de vloer van zijn cel had gevonden. De cel naast hem
was lang leeg geweest, maar die avond had hij gehoord dat er een gevangene werd
gebracht. Wie dat was had hij niet geweten en daarom was hij gaan zingen, in de
hoop antwoord te krijgen.
‘Vertel jij nu eens wat je allemaal hebt beleefd en hoe je hier komt? Heb je iets
verkeerds gedaan? Toch niet gestolen?’ vroeg hij.
Sofie vertelde Lange Wapper alles. Ze biechtte op dat ze eerst niet meer aan hem
gedacht had en daar zo'n spijt van had. Ze vertelde hem van het diner bij de koning
en hoe het daar gegaan was.
Lange Wapper had bij Sofies verhaal grote moeite om niet heel hard te lachen.
‘O, o, die Annabella!’ zei hij. ‘Wat een prachtvrouw is het toch.
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En die Beertje. Zal ik je eens wat zeggen, Sofietje? Zulke rijkaards zijn de grootste
sjlemielen, die zijn nog erger dan wij. Want ze hebben geen sikkepit lef, en neem je
ze alles af dan zijn ze verloren.’
‘Maar nu zijn wij verloren,’ zei Sofie.
‘Welnee, meisje, zo gauw laat ik het hoofd niet hangen. Al zal misschien de rest
wel gauw een beetje moeten bungelen. Nou, nou, niet huilen!’
‘Terror heb ik ook niet meer gezien,’ snikte Sofie zacht.
‘Heb je dat malle popje bij je?’ vroeg Lange Wapper om haar wat af te leiden.
‘Nee,’ snikte Sofie, ‘Ulledut heb ik vergeten en Roze Beertje ook. Ik ben helemaal
alleen.’
‘Gelukkig heb je mij nog,’ zei Lange Wapper. ‘Zing dat liedje nog eens voor me.
Ik wist niet dat jij zo mooi zingen kon.’
Sofie wist best dat Lange Wapper dat alleen zei om haar op te vrolijken. Hij hield
niet van huilende meisjes. Ze wilde hem wel een plezier doen, alleen was ze zo moe
na alles wat er was gebeurd; ze kon zich geen enkel liedje goed herinneren.
Met haar mond voor het gaatje in de muur van haar cel zong ze zacht:
‘Heb medelij, heb medelij,
met mijn grote ledikant,
met mijn ijz'ren ledikant,
Ulledut gaat over de rand,
Roze Beertje, Roze Beertje,
als een matroosje in het want.’

Het was geen vrolijk liedje. Zelfs Lange Wapper, aan de andere kant van de muur,
voelde zijn knieën knikken en zijn ogen nat worden.
‘Je moet niet zo bedroefd zijn,’ fluisterde hij in Sofies oor.
‘Ik ben niet bedroefd,’ fluisterde Sofie terug. ‘Als jij mijn vriend bent, ben ik niet
bedroefd.’
Het was het laatste wat ze tegen elkaar konden zeggen.
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Soldaten kwamen de cel binnen, gevolgd door de gevangenisdirecteur en de
commissaris van politie. Sofies handen werden met een stevig touw op haar rug
gebonden. Ze namen haar mee naar buiten en daar was Lange Wapper, ook met zijn
handen op zijn rug gebonden. Ze konden niets tegen elkaar zeggen. De soldaten
namen hen tussen zich in en zo marcheerden ze in optocht naar het marktplein.
Er waren zoveel mensen op de been dat Sofie niet meteen de tribune zag, die aan
een kant van het plein was opgericht. Onder een baldakijn, versierd met gouden
kwasten en vlaggen, was een stoel voor de koning neergezet. Trompetten schetterden
en trommels roffelden.
‘Leve de koning! Leve de koning!’ werd van alle kanten geroepen.
Met stijve pas schreed de koning, gevolgd door zijn ministers en kamerheren, naar
zijn zetel. Sofie kon haar ogen niet geloven toen ze zag wie er naast de koning liep
en haar hand onder zijn arm hield. Dat was niet de koningin - het was Annabella! Ze
wiegde met haar heupen en lachte vrolijk.
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Niet één keer keek ze naar de twee gevangenen die, omringd door de tot de tanden
gewapende soldaten, voor de tribune stonden. Ze zag ze niet eens. Ze lette alleen op
de koning en deed alles om het hem naar de zin te maken. Ze tilde zijn jas op zodat
hij niet struikelde bij het beklimmen van de paar treden naar zijn stoel, streek zijn
sjerp glad, of duwde zijn pruik recht die telkens op één oor zakte.
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‘Ahum, ahum,’ zei Lange Wapper en Sofie begreep dat er nog meer te zien was.
Ze volgde Lange Wappers blik en ontdekte, niet ver van hen vandaan, Terror. Die
deed ook net of hij niets met hen te maken had. En Beertje zag ze ook, hij liep in het
gevolg van de koning helemaal achteraan en nam plaats op de stoel aan het eind van
de rij. Ook Beertje keek niet naar de gevangenen, maar praatte met een gewichtige
heer naast hem.
De rechtszaak begon. Lange Wapper moest het eerst naar voren komen. De
aanklager las de aanklacht voor: ‘Beklaagde, Lange Wapper genaamd, geboren daar
en daar, toen en toen, wonende hier of hier, enzovoort enzovoort, wordt ervan
beschuldigd te hebben gestolen: één gouden horloge plus één gouden horlogeketting,
door genoemde voorwerpen uit de hand van rechtmatige eigenaar die en die te rukken,
hetgeen geschiedde de dato die en die dag van het jaar onzesheren enzovoort
enzovoort, getuigen...’
Het was een lang verhaal.
‘Beklaagde,’ zei de rechter, ‘geeft gij het u ten laste gelegde toe?’
Lange Wapper hield zijn hoofd schuin en dacht een ogenblik na. ‘Toegeven?’ zei
hij, ‘wie toegeeft krijgt zelf niets, zeggen ze, maar ik moet zeggen, en dat moet me
echt even van het hart, dat ik het een geweldig knap stuk schrijfwerk vind, hoe krijgt
die kerel het voor elkaar, daar moet-ie heel wat jaartjes voor op school gezeten
hebben, ik zou het zelf niet zo piekfijn kunnen vertellen, maar of het nu allemaal zo
gegaan is als die kerel beweert, ja, hoor eens, het is intussen lang geleden en mijn
geheugen is niet best, na al die tijd in de gevangenis...’
De koning was gaan staan. ‘Bek houwen!!’ donderde zijn stem over het marktplein.
‘Onbeleefde schurk! De strop!’ En hij maakte een sierlijk gebaar met zijn hand alsof
hij opzij van zijn hoofd een strik in een lint legde.
De mensen die op elkaar gepakt stonden en stil hadden geluisterd, riepen als uit
één mond: ‘Aaaaach!’ en alle hoofden draaiden van de koning naar de beklaagde,
zodat het leek of er een windvlaag door een wilgenbos veegde.
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‘Volgende!’ riep de aanklager. De soldaten duwden Sofie naar voren.
Nu pas zag de koning Sofie. Hij staarde naar haar en zijn mond zakte open, hij
knipperde met zijn ogen alsof hij weer de vette slagroom voelde die ze hem in zijn
gezicht had gegooid. Hij strekte zijn arm uit en wees, terwijl hij stamelde: ‘Die...
die... datdatdat...!’ en zakte toen met een doodsbleek gezicht in zijn stoel.
Nu kwam Annabella in de weer. Ze haalde een flesje tevoorschijn en iedereen die
haar bezig zag, dacht dat ze de koning vlugzout onder de neus hield, een middeltje
om mensen bij te brengen die een flauwte hebben. In werkelijkheid zat er iets heel
anders in dat flesje, het was een
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verdovend middel. De koning viel in een diepe slaap.
Geen mens kon zien wat er precies gebeurde, of bij de koning komen, doordat
Annabella hem met haar wijde rokken aan het gezicht onttrok, tot ze begon te gillen
en te jammeren: ‘Help toch eens! Wat staan jullie toch te suffen allemaal! Die arme
koning. O! O! Hij gaat dood, onze koning sterft!’
Toen stormden alle hoge heren die op de tribune zaten, en de rechter en de
aanklager en nog een heleboel anderen, op de koning af. Ze letten niet op Annabella.
Die bukte zich en was in een wip tussen de benen van de mensen door verdwenen.
De soldaten stonden op hun tenen en rekten hun hals om over de hoofden heen te
kunnen kijken. Ze vergaten hun plicht en letten niet meer op de gevangenen. Alle
mensen op de markt drongen naar voren, ze duwden elkaar haast plat en er werd op
heel wat tenen getrapt. Het gedrang was zo erg dat er zelfs een paar in putten werden
gedouwd en een jongen raakte om een lantaarnpaal heen gedraaid als een slang.
Sofie en Lange Wapper voelden plotseling dat hun touwen werden doorgesneden.
‘Vlug, vlug, volg ons!’ werd gefluisterd.
Daar was Annabella, met een mes in haar hand. Terror was er ook. Ze duwden
zich tegen Lange Wapper en Sofie aan, zo stijf dat die haast verdwenen in de vacht
van Terror en in de kleren van Annabella.
Terror ging voorop. Handig gleed hij tussen de mensen door die nog aldoor duwden
en stompten en vloekten om dichter bij de koning te komen.
Eén keer hoorden ze roepen: ‘Hé, hé, waar gaat dat heen?’ Ze letten er niet op en
pas nadat ze een aantal straten waren door gerend, merkten ze dat Beertje hen achterna
holde.
Toen bleek dat de koning niet dood was en dat de gevangenen ervandoor waren,
draaide de hele mensenmassa op de markt zich als één man om en zette de
achtervolging in. Honderden voeten hoorden ze achter zich aan rennen.
‘O jee jee riep Annabella, ‘ik heb steken in mijn zij!’
‘Sneller, sneller,’ siste Terror.
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‘Mij krijgen ze niet!’ riep Lange Wapper.
En Beertje bromde: ‘We doen ons best.’
Sofie zei niets, ze had haar adem te veel nodig om het rennen vol te houden.
‘Daar zijn ze!’ hoorden ze roepen. ‘Die meid is er ook!’
‘Schiet op!’ riep Terror en als een raket stoof hij hen voorbij, de kade op en een
loopplank over.
Ze holden achter hem aan over die wankele plank en op het dek van het schip waar
ze terechtkwamen, holden ze nog en tuimelden over elkaar, want daar konden ze niet
verder. Terror gooide de trossen los, trok de plank naar binnen en pakte het roer beet.
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De zeilen waren al gehesen en bolden op in de straffe westenwind. Hoog in de mast
klapperde een vaantje. Het scheepje schommelde wat, voer toen in een boog de haven
uit en reed, omhoog, omlaag, op de golven. Zo ging het de wijde zee op en zette
koers naar de horizon.

Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper

113

Storm
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Het was een heldere nacht. Duizenden sterren stonden aan de hemel en de maan
schoof van links naar rechts. Beertje liep met de handen op de rug in gedachten over
het dek. Lange Wapper, Annabella en Sofie sliepen. Terror draaide aan het stuur en
hield de wacht.
Vroeg in de ochtend stak de wind op. De zon was verborgen achter grijze wolken.
‘Zwaar weer op til,’ zei Terror en hij haalde op één na alle zeilen in.
De wolken werden hoge, op elkaar gestapelde zwarte torens. Tegen het middaguur
gierde de wind door het want, hij duwde en trok aan het kleine scheepje en zweepte
de golven op. Er kwam schuim op te staan, ze kolkten, krulden om en stortten neer
als watervallen.
‘Jullie moeten je vastbinden!’ riep Terror. ‘Daar ligt touw, bind je vast aan de
mast, anders word je overboord gespoeld!’
Nauwelijks had hij dat gezegd, of de eerste stortzee klaterde over het dek en
doorweekte de vluchtelingen tot op hun huid. Sidderend van angst en kou kropen ze
bij de mast tegen elkaar aan. Voor vastbinden was geen tijd meer, want plotseling
werd het schip opgetild en weer neergesmakt, als een hulpeloos ding. Er klonk een
luid gekraak en met donderend geraas stortte de bezaanmast omlaag, afgeknapt als
een houtje. De ra's en het want hingen half buiten boord; het schip helde gevaarlijk
naar één kant.
Beertje jammerde: ‘Waarom ben ik meegegaan? Ach, lief vrouwtje van me,
mevrouw Beertje, vergeef je liefhebbende man! Voortaan zal ik altijd braaf
thuisblijven, als ik gered word, en niet meer naar vreemde vrouwen luisteren. Ach,
moedertjelief, ons laatste uurtje heeft geslagen!’ En hij kneep zijn ogen dicht om de
verschrikkelijke oceaan met zijn beukende golven niet meer te hoeven zien.
‘Aan zo'n stomkop hebben we niks,’ zei Annabella, ‘vooruit, Wappertje, wil jij
ook verzuipen?’ Nadat ze dat gezegd had, holde ze naar de stuurhut, pakte een bijl
en begon verwoed op de touwen in te hakken, die het afgebroken deel van de mast
vasthielden. Het gewicht ervan trok het schip hoe langer hoe meer naar bakboordzijde.
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Lange Wapper duwde haar ruw opzij, nam de bijl uit haar hand en begon nog
krachtiger het tuig los te hakken. Splinters hout vlogen om zijn oren. ‘Hou je vast!
Hou je vast!’ riep hij.
Voor de tweede maal sloeg een stortzee over het dek.
Een paar minuten lang was van het hele schip niets te zien. Ze werden allemaal
tegen de planken geworpen. Overal om hen heen was water. Langs hun gezicht
voelden ze vissen en kwallen strijken. Maar even later stak de boegspriet weer
omhoog, het schip trilde en beukte en schudde het water van zich af als een natte
hond.
Sofie had intussen in de stuurhut een mes gevonden. Ze wilde helpen de touwen
door te snijden, maar eerst moest ze een zeester lospeuteren die in haar haren was
achtergebleven, want dat arme dier was veiliger in zee.
Ze hadden geen tijd om naar elkaar te kijken en misschien was dat wel jammer.
Terror zag eruit als een verdronken waterrat, een klein dun diertje was hij met zijn
kletsnatte pels. En Annabella, wie de kleren tegen het lijf plakten, had het natte haar
vol zeewier, zodat ze op een woeste furie leek of op een waternimf Lange Wapper
was zo dun als een potlood. Met woedende slagen hakte hij er met de bijl op los. Na
nog één krakende slag, waarmee hij ook de reling aan stukken sloeg, verdween de
mast in de golven. Het schip richtte zich langzaam op. Het grootste gevaar was
geweken.
Beertje had niet eens gemerkt hoe heldhaftig zijn vrienden zich weerden. Als een
verdrietig hoopje ellende zat hij ineengekrompen in een hoekje. Zelfs om te jammeren
had hij de moed niet meer. Even keek hij op toen hij Lange Wapper hoorde roepen:
‘Het gevaar is voorbij! Kop op, Sofietje. Alles komt goed, Annabella, m'n liefste!’
Op dat ogenblik schoot een lichtflits uit de zwarte hemel bijna loodrecht omlaag
in de golven, onmiddellijk gevolgd door een daverende donderslag. Onweer! Weer
een lichtflits! Overal rondom het scheepje sloeg nu de bliksem in zee. Het geknetter
van de donder overstemde het loeien van de storm.
Toen hoorden ze een akelige schreeuw. Zo kunnen alleen katers
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schreeuwen. Terror, die onder alle verschrikkingen kalm was gebleven, stond bij het
stuur met opgetrokken lippen, zodat zijn witte tanden te zien waren. Zijn oren lagen
plat tegen zijn kop. Wanhopig rukte hij aan het stuurrad, dat als een dolle in het rond
draaide.
‘We zijn verloren!’ riep hij. ‘Het stuur is onklaar!’
De anderen kropen, om niet weggeblazen te worden, op handen en voeten naar
hem toe. ‘Wat is er gebeurd?’ vroegen ze.
‘Weet ik niet!’ riep Terror vertwijfeld. ‘Het stuur luistert niet meer. En het zicht
is al zo slecht, we kunnen elk ogenblik op een klip lopen.’
Het gevaar was nu groter dan ooit. Door de torenhoge golven konden ze geen tien
meter vooruitzien. Angstig stonden ze dicht tegen elkaar aan en hielden elkaar vast.
Zo wachtten ze op de schok die zou komen, wanneer het schip op de rotsen liep.
‘Een van ons zal naar boven moeten de fokkenmast in, om uit te kijken en te
waarschuwen,’ zei Terror. ‘Als het gebeurt, springen we overboord. Je moet dan
maar proberen een stuk wrakhout te pakken te krijgen...’
‘Waarom zouden we ons leven wagen?’ zei Lange Wapper. ‘Daarboven kun je
niet meer zien dan hier. En als we op de rotsen lopen, kun je hard roepen - hier
beneden horen we het niet.
Annabella scheen het minst bang te zijn van hen allen. ‘Ik zal wel gaan,’ zei ze
en haar gezicht straalde. Ze lachte even haar vrolijke, kirrende lachje.
‘Nee, jij in geen geval,’ zei Lange Wapper. ‘Jij bent zo rond en glad dat je van z'n
leven die mast niet in komt.’
Sofie had niets gezegd. Opeens nam ze een besluit; voordat de anderen het merkten,
sloop ze weg. Ze hield zich vast waar ze kon. Zo kwam ze bij de fokkenmast en
begon naar boven te klimmen.
Ze klom en ze klom. De mast zwaaide heen en weer, ze werd er duizelig van. Hoe
hoger ze klom, hoe verder de mast naar links en naar rechts heen en weer zwaaide,
maar tot haar verbazing verdween de duizeligheid. Ze voelde zich wonderlijk kalm
worden en tegelijk opgewonden. Aan het gevaar dacht ze niet meer.
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Sofie was tot in de top van de mast geklommen. Ze streek haar natte haren uit haar
gezicht, sperde haar ogen open en keek.
‘Wat is de wereld mooi!’ riep ze. ‘Wat is alles geweldig, en zo... zo... Ik wist het
niet. O, o, wat een golven! Ik ben blij! Ik ben zo blij!’
De golven waren zo hoog dat geen horizon was te zien. Ze waren groen en wit en
zwart en daarboven vlogen de wolken voorbij in alle kleuren grijs. Alles bewoog.
Bliksemflitsen, blauw en geel, verlichtten telkens een paar tellen de zee en de hemel.
Dan werd alles helder en een ogenblik leek het of er een andere, helemaal nieuwe
wereld voor de oude vertrouwde wereld in de plaats was gekomen.
De regen striemde het dek met het geluid van honderd trommels, de wind floot in
de touwen. Sofie had het gevoel of ze danste op die woeste muziek en in het rond
zwierde.
Ze zwierde ook in het rond - het hele schip draaide. De mast met Sofie erin draaide
mee. Eerst ging het nog in een wijde boog, maar dat duurde niet lang. Ze zag dat een
draaiende put in het water was ontstaan, dat naar het midden toe in al kleinere en
kleinere cirkels ronddraaide, al sneller en sneller. ‘Een draaikolk!’ riep ze, maar
niemand hoorde haar.
Het scheepje vloog in het rond, het kwam steeds dichter bij het midden...
Wat niet goed vastgesjord was op het dek, verdween over de reling. Een bos touw,
een krat, een olieblik, een koffiekan, een kist scheepsbeschuit, alles vloog overboord
en draaide dansend op de golven mee.
‘Ulledut!!’ riep Sofie, want daar zag ze het kleine popje Ulledut een mandfles
achternagaan en in de woeste golven verdwijnen. Sofie tuurde en tuurde, maar van
het popje was niets meer te zien. Ze begon luid te zingen:
‘Ulledut gaat over de rand,
Roze Beertje, Roze Beertje,
als een matroosje in het want!’
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Ze keek eens goed, en werkelijk ontdekte ze even later Roze Beertje; hij was door
de wind en de draaiende beweging van het schip omhoog geslingerd en in het want
blijven hangen.
Met heldere stem zong Sofie:
‘Heb medelij, heb medelij,
met mijn grote ledikant,
met mijn ijz'ren ledikant...’

Toen kon ze niet meer zingen. Het schip was in het midden van de draaikolk gekomen
en draaide en draaide als een tol, in razende vaart. Nog was Sofie niet duizelig, maar
ze deed wel haar ogen dicht en liet zich draaien, draaien, en lachend fluisterde ze:
‘Wat er allemaal in het leven te koop is! Dat wou ik weten. Zoveel! Zoveel!’
BOEM!
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Daar stonden ze: Lange Wapper, Beertje, Terror en Annabella. Het doek achter het
toneel was afgerold, om de rechterstok zat niets meer en om de linkerstok een dikke
rol. Op het doek waren wolken geschilderd, regenwolken. Verder niets. En voor het
doek, op de grond, lag Sofie.
De kamer was netjes opgeruimd. Alle poppen en speelgoeddieren zaten op hun
plaats, op de kast en in de laden van de kast, zoals het hoort. Alleen de Domme
August was er nog. Met over elkaar geslagen armen stond hij ongeduldig te wachten.
‘Nou, dat is niet bepaald gegaan zoals we hadden afgesproken,’ zei de Domme
August. ‘Die daar hoort er niet bij, want die is niet met jullie vertrokken. Ik begrijp
niet hoe dat kan.’ Hij wees naar Annabella. ‘En wat is er met haar gebeurd?’ vroeg
hij en duwde met zijn voet tegen Sofie, die roerloos en met gesloten ogen op het
toneel lag.
‘Het is afgelopen,’ zei Terror. ‘Jij kunt wel gaan.’
‘Nou, als jullie me niet meer nodig hebben,’ zei de Domme August. Hij trok
tegelijk een minachtend en een beledigd gezicht. Met stijve passen liep hij naar zijn
plaats op de kast.
Annabella, Beertje, Lange Wapper en Terror stonden stil naar Sofie te kijken.
Lange Wapper schudde zijn hoofd. Toen bukte hij zich, tilde Sofie voorzichtig op
en droeg haar naar het bed.
Er kwam veel bezoek. Alle buren en familie kwamen naar het gestorven meisje
kijken. Ze legden bloemen voor haar neer. Ook meester Jeroen kwam. Hij huilde als
een kind en legde een bos vergeet-mij-nietjes bij haar voeten.
Het werd nacht. In de kamer brandden kaarsen. Sofies vader en moeder wilden
wakker blijven, maar hun ogen vielen van vermoeidheid dicht. Van verdriet word je
moe.
Het was stil in huis. Ook op straat was het stil. Terror duwde de kamerdeur open.
Hij sprong op het bed, schoof de vergeet-mij-nietjes opzij en ging op zijn vertrouwde
plekje bij Sofies voeten liggen. Hij kneep zijn ogen dicht en begon zacht te spinnen.
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Lange Wapper zat op de vloer tegen een poot van het bed geleund. Het leek of hij
sliep, maar dat was niet zo.
Heel vroeg in de morgen ging Terror zich in de vensterbank zitten wassen. De zon
was nog niet op en de mensen sliepen nog. Op straat klonk de claxon van een auto,
een paar keer maar. Toettoet! Terror keek naar buiten.
Hij draaide zich om en sprong de kamer in. Hij maakte Lange Wapper wakker,
want die was eindelijk in slaap gedommeld. Even fluisterden ze met elkaar.
Lange Wapper rekte zich uit, gaapte en krabde op zijn hoofd. Hij ging met zijn
gezicht dicht bij Sofies oor, zei zacht: ‘Sofietje! Sofietje!’ en kuste haar op haar
mond.
Langzaam kwam Sofie overeind; ze knipperde met haar ogen.
‘Kom,’ zei Lange Wapper. Hij nam haar hand en trok haar mee naar het raam.
Voor het huis stond een auto, het was de mooiste auto die er bestaat. Zijn kleur
was diepblauw en hij blonk in de eerste zonnestralen. Beertje stond ernaast te wachten;
ongeduldig wipte hij op zijn tenen, of hij trommelde op de glanzende lak terwijl hij
tegen het spatbord leunde. Voorin naast de bestuurder zat Annabella. Ze keek omhoog
en zwaaide.
Lange Wapper ging voorop, daarna kwam Sofie en als laatste Terror. Ze klommen
door het raam naar buiten en langs de bruidssluier, die tegen de muur van het huis
groeide, naar beneden.
‘Gaan jullie drieën maar achterin,’ zei Beertje en hij gaf vast een beetje gas.
Ze reden door groene heuvels en blauwe luchten. Een warm briesje woei. de geur
van duizend bloemen in hun gezicht.
Beertje zette de radio aan. Annabella vroeg: ‘Wie wil er een bonbon?’ Met de
armen om elkaar heen zaten ze naar de muziek te luisteren en bonbons te kauwen.
‘Zal ik jullie eens een mop vertellen?’ vroeg Lange Wapper.
Sofie lachte. Een eindeloze reis was begonnen.
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