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Mama de Gans, zit hier baar kind ren voor te lezen,
Van Tooverijen, uit de tijden lang voor dezen;
Naar 't spreken van de Wolf en Blaanwbaards vrouwenmoord; Maar luistert eens, o jeugd! wat ik u doe verstaan,
Gelooft geen Tooverij, want zij heeft nooit bestaan,
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ROOD KAPJE wordt door Moederlief,
Terwijl de Wolf gluurt,
Met boter en met wafeltjes,
Naar Grootmoê toegestuurd.
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Moeder de Gans
Vertellingen.
Rood Kapje.
Daar was een jong meisje in een zeker dorp, het aardigste en bevalligste dat men ooit
gezien had. Hare moeder was zeer gek met haar en hare grootmoeder nog gekker.
Deze goede oude vrouw liet haar kleindochtertje een een rood japonnetje maken,
hetwelk haar zoo fraai stond, dat men overal haar, door de wandeling ROOD KAPJE
noemde.
De moeder op zekeren tijd wafeltjes gebakken hebbende, zeide tot haar: ga heen
en ziet hoe uw grootmoeder vaart, want ik heb gehoord dat zij ziek is, en breng haar
deze wafeltjes met dit potje boter. ROOD KAPJE ging terstond heen om hare
grootmoeder, die in een ander dorp woonde dit te brengen.
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Onderwegen door een bosch gaande, ontmoette zij Wolfneef, die wel groote lust had
om haar op te eten, maar hij dorst het niet te wagen, daar eenige houthakkers in het
bosch waren. Dus vroeg hij haar: waar zij heen ging? Het onnoozel kind, niet wetende
dat het gevaarlijk was, een Wolf het oor te leenen, antwoordde: naar mijne
grootmoeder, om haar deze wefeltjes met dit potje boter te brengen. Woont uwe
grootmoeder ver van hier? vroeg de Wolf, Ja, zeide ROOD KAPJE het is voorbij de
molen, die gij daar ginter ziet; het eerste huis in het dorp. 't is wel! zeide de Wolf, ik
zal haar ook gaan bezoeken; maar ik zal dezen en gij dien weg gaan, en wij zullen
zien wie er het eerst wezen zal.
Men begrijpt ligtelijk dat de Wolf den korsten weg zal gekozen hebben De Wolf
was dus de eerste die bij grootmoeder was, en aanklopte: paf! paf! - Wie klopt daar?
riep de grootmoeder. Uwe dochterde ROOD KAPJE, antwoordde de Wolf: (hare stem
met een nabootsende) die u wafeltje brengt met een potje boter, dat mijne moeder u
zendt, De goede oude vrouw op haar bed liggende en daarbij ziek zijnde, riep: trek
maar aan
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het riempje, dan zal de klink opgaan. Dit deed de Wolf, en de deur ging open. Dadelijk
viel hij op de grootmoeder aan en verscheurde haar in een oogenblik; (want hij had
in drie dagen niets gegeten.) Vervolgens sloot hij de deur toe en ging in grootmoeders
bed liggen, verwachtende ROOD KAPJE die kort daarna ook kwam. Paf! paf! Wie is
daar? vroeg de Wolf. Het onnoozel meisje die groffe stem hoorende, verschrikte in
het eerst, maar meenende dat hare grootmoeder verkouden was, antwoordde zij: ik
ben uw dochtertje ROOD KAPJE, die u wafeltjes brengt met een potje boter, dat mijn
moeder u zendt.
De Wolf zijne stem verzachtende, riep: trek maar aan het riempje en de klink zal
opgaan. Het meisje deed het, en kwam in huis. De Wolf haar ziende inkomen, kroop
onder de dekens en zeide: zet de wafeltjes en het potje boter op de regtbank neder
en kom dan bij mij liggen.
ROOD KAPJE ontkleede zich en kwam te bed. Zij was niet weinig ontsteld, toen zij
hare grootmoeder in zoo een wonderlijk nachtgewaad zag. Daarop zeide zij: wel
grootmoeder wat heb je grooten armen! dat
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is om je des te beter te kunnen omhelzen, dochter! Grootmoeder wat heb je groote
beenen! dat is om des te beter te kunnen loopen, kind! Grootmoeder wat heb je groote
ooren! Dat is om des te beter te kunnen hooren, dochter! Grootmoeder wat heb je
groote oogen! Dat is om des te beter te kunnen zien, kind! Grootmoeder wat heb je
groote tanden! Dat is om u op te eten, zeide de Wolf. En dit gezegd hebbende, viel
dit booze dier ROOD KAPJE op het lijf, en slokte het schoone, maar tevens
onvoorzigtige kind op.
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Beleefdheid, stort bij ieder woord
Uit bare mond, een goudmijn voort;
Daar hoogmoed door haar onverstand,
Zich zelven armoeds-netten spant.
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De toovergodin.

Daar was eene weduwe die twee dochters had; de oudste geleek haar zoowel van
inborst en wezen, dat men haar ziende, de moeder zag. Zij waren beiden zoo hatelijk
en hoogmoedig, dat men niet bij haar duren kon. De jongste, die het regte afbeeldsel
van haar vader was aangaande de goedaardigheid en vriendelijkheid, was bovendien,
een der schoonste meisjes die men kende, Maar gelijk men gemeenlijk zijns gelijken
het meest bemind, zoo was de moeder ook zeer gek met hare oudste dochter, en had
op een tijd eene schrikkelijke afkeer van de jongste; zij liet haar alleen eten in de
keuken en gedurig werken.
Dit arme meisje moest onder anderen tweemaal daags water gaan putten, en wel
een half uur ver van huis af, en eene groote kruik vol water te huis brengen. Op
zekeren dag dat zij aan deze bron was, kwam er eene arme vrouw, die haar verzocht
eens te mogen drinken. Ja, moedertje! zeide de goedhartige dochter, en water geput
hebbende uit de zuiverste plaats van de bron, gaf zij het haar, en ondersteunde de
kruik,
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opdat de vrouw op haar gemak drinken kon.
De vrouw gedronken hebbende, zeide tot haar: gij zijt zoo schoon, zoo goedaardig
en zoo vriendelijk, dat ik niet kan nalaten, u eene gaaf te geven, want het was eene
Toovergodin, die de gedaante van een arme boerin had aangenomen, om te zien hoe
verre de vriendelijkheid van deze dochter zou gaan.) Ik geef u dan deze gitte,
vervolgde de Toovergodin, dat er op ieder woord, dat gij spreekt, eene bloem; of een
edelgesteente uit uwe mond zal vallen.
Toen die schoone dochter weder te huis kwam, begon de moeder op haar te knorren,
omdat zij te lang uitbleef. Vergeet het mij, moederliet! zeide deze dochter, dat ik zoo
lang uitgebleven ben; en onder dit zeggen, vielen haar twee rozen, twee paarlen en
twee groote diamanten uit den mond. Wat zie ik? riep de moeder! zeer verwondert,
mij dunkt dat er paarlen en diamanten uit uw mond vallen: Hoe komt dat, dochter?
(dit was de eerste maal dat zij haar dochter noemde.) Het arme meisje vertelde hare
moeder alles wat haar gebeurt was, doch niet zonder een oneindig gedal diamanten
uit te werpen. Waarlijk, hernam de moeder!
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ik moet mijne andere dochter ook derwaarts zenden, kijk, FRANCYNTJE! welke schoone
dingen uw zuster uit den mond vallen als zij spreekt; zoudt gij niet gaarne dezelfde
gaven willen hebben? gij beh oeft maar water te gaan putten uit de fontein: en als er
dan eene arme vrouw komt die u om drinken vraagt, geeft het haar dan beleefdelijk.
Dat zoude mij fraai staan, naar de bron te gaan: antwoordde dit trotsche schepsel.
Ik zeg u dat gij er heen gaat, hernam de moeder, en wel terstond. Zij ging heen, maar
gedurig grommende en knorrende. Zij nam de allerbeste zilveren kan, die er in huis
was mede. Zij was naauwelijks bij de bron gekomen, of zij zag eene dame, zeer
pragtig gekleed uit het bosch komen, die haar verzocht om te drinken. (Dit was
dezelfde Toovergodin die hare zuster verschenen was, maar die toen de gedaante en
kleeding eener Prinses aangenomen had, om te zien tot hoe verte de onbeschaamdheid
van deze dochter gaan zou. Ik ben hier gekomen, zeide deze hoogmoedige prij, om
u te drinken te geven. Gij hebt opzettelijk eene zilvere kan mede gebagt, om madame
drinken te
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geven. Dat dunkt mij niet, zoo gij drinken wilt, krijgt het zelf.
Gij zijt wel onbeschaamd, hernam de Toovergodin. Wel nu, dewijl gij zoo
onbeleefd zijt, geef ik u die gave, dat er op ieder woord dat gij spreekt eene slang of
een pad uit uw mond zal vallen. Toen zij nu weder naar huis ging, begon hare moeder,
die haar van verre zag, haar toe te roepen: Wel nu, dochter! wel nu, moeder!
antwoorde die trotsche, en met een vielen er twee slangen en twee padden uit hare
mond. O hemel! riep de moeder wat zie ik? dit is haar zusters schuld, dat zal ik haar
betaald zetten! en terstond liep zij na de jongste dochter, om haar af kloppen. Dit
arme meisje nam de vlugt en ging zich verschuilen in het nabij gelegen bosch.
Des konings zoon van de jagt wederkeerende, ontmoette haar, en haar zoo
bekoorlijk vindende, vraagde hij, wat zij daar zoo alleen deed en waarom zij zoo
schreide? Helaas, mijnheer! antwoorde de droevige dochter! mijne moeder heeft mij
weggejaagd. De jonge prins ziende vijf of zes paarlen en zoo vele diamanten uit hare
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mond vallen, verzocht te mogen weten, waar dat van daan kwam. Zij verhaalde hem
het geheele geval.
De Prins verliefde op haar, en oordeelde dat zulk eene gift beter was, dan al het
geen men iemand ten huwelijk geven kon, hij bracht haar aan het hof bij den koning
zijn vader, en trouwde haar. Maar hare zuster werd zoo hatelijk, dat hare moeder
haar weg joeg, en na lang gezworven te hebben, zonder iemand te vinden die haar
in huis wou nemen, kwam het ongelukkige meisje eindelijk in een bosch te sterven.
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Zij valt Heer Blaauwbaard hier te voet,
En smeekt hem om genâ;
Hij weigert zulks, uit dorst naar bloed,
Doch hulp lomt haar te sta.
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Blaauwbaard.
Daar was een man die vele schoone huizen en landgoederen had, ook veel goud,
zilver en kostbare meubelen. Maar de man had bij ongeluk eene blaauwe baard, die
hem zoo leelijk en afschuwelijk maakte, dat er geene vrouw of jonge dochter was
die hem tot een' man wilde hebben. Maar eene weduwe van veel vermogen had twee
dochters, die volmaakt schoon waren. Hij verzocht er een ten huwelijk; latende aan
de moeder de keuze welke zij hem geven wilde. Maar zij wilde hem geen van beide
hebben, zij droegen hem aan elkander op, niet kunnende besluiten een, man te nemen
die eene blaauwe baard had. Hetgeen haar nog het meest tegenstond, was dat hij al
verscheidene vrouwen gehad had, zonder dat men ooit gehoord had, waar dezelve
gebleven waren.
Blaauwbaard verzocht de beide zusters, benevens de moeder en andere heeren en
dames, op eene zijner lusthuizen, alwaar men eenige dagen logeerde. Men deed niet
anders als wandelen, jagen, visschen, dansen en kostbare maaltijden houden; men
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sliep er zeer weinig; men bragt den meesten tijd door in vrolijkheid. In het kort, alles
ging zoo wel dat de jongste dochter begon te gelooven, dat de heer van het huis zoo
blaauw van baard niet was, als men zich verbeeld had, en dat hij een zeer braaf man
was. Hetwelk ten gevolge had, dat het huwelijk binnen korten tijd gesloten werd.
Nadat ze nu één maand getrouwd waren geweest, zeide Blauwbaard tot zijne
huisvrouw: Ik ben genoodzaakt een reisje te doen, ten minste van zes weken, om
eene zaak van groot belang. Voor dat hij op reis ging, zeide hij tegen zijn vrouw: zie
daar zijn de sleutels van de twee groote zalen met het beste huisraad: daar zijn die
van de gouden en zilveren serviesen, dat men niet dagelijks gebrukt; daar zijn die
van de kisten, waarin goud- en zilvergeld is: daar die van het kistje daar de juwelen
in zijn; en daar is de looper van alle de vertrekken, en dit kleine sleuteltje is van het
vertrekje aan het einde van de groote gallerij beneden, maak alles open; gaat overal,
behalven in dat kleine vertrekje; ik verbeide u daarin te komen, en ik
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verbiede het u in dier voegen, dat, zoo gij het komt te openen, gij mijne uiterste
gramschap hebt te vreezen.
Zij beloofde hem naauwkeurig te zullen nakomen al hetgeen hij haar belast had;
en afscheid van haar genomen en haar omhelsd hebbende, stapte hij in het rijtuig en
ging op reis.
Blaauwbaard was kwalijk vertrokken of zijn vrouw verzocht alle hare vriendinnen
om hare kostbaarheden te komen bezigtigen,
Daar gekomen zijnde, doorwanddelde zij al de vertrekken; de kabinet en
kleederkamers daar de eene schooner was dan de anderen Vervolgens gingen zij naar
de meubelkamer, daar zij zich niet genoeg konden verwonderen over de groote
menigte van schoone tapijten, ledekanten, rustbanken, kabinetten, tafels en spiegels,
waarin men zich van het hoofd tot de voeten spiegelen kon en welker lijsten
verzilverd, verguld en prachtig, geschilderd waren zoo als men nooit gezien had;
waaropdeze jonge jufvrouwen het geluk van hare vriendin, met nijdige oogen
aanzagen, die zich echter niet veel vermaken konde, in het zien van die rijkdommen.
Mevrouw
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wilde het kleine Kamertje hun ook laten zien. Zij werd zoodanig
door de nieuwsgierigheid aangespoord, dat ze zonder zich te bedenken, dat het
onbeleefd was, haar gezelschap te verlaten; ging zij langs eene heimelijke trap naar
beneden, en wel met zulk eene drift en ijver, dat zij tot driemaal toe, haast van boven
neder zou gevallen hebben.
Aan de deur van het kamertje gekomen zijnde, kreeg zij eenige inkeer: denkende
aan het verbod dat hare man haar gegeven had, en overwegende dat zij ongelukkig
kon worden' door die ongehoorzaamheid; maar de aanvechting was zoo sterk, dat
zij die niet overwinnen kon; zijn nam dan het kleine sleuteltje, en opende met eene
bevende hand de deur van het kamertje.
In het eerst zag zij niets. doordien de vengsters gesloten waren, maar eenige
oogenblikken daarna, zag zij dat de vloer overal bedekt was met geronnen bloed, in
hetwelk de ligchamen van onderscheidene dooden vrouwen, die aan de muren gehegt
waren, zich spiegelde. Dit waren vrouwen, die BLAAUWBAARD getrouwd en naderhand
vermoord had.) Zij meende op dat
BLAAUWBAARD
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oogenblik van schrik te sterven; en de sleutel dien zij uit het slot getrokken had, viel
haar uit de hand. Nadat zij weder tot zich zelve gekomen was, raapte zij de sleutel
op, sloot de deur, en ging naar boven op hare kamer, om wat te bedaren: maar zij
kon niet, zij was te zeer ontsteld.
Wanneer zij nu zag dat er bloed aan de sleutel was, waschte zij die twee á driemaal
af, maar het bloed bleef zitten: zij waschte en droogde het schoon af, maar het bloed
was er niet af te wrijven; maar de sleutel was betooverd, en daar was geen middel
om hem schoon te krijgen; wanneer men het bloed van den eenen kant afwaschte,
kwam het aan den andere kant weder te voorschijn.
BLAAUWBAARD kwam nog dien zelfde avond weder te huis, en zeide: ik heb
onderwegen brieven ontvangen met de tijding, dat de zaak om welke ik uitgegaan
ben, reeds tot mijn voordeel is afgedaan. Zijne vrouw deed alles wat haar mogelijk
was, om hem te verwelkomen bij zijne terugkomst.
Des anderen daags eischte BLAAUWBAARD de sleutels wederom, die zijne vrouw
hem gaf, maar met zulk eene bevende hand, dat bij
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genoegzaam merken kon wat er gaande was. Hoe komt het, zeide hij: dat de sleutel
van het kleine kamertje niet bij de anderen is? Mogelijk heb ik het boven op mijn
tatel laten leggen, antwoordde zij. Gaat! haalt het terstond, hernam hij; en na veel
uitstel was zij genoodzaakt hem de sleutel over te geven.
BLAAUWBAARD dezelve bekeken hebbende vroeg aan zijne vrouw; hoe komt dat
bloed aan dien sleutel? Ik weet het niet, antwoordde de vrouw, doodelijk ontsteld
zijnde. Weet gij het niet? hernam Blaauwbaard, ik weet het zoo veel te beter; gij hebt
in het kleine kamertje willen gaan, 't Is wel madame! gij zult daar ook ingaan, en
uwe plaats nemen bij de andere dames die gij daar gezien hebt.
Zij viel hem te voet, schreijende en biddende om vergiffenis, met alle teekenen
van een waar berouw over have ongehoorzaamheid. Zij zou een rots vermurwd
hebben, zoo benauwd en bedroefd als zij was; maar Blaauwbaard, veel harder van
hart, dan eene rots, zeide: gij moet sterven, mevrouw! en zoo terstond. Als ik dan
moet antwoordde zij, terwijl zij hem aanzag met

Charles Perrault, Moeder de Gans. Vertellingen uit de Oude Toover-Wereld

25
oogen vol van tranen; zoo vergun mij toch een weinig tijds om mijn gebed te doen.
Ik geef u een half kwartier uitstel, zeide hij, maar geen oogenblik langer,
Wanneer zij nu alleen was, riep zij hare zuster en zeide tot haar: zuster anna! (want
zoo heette zij,) ik bidde u, gaat eens naar boven op de toren van het slot, om te zien
of mijne broeders nog niet komen, zij hebben mij beloofd dat ze dezen dag hier wezen
zouden, en als gij ze ziet, zoo geef hun een teeken dat zij zich haasten.
Zuster anna klom op de toren, en de bedroefde en benaauwde ziel, riep gedurig
anna! zuster anna! ziet gij niets komen? Zuster anna antwoordde: Ik zie niets dan de
zon die het stof optrekt en het veld met groenend gras bedekt.
ondertusschen begon Blaauwbaard (een groot slagzwaard in de hand hebbende,
uit al zijn magt te roepen tot zijne vrouw: kom beneden of ik zal bij u komen. Nog
een oogenblikje, antwoordde de vrouw, en liep inmiddels zachtjes naar boven; anna!
zuster anna, ziet gij niets komen? anna antwoordde wederom ik zien niets dan de zon
die het stof op trekt, en het veld met groe-
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nend gras bedekt. Kom haastig af, schreeuwde BLAAUWBAARD, of ik zal bij u komen.
Ik kom, antwoordde de vrouw, en riep a wederom: ANNA! zuster ANNA! ziet gij niets
komen? Ik zie een stofwolk, die herwaarts aankomt. Zijn het mijne broeders? - ach
neen, zuster! het is een kudde schapen. Zult gij nog niet afkomen, riep BLAAUWBAARD.
Nog één oogenblikje, antwoordde de vrouw, en riep middelerwijl tot hare zuster:
ANNA! zuster ANNA! ziet gij niets komen? Ik zie, antwoordde zij, twee ridders die
herwaarts aanrijden, maar zij zijn nog zeer verre. De hemel zij gedankt. riep zij een
oogenblik daarna, het zijn onze broeders; geef hun seinen zooveel gij kunt dat zij
zich haasten moeten.
Eindelijk begon BLAAUWBAARD zoo hevig te schreeuwen, dat het gansche huis er
van dreunde. De arme vrouw kwam naar beneden, en viel hem te voet geheel beschreid
en met hangende haren. Dit alles is vergeefs, zeide Blaauwbaard, gij moet sterven,
en daarop vatte hij haar met de eene hand in het haar, en hief met zijn andere hand
het zwaard op, om haar hoofd af te slaan,
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De arme vrouw zich naar hem toekeerende en hem aanziende met stervende oogen,
bad hem, nog één oogenblikje te willen wachten. Neen, neen, zeide hij: beveel u aan
God; (zijne arm opheffende. Doch juist op dien tijd werd er zoo sterk aan de deur
geklopt, dat de wreede BLAAUWBAARD den slag uitstelde; men opende dezelve, en
men zag terstond twee ridders inkomen die met de degen in den hand, regelregt naar
BLAAUWRAARd liepen.
Hij, ziende dat het zijne vrouws beide broeders, de officier en dragonder waren,
nam de vlugt; maar de beide broeders volgden hem zoo kort op de hielen dat zij hem
achterhaalden, voor dat hij de stoep af was. Zij doorstoken hem met hunne degens
zoodanig, dat hij dood ter aarde viel. De arme vrouw was bijna dood van schrik, en
had de magt niet, om hare broeders te verwelkomen.
Men bevond dat BLAAUWBAARD geen erfgenamen had, en dus bleef zijne vrouw
meesteres van al zijne goederen. Zij bestede er een gedeelte van om hare zuster ANNA
uit te huwelijken aan een jong edelman, die al lang met haar verkeerd had, en een
ander gedeelte om voor iederen broeder een kapiteins-plaats te koopen; het overige
behield zij, en hertrouwde daarna met een braaf man, die haar de rampzaligen tijd
die zij met BLAAUWBAARD had doorgebragt deed vergeten.
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De Toverreê had voormaals kracht.
Getooid in faheldoach,
Zoo sliep eens honderd jaren lang.
Een, prinses in het bosch.
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De schoone Slaapster in het Bosch
Daar was een koning en eene koningin, die zeer bedroefd waren, omdat zij geene
kinderen kregen; zoo bedroefd, dat het niet te zeggen was, Zij gebruikte alle middelen
van de wereld; geloften, bedevaarten alles werd in het werk gesteld, maar niets konde
baten. Evenwel werd de koningin ten laatsten zwanger, en kwam in de kraam van
eene dochter. Toen was er een vreugd! men bereidde een prachtig doopmaal; men
nam tot peten voor de jonge prinses de zeven toovergodinnen die in het gansche land
waren, opdat elk van hun het prinsesje eene gift geven zoude, gelijk in dien tijd de
gewoonte der toovergodinnen was, en door dat middel kreeg dat prinsesje alle
bedenkelijke volmaakthebben.
Na de plegtigheden van den doop, kwam het gansche gezelschap weder in des
konings paleis, alwaar een groot gastmaal gegeven werd aan de toovergodinnen,
Men zette voor ieder van hun een kostelijk bord met een koker van zeer dichte gouden,
waarin een lepel, een vork en een mes van fijn goud, met diamanten en robijnen
bezet was.
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Maar toen elk zijn plaats aan de tafel nam, kwam er eene oude toovergodin binnen,
die men niet mede verzocht had, naardien zij sedert vijftig jaren in een toren
opgesloten geweest was, en men daarom gemeend had, dat zij dood, of ten minste
betooverd was.
De koning liet ook een bord voor haar zetten, maar hij konde haar geen goude
koker gever als aan de anderen, omdat hij er maar zeven had laten maken, voor de
zeven toovergodinnen. Dit oude besje meende, dat men haar verachtte, en pruttelde
en mompelde eenige dreigementen binnen 's monds. Eene der jonge toovergodinnen,
die naast haar zat hoorde dit juist, en denkende dat zij de jonge prinses mogelijk eene
slechte gift geven zoude, ging zij zich zoodra het eten gedaan was verschuilen, om
het laatste te spreken, en om het kwaad dat de oude doen zoude te verbeteren, zooveel
als het mogelijk was.
Ondertusschen begonnen de toovergodinnen hunne giften te doen aan de prinses.
De jongste gaf haar de gifte: dat zij het schoonste van de wereld zoude wezen; de
tweede: dat zij een verstand van een engel
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zoude hebben; de derde: dat zij alles doen zou met eene wonderlijke bevalligheid:
de vierde; dat zij volmaakt zou kunnen dansen; de vijfde: dat zij zou zingen als eene
nachtegaal; en de zesde: dat zij op alle instrumenten zou spelen in de uiterste
volmaaktheid.
Toen nu eindelijk de beurt aan de oude toovergodin gekomen was, zeide zij: al
schuddebollonde, (meer van spijt als van ouderdom,) dat de prinses hare hand aan
de spil van eene spinrok bezeeren, en daaraan sterven zou. Deze verschrikkelijke
gift deed al het gezelschap beven; en daar was niemand die niet schreidde.
Doch de jonge toovergodin kwam op dat oogenblik te voorschijn, en sprak overluid
deze woorden: ‘Weest gerust, koning en koningin! uw dochter zal niet sterven; maar
dewijl ik geen vermogen genoeg heb, om ten eenemaal te vernietigen hetgeen deze
oude bes gedaan heeft, zal de prinses hare hand bezeeren aan de spil van een spinrok,
doch in plaats van daaraan te sterven, zal zij slechts in eenen diepen slaap vallen, die
honderd jaren duren zal, na welke tijd een koningszoon haar zal komen opwekken.
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De koning, om het ongeluk door de oude toovergodin gezegt, liet terstond een plakaat
uitgaan, door hetwelk hij aan alle inwoners van het rijk verbood, met een spinrok te
spinnen of eenige spinrokken in huis te hebben, op verbeurte van hun leven.
Na verloop van vijftien of zestien jaren, wanneer de koning en koningin op een
hunner lusthoven waren, gebeurde het dat de jonge prinses op een tijd het kasteel
doorloopende, en van de eene kamer in de andere gaande, eindelijk in het hoogste
van een toren, op een vlieringje kwam, alwaar een goede oude vrouw alleen haar rok
zat af te spinnen.
Dit oude besje had nooit hooren spreken van het verbod des Konings. Wat doet
gij daar, grootje? vroeg de prinses. Ik spin dochter! antwoordde de oude vrouw, die
haar niet eens kende. O! dat is aardig, hernam de prinses; hoe doet gij dat? laat ik
eens zien, of ik dat ook niet zou kunnen doen. Zij vattende het spinrok te schielijk
aan, en (vermits zij zeer levendig en wat onvoorzichtig was, en ten anderen omdat
het besluit der toovergodin het dus bestemd had,) zoo bezeerde zij hare hand aan de
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spil en viel daardoor toen in eene flaauwte.
Het oude grootje was zeer verlegen, en riep terstond om hulp. Men kwam van
allen kanten toeschieten; men besproeide het aangezicht der prinses met water; maakte
hare kleederen los; bestreek de slaap van haar hooft met Eau de la Reine: men deed
alles wat mogelijk was, maar niets kon haar weder doen bekomen.
De koning kwam te huis, en op dat gerugt boven gekomen zijnde, herinnerde men
zich de voorzegging van de toovergodin, en oordeelende dat zulks geschieden moest,
omdat de toovergodin het gezegd had, liet hij de prinses in de beste kamer van het
paleis brengen, en op een bed leggen, dat met goud en zilver geborduurd was. Daar
lag zij toen, en was zoo schoon, dat men haar voor een engel zou aangezien hebben:
(want hare flaauwte had de levendige kleur van haar wezen niet verdoofd) hare
wangen bloosde frisch, en hare lippen waren als eene koraal; zij had alleenlijk de
oogen geloken, maar men kon haar zachtjes hooren ademen, hetwelk te kennen gaf
dat zij niet dood was. De koning gebood dat men haar daar gerust maar zoude laten
slapen, tot
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dat de ure van hare ontwaking komen zou.
De goede toovergodin die haar leven behouden, en haar tot een slaap van honderd
jaren veroordeeld had, was toen juist in het koningrijk van Matacuno, wel twaalf
duizend mijlen van de plaats daar de prinses dat ongeluk kreeg; maar daar kwam in
een oogenblik tijding van door middel van eene kleine dwerg, die laarzen van zeven
mijlen had; (dat zijn laarzen met welke men zeven mijlen ver stapt in éénen voetstap)
De toovergodin ging terstond op reis, en kwam binnen een uur over, in een vurige
wagen getrokken door draken.
De koning gaf haar de hand bij het afkomen van de wagen, en zij keurde alles
goed wat hij gedaan had, maar dewijl zij heel vooruitziende was, dacht zij dat de
prinses, als zij eens ontwaakte, en zich zoo alleen in dit oude kasteel bevond, zeer
verlegen zou zijn. Hoort wat zij deed. Zij raakte met hare tooverroede alles aan wat
er in het kasteel was; (behalve de koning en de koningin) de gouvernantes,
staatsjuffers, kamerjuffers, alles edellieden, officieren, hofmeesters, koks, meiden,
lijfwachten, zwitsers, pagies en lakijen; ook raakte
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zij alle paarden aan die er op stal stonden, mistgaders de stalknechten, de groote
houden van de voorplaats en de kleine JOLIE, het hondje van de prinses dat bij haar
op bed lag. Zoodra zij nu al deze aangeraakt had vielen zij in slaap, om niet weder
te ontwaken dan gelijk met de prinses, opdat alles gereed zoude zijn, om haar des
noods zijnde te dienen. Ja zelfs de speten die voor het vuur lagen met patrijzen en
faisanten, geraakten in slaap; zelfs het vuur ging uit. Dit alles geschiedde in een
oogenblik. (De toovergodinnen zijn geen talmers, zij doen hun werk spoedig.)
De koning en koningin hunne dochter gekust hebbende, zonder dat zij ontwaakte,
vertrokken toen van het kasteel, en lieten een verbod uitgaan dat niemand hetzelve
mogt naderen. Maar dit verbod was niet eens noodig geweest; want daar groeide
binnen een kwartier uurs, zulk een menigte van groote en kleine boomen, struiken,
heesters en doornen in en door elkanderen, rondom de wildbaan van het kasteel, dat
er geen mensch of beest bij of omtrent kon komen, dewijl men niet anders dan de
spitsen der torens van het kasteel zien kon, en dat
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nog maar van verre. Men twijfelen niet of de toovergodin had dit staaltje van hare
kunst, uit voorzigtigheidshalven in het werk gesteld, opdat de jonge prinses, gedurende
haren slaap, niets te vreezen zouden hebben van de nieuwsgierigen.
Ten einde van die honderd jaren, de zoon des konings die toen regeerde, en die
van een ander geslacht was dan de slapende prinses, aan dien kant op de jagt gegaan
zijnde vroeg wat voor torens dat waren, welks toppen hij daar boven uit dat igte
bosch zag uitsteken. Elk antwoordde hem volgens het, geen dat zij daarvan hadden
hooren zeggen, De een zeide: dat het een oud kasteel was. daar spoken op huis
hielden; een ander zeide: dat alle toovenaren van dit oord daar hunne bijeenkomst
hadden; het algemeen gevoelen was dat er een wildeman op woonde, die alle kinderen
welke hij vangen kon derwaarts bragt, om ze op zijn gemak op te eten, zonder dat
iemand hem kon volgen, dewijl hij alleen het vermogen had, zich eenen weg dwars
door het bosch te maken. De prins wist niet wat hij daarvan geloven zou; waarop
een oude boer het woord opvatte en zeide: prins ik heb voor ruim
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vijftig jaren van mijnen vader hooren zeggen, dat er in dit kasteel eene prinses was,
de schoonste die men ooit gezien heeft, en dat zij er honderd jaren moest blijven
slapen, waaneer alsdan een koningszoon (voor wien zij bewaard bleef,) haar zoude
komen opwekken.
De jonge prins gevoelde zich zeer aangedaan over deze reden; hij oordeelde zonder
zich te bedenken, dat hij een einde aan dat fraaije avontuur moest maken, en
aangespoord door liefde en eene, besloot hij op staande voet te gaan zien wat er van
ware. Naauwelijks was hij het bosch genaderd of alle groote boomen, alle doornen,
struiken en heesters, weken terzijde om hem te laten doorgaan, hij ging regelregt
naar het kasteel, hetwelk hij zag aan het einde van eenen grooten laan, daar hij intrad;
maar hetgeen hem eenigzints verbaasde, was: dat hij niemand zag die hem had kunnen
volgen door dien de boomen zich terstond weder gesloten hadden, zoodra als hij er
door was; echter vervolgde hij zijnen weg, want een jong en verliefde prins is altijd
moedig.
Hij kwam op eene groote voorplaats, alwaar alles wat hij eerst zag bekwaam was,
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om hem schrik aan te jagen; daar was eene akelige stilte; het afbeeldsel van den dood
vertoonde zich alom waar bij zijne voeten zette; want hij zag niet anders dan
ligchamen van menschen en beesten uitgestrekt, die allen dood schenen. Nogthans
kon bij aan de puistige neuzen en roode aangezigten der Zwitsers genoegzaam merken
dat gij maar sliepen, en hunne drinkglazen van sommige in welke nog wijn was,
getuigde ook genoeg dat zij alle drinkende in slaap gevallen waren. Hij ging verder
over een groote plaats bevloerd met marmer; ging de trappen op en kwam in de zaal
waarin de lijfwachten in gelederen met de karabijnen op de schouders waren,
snorkende elk om het meest. Hij ging nog door verscheidene kamers die vol edellieden
en dames waren, alle slapende, de een staande en andere zittende; eindelijk kwam
hij in eene kamer waarin alles vergald was, en zag op een ledikant daar de gordijnen
aan beide zijde open waren, de schoonste vertooning die hij ooit gezien had; te weten:
eene prinses die maar vijftien â zestien jaren oud scheen, en wier schitterende glans
iets heerlijk en hemelsch vertoonde. Hij naderde al bevende met de
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hoogste verwondering, en wierp zich bij haar neder op zijne knieën.
Vermits nu op dat oogenblik juist de tijd der betoovering ten einde was, ontwaaktte
de prinses, en hem aanziende met oogen veel teederder dan een eerste bezoek scheen
toe te laten, vroeg zij hem: zijt gij een prins? dan hebt gij mij lang doen wachten.
De prins bekoord door deze woorden en nog meer door de aangename wijze met
welke zij dezelve had gesproken, wist niet hoe bij zijne vreugd en erkentenis best
aan haar betuigen zoude. Hij verzekerde haar, dat hij haar meer beminde dan
zichzelven. Zijne redenen waren verward, zij behaagde niet te min; weinige
welsprekendheid, veel liefde. Hij was nog meer verlegen dan zij; en men behoefd
zich daarover niet te verwonderen; zij had tijds genoeg gehad om zich te bedenken
op hetgene zij hem zeggen zoude; want het is waarschijnlijk, (doch de historie spreekt
er niet van) dat de goede toovergodin haar, gedurende die langen slaap, het vermaak
van verscheidene aangename droomen heeft laten genieten. Om kort te gaan, hun
gesprek duurde wel vier uren, en noch hadden zij de helft niet ge-

Charles Perrault, Moeder de Gans. Vertellingen uit de Oude Toover-Wereld

40
zegd van hetgeen zij elkander te zeggen hadden.
Ondertusschen was alles in het paleis te gelijk met de prinses ontwaakt; elk was
bedacht om zijne zaken waar te nemen, en dewijl zij niet alle even verliefd waven
versmachten zij van honger. De staatsjuffers, zoowel als da andere naar het een
verlangende, werden ongeduldig, en zeide tot de prinses, dat het eten al opgedischt
was. De prins was zijn schoone prinses behulpzaam in het opstaan, zij was geheel
gekleed en zeer prachtig; maar hij wachtte zich wel haar te zeggen dat zij gekleed
was als eene ouderwetsche Bestemoer die eene kraag om den hals had, maar dit
hinderde aan hare schoonheid niet.
Zij gingen vervolgens naar de spiegelzaal om te eten, en werden bediend door de
bediendens der prinses; de musiekanten speelde oude deuntjes, die, schoon honderd
jaren niet gespeeld, echter uitnemend fraai waren, en nu na de maaltijd, zonder eenig
tijdverzuim, kwam de Groot-Aalmoezenier, en trouwde hen te zamen in de kapel
van het kasteel, en de staatsjuffers geleidde hen te bed. Zij sliepen niet veel; ook had
de
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princes die honderd jaren lang geslapen had wienig slaap, en de prins nam des
morgens afscheid van haar om weder naar de stad te keeren, daar zijn vader om hem
zeer verlegen was. De prins maakte zijn vader wijs dat hij onder het jagen verdwaald
was geweest in eene wildernis, en geslapen had in een hut van een kolenbrander, die
hem roggebrood met kaas te eten had gegeven,
De prins zijn vader, een goedaardig man zijnde, geloofde hem, maar zijne moeder
was er niet al te wel van overtuigd, en ziende dat hij bijna alle dagen op de jagt ging,
en alzoo het een of ander voorwendsel tot zijne verschooning gereed had, als hij in
twee of drie nachten niet te huis geweest was, twijfelde zij niet langer en stelde vast
dat hij zich ergens ophield; want hij leefde met de prinses ruim twee jaren en had
twee kindertje bij haar; het eerste zijnde een dochtertje, was Aurora genaamd, en de
tweede, een zoontje, hette De Dag, omdat hij nog schooner was dan zijne zuster.
De koningin meende dat hare zoon zich aan het een of ander slecht vrouwmensch
verslingerd had, en zei dikwijls: (om hem
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te doen zeggen, hoe het er mede was.) dat men zich wat vermaken moest in het leven,
en dat genoegen het al was; maar hij dorst zijn geheim nooit aan haar te vertrouwen,
hij vreesde haar, schoon zij hem lief had, want zij was van het wreedste geslacht der
wilden, die menschenvleesch eten, en de koning had haar alleen getrouwd om haren
groote goederen. Ja zelfs het gerugt liep heimelijk aan het hof, dat zij nog den aard
der wilden bezat, en dat zij, als zij kleine kinderen voorbij zag gaan, zich altijd met
groot moeite wederhield van dezelve aan te pakken; daarom durfde de prins haar
niet vertrouwen.
Na verloop van twee jaren stierf de koning en met dat gevolg, dat de prins door
dit sterfgeval meester van het rijk werd; toen verklaarde hij openlijk zijn huwelijk,
en haalde met groote plegtigheden de koningin, zijne gemalin in zijn hof. Men bereide
haar een prachtig intrede in de hoofdstad, en zij deed dezelve in het midden van hare
twee kinderen.
Eenige tijd daarna trok de koning op ten oorlog tegen den keizer van Kontalabut,
zijn nahuur. Hij liet het bestuur van zijn
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koningrijk zoo lang aan de koningin, zijne moeder, en beval haar ten hoogten zorg
te dragen voor zijne gemalin en kinderen, daar hij den ganschen zomer in het veld
moest blijven.
Zoodra hij vertrokken was zond de moeder des konings, hare schoondochter en
de beide kinderen, naar een lusthuis in een bosch gelegen, om des te gemakkelijker
haren schrikkelijken lust te kunnen verzadigen.
Eenigen dagen daarna ging zij zelfs ook derwaarts, en zeide op een avond tegen
haren hofmeester: ik wil morgen voor mijn middagmaal de kleine AURORA eten.
Ach, mevrouw! riep de hofmeester, zeer verbaast! ik begeer het, he nam de koningin;
(en dit sprak zij op de wijze van een wilde die groote begee te heeft naar versch
vleesch) en ik wil haar eten met een zuure saus.
Deze arme man wel wetende dat het gevaarlijk is met dien wilden aard te spotten,
nam zijn groot mes en ging naar de kamer van de kleine Aurora! die toen vier jaren
oud was. Het arme kind viel hem al springende en lagchende om den hals, en vroeg
om wat lekkers. Hij begon te
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schreijen; het mes viel hem uit de hand: en hij ging naar de beneden plaats, en slagte
een lammetje, daar hij zulk een goede saus bij maakte, dat de vorstin hem verzekerde,
dat ze nooit lekkerde gegeten had.
Hij had de kleine Aurora aan zijne huisvrouw gegeven, om haar te verbergen in
zijn huis, dat op het einde van de buitenplaats was. Acht dagen daarna zeide de snoode
koningin tegen haren hofmeester ik wil voor mijn avondmaal den kleine Dag eten!
hij sprak haar niet tegen; besloten hebbende haar weder te bedriegen, als de
eerstemaal. Hij ging de kleine Dag zoeken, en vond hem met een klein floretje in de
hand, schermende tegen eene groote aap. Hij was even wel maar die jaren oud. De
hofmeester bagt hem insgelijks bij zijne vrouw, die hem verbergde met de kleine
Aurora! en slagte in de plaats van de kleine Dag een jong geitje, dat zeer malsch was;
ook vond het wilde wijf, het uitnemend lekker.
Dit was nu alles tot hiertoe wel gegaan maar op eene zekere avond, zeide de
ondeugende koningin tegen den hofmeester: ik
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wil de jonge koningin eten, met dezelfde saus als hare kinderen. Toen was de
hofmeester bijna gansch buiten hoop, van haar weder te kunnen bedriegen. De jonge
koningin was twintig jaren oud, behalve de honderd jaren die zij geslapen had, mede
te rekenen: echter schoon en bland; maar wat middel om in de diergaarde een beest
te vinden, dat zoo hard van huid was? om zijn leven te behouden besloot hij de
koningin te slagten en ging naar hare kamer, met het voornemen om er niet mede te
dralen. Hij zette zichzelve tot gramschap aan, en liep met de pook in de hand de
kamer in der jonge koningin; haar evenwel niet onvoorziens op het lijf willende
vallen, maakte hij haar met zeer veel eerbied bekend het bevel dat hij van haar
schoonmoeder de koningin ontvangen had. Vaar voort! vaar voort! zeide zij, hem te
gelijk haren hals aanbiedende; volbreng den last u gegeven, opdat ik mijne kinderen,
mijne arme kinderen die ik zoo teder bemind hebt, moge wedervinden. (Zij meende
dat hare kinderen al dood waren, dewijl men hen weggenomen had zonder haar iets
te zeggen, Neen, neen, mevrouw! antwoordde de hofmeester, zeer
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weemoedig, gij zult evenwel uwe kinderen wederzien, maar in mijn huis, alwaar ik
die verborgen heb, en ik zal nogmaals den koningin bedriegen, en haar een jonge
hinde in uwe plaats te eten geven,
Daarop bragt hij haar ook in zijne kamer om haar door hare kinderen te laten
omhelzen, en met hun te schreijen. Hij bereidde ondertusschen een jonge hinde,
welke de koningin des avonds opat met dezelfde graagheid als of het de jonge
koningin geweest ware. Zij was zeer vergenoegd over hare wreedheid, en nam voor
den koning op zijne wederkomst wijs te maken, dat de verscheurende wolven, de
koningin zijne vrouw, en zijne beide kinderen opgegeten hadden.
Op zekeren avond als zij naar gewoonte de binnen- en buitenplaatsen van het
kasteel doorsnuffelde, om er de lucht van eenig versch vleesch te vinden, hoorde zij
bij ongeluk, in eene de benedenzalen, de kleine DAG huilen, omdat de koningin, zijne
moeder, hem wat op de billen wilde geven, dewijl hij stout geweest was, en zij hoorde
ook de kleine AURORA, die haar om vergiffenis bad voor haar kleine broertje.
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Het wilde wijf kende de stem van de koningin en hare kinderen, en zeer toornig
zijnde omdat men haar bedrogen had gaf zij den volgenden morgen vroeg bevel, met
eene verschrikkelijke stem, die elk deed beven, dat men midden op de plaats eene
groote en diepe kuip zoude brengen, welke zij liet vullen met padden, adders en
anderen onreine beesten, om er de jonge koninging met hare kinderen, de hofmeester
met zijne vrouw en de meid in te laten werpen Zij had al belast dat men ze zouden
halen met de handen op den rug gebonden.
Daar gekomen zijnde, maakte de beul zich gereed om ze in de kuip te werpen,
wanneer juist de koning, die men nog zoo schielijk niet verwacht had, te paard op
de plaats kwam; bij was met de post gekomen en vroeg zeer verwonderd, wat deze
verschrikkelijke toestel beduidde. Niemand dorst hem daarvan berigt geven, en het
wilde wijf, gansch verwoed om hetgeen zij zag, sprong hals over kop in de kuip, en
werd in een oogenblik verscheurd door die leelijke beesten, die zij daarin had laten
brengen. De koning was er zeer bedroefd over daar het zijne moeder was, maar hij
trooste zich, met zijne gemalin en kinderen, over dit ijsselijk voorval.
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't waarlijk weinig en gering,
Te erven slechts een KAT,
Doch is zij [...] en goed gelaarsd,
Beoogt de grooten schat.
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Meester Kat, of de Gelaarsde kat.
Een zekere Molenaar had na zijnen dood geene andere goederen aan zijne drie zonen
nagelaten dan zijne molen, zijn ezel en zijn kat Deze deeling was spoedig gedaan;
(er behoefte geene notaris bij geroepen te worden; zulken gasten zouden de geringe
nalatenschap eerlang ingeslokt hebben) de oudste zoon kreeg de molen, de middelste
de ezel en de jongste de kat.
De laatste was bedroefd omdat hem een slecht deel te beurt gevallen was. Mijne
broeders, zeide hij, kunnen ordentelijk hun broodwinnen, maar ik als ik mijn katje
op gegeten en eene mof van haar vel gemaakt heb, zal ik van honger moeten sterven.
De kat, die deze woorden hoorde, maar niets daarvan blijken liet, zeide met een
bedaard en ernstig gelaat tot hem: zijt niet bedroefd, goede meester! gij behoeft mij
maar een zak te geven, en een paar laarzen te laten maken, om daarmede door distelen
en doornen te loopen, en dan zult gij zien dat gij zoo kwalijk niet bedeeld zijt als gij
wel meent.
Hoewel nu de meester der kat geen groo-
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te staat daarop maakte, zoo was hij echter niet geheel buiten hoop, dat hij door haar
nog wel eenige onderstand in zijn ellenden zou krijgen, des te meer wanneer hij
overdacht, met welke looze streken hij haar rotten en muizen had zien vangen, hen
aan de poten ophing, of in het meel ging leggen en haar als dood hield.
Wanneer de kat nu kreeg hetgeen zij gevraagd had, trok zij de laarzen aan, en den
zak om den hals hangende, en de banden met de voorste poten vasthoudende, ging
zij naar eenen zandberg alwaar eene groote menigte konijnen waren; zij deed hazenlatu
in hare zak, en zich houdende of zij dood was, verwachte zij dat eenige jonge
lamprijtjes, nog onkundig van de arglistigheid dezer wereld, in hare zak komen
zouden, om te eten van hetgeen zij er in gedaan had.
Zeer moedig op hare buit, ging zij naar den Koning, verzoekende hem te spreken.
Men liet de Kat toe, in het vertrek van zijne majesteit te gaan, alwaar zij, ingetreden
zijnde, zich eerbiedig boog voor den Koning en tot hem zeide: ziedaar, Sire! een
wild konijn, dat mijnheer de MARQUIS VAN CARRABAS, (dit was de naam welke zij
hare
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meester beliefde te geven,) mij belast heeft u van zijnentwegen te schenken. Zeg
uwen meester, antwoordde de koning, dat ik hem bedank om dat hij mij vriendschap
bewijst.
Op eenen anderen tijd verbergde zij zich in het koorn, houdende gedurig haren
zak open, en toen er twee patrijzen ingekomen waren, trok zij de banden toe en ving
hen alle beide. Zij bragt deze patrijzen terstond naar den koning gelijk zij het konijntje
gedaan had. De koning ontving deze patrijzen weder met dezelfde beleefdheid en
liet poesje rijkelijk drinkgeld geven. De kat vervolgde dit gedurende twee á drie
maanden, de koning van tijd tot tijd uit hare meesters naam eenig wild brengende.
Op zekeren tijd gehoord hebbende dat de koning met zijne dochter, de schoonste
prinses der wereld, uit rijden zou gaan, zeide zij tot hare meester: indien gij mijnen
raad wil volgen is uw fortuin gemaakt. Gij hebt niet anders te doen dan u te baden
in de rivier, ter plaatse die ik u aanwijzen zal, en vervolgens mij maar te laten begaan.
De zoogenaamde MERQUIS VAN CARRABAS volgde de raad van zijne kat, zonder te
weten waartoe het zoude dienen.

Charles Perrault, Moeder de Gans. Vertellingen uit de Oude Toover-Wereld

52
Terwijl hij zich nu baadde, kwam de koning met zijne koets voorbij rijden, waarop
de kat met eene groote verbaasdheid begon te roepen: help! help! de MARQUIS VAN
CARRABAS verdrinkt. Op dit geroep keek de koning uit het portier van de koets, en
herkende de kat welke hem zoo dikwijls wild gebragt had, hij beval zijne lijfknecht
dat men de MARQUIS VAN CARRABAS terstond zoude gaan helpen.
Toen men nu de arme M a r q u i s uit het water toog, liep de kat naar de koets, en
zeide tot den koning, dat er, terwijl hare meester zich baadde, dieven waren gekomen
die zijnen kleederen weg genomen hadden, niettegenstaande zij geroepen had dieven!
dieven! Maar de leugenachtige poes had de kleederen zelf verborgen onder eenen
grooten steen.
De koning gebood terstond dat men zijne beste kleederen voor de MARQUIS zoude
gaan halen. De koning betoonde hem veel gunst en beleefdheid, en dewijl de fraaije
kleederen die men hem bragt niet weinig luister bijzette, te meer daar hij een schoon
manspersoon was,) vondt de dochter des konings een groot behagen in hem, en hij
had haar
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naauwelijks een reis of twee aangezien met oogen vol eerbied en teederheid, of zij
werd verliefd. De koning begeerde dat hij in de koets zoude komen, en een toerte
met hem maken zouden.
De kat met vreugd ziende dat haar werk zoo wel gelukte, liep vooruit; eenige
boeren ontmoetende, zeide zij tot hen: goede lieden die daar maait! indien gij den
koning niet zegt, dat dit hooiland de MARQUIS VAN CARRABAS toekomt, zult gij
altemaal zoo klein gehakt worden als trikkedellen! De koning liet niet na de
grasmaaijers te vragen wien dit hooiland toebehoorde dat zij daar afmaaiden. Het
behoort de heer VAN CARRABAS! riepen zij allen te gelijk, want de bedreiging van
de kat had hen bang gemaakt. Gij hebt daar een schoon landgoed, zei de koning tot
de MARQUIS. Het is waar, Sire! antwoordde de Marcuis, het is een stuk hooiland dat
alle jaren overvloed van gras voortbrengt.
De kat, die gedurig vooruit liep, kwam bij eenige koornmaaijers en zeide tot hen;
goede lieden, die dit koorn maait indien gij niet zegt, dat al dit koorn de Marcuis van
Carrabas toebehoort, zult gij altemaal zoo
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klein gehakt worden als frikkedellen! De Koning, die een oogenblik daarna volgde,
wilde weten wie al dat koorn toebehoorde dat hij daar zag, en vroeg: wien behoort
dat koornland? De maaijers antwoordde de heer VAN CARRABAS! De Koning
verblijdde zich daarover.
De kat, alweer vooruitloopende, zeide altoos hetzelfde, tegen alle diegene welke
zij ontmoette, en de koning was niet weinig verwonderd over de groote goederen
van de MARQUIS VAN CARRABAS.
Meester kat kwam eindelijk in een groot kasteel daar een wildeman in woonde,
de rijkste die men ooit gezien had, want al het omliggende land, daar de koning
doorgereden was, behoorde bij dit kasteel. De Kat liet niet na om te vernemen wie
hij was en wat hij doen kon. Vervolgens verzocht zij hem eens te mogen spreken,
zeggende: dat zij zijn kasteel niet konde voorbij gaan, zonder de eer te hebben, van
hem te komen bezoeken.
De wildeman ontving haar zoo beleefd als hij kon, en verzocht haar te gaan zitten.
Men heeft mij verzekerd, zeide de kat, dat gij het vermogen bezit, u te veranderen
in al-
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lerhanden soorten van dieren; dat gij, bij voorbeeld, u kunt herscheppen in eenen
leeuw of oliphant. Dat is ook wáer, antwoordde de wildeman gramstorig; en om het
u te toonen, zult gij mij in een, leeuw zien veranderen.
De kat verschrikte zoodanig, ziende een leeuw voor zich staan, dat zij in allerijl
op het dak klauterde, niet zonder moeite en gevaar, daar hare laarzen niet goed waren
om tegen de pannen op te loopen.
Eenigen tijd daarna gezien hebbende, dat de menscheneter deze gedaante weder
verlaten had, kwam zij af, en bekende dat zij zeer verschrikt was geweest. Men heeft
mij nog verzekerd, zeide de kat, dat gij ook magt hebt om de gedaante van de
allerkleinste dieren aan te nemen; bij voorbeeld: dat gij u veranderen kunt in eene
rat of muis; maar ik geloof dat dit onmogelijk is. Onmogelijk! hernam de wildeman;
gij zult het voor uwe oogen zien; en met een veranderde hij zich in een klein muisje,
en liep over de vloer. Zoodra de kat dit zag, schoot zij toe, kreeg het muisje, en at
het heel lekkertjes op.
Ondertusschen was de koning, die in het
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voorbij komen het kasteel van de wildeman zag, begeerig om het ook van binnen te
bezien. De kat, het gedruis hoorende van de karos op de eerste brug, liep de koning
te gemoed, en zeide; Uwe majesteit zij wellekom op het kasteel van de Marquis van
Carrabas. Hoe M a r q u i s ! zeide de koning, behoort dit kasteel u ook? ik heb nooit
iets schooners dan deze plaats en alle de gebouwen die dezelve omringen, gezien;
laat mij het eens van binnen zien, als het u belieft.
De MARQUIS geleidde de jonge prinses bij de hand, en de koning volgde. Zij
kwamen in eene groote zaal, alwaar zij een prachtig ontbijt gereed vonden; (hetwelke
de wildeman had doen bereiden voor zijne vrienden, die hem dien dag zouden komen
bezoeken, maar die niet hadden durven inkomen, om de koning, die zij wisten dat
er in was.)
De koning bekoort over de goede hoedanigheden van den MARQUIS VAN CARRABAS,
zoowel als zijne dochter, die reeds ten uiterste verliefd was, en ziende de groote
goederen die hij bezat, zeide tot hem (na vijf of zes glaasjes wijn gedronken te hebben
het staat alleen aan u MAR-
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cuis! mijn schoonzoon te worden. De zoogenaamde Marcuis boog zich nederig, nam
de eer aan welke de koning hem schonk, en trouwde kort daarna met de prinses. De
kat werd een groot S i n j e u r , en vong voortaan geen muizen meer, dan alleen om
zich te vermaken.
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De nedrigheid blinkt altoos schoon.
Al wordt ze soms verdrukt;
Zij dringt de hoogmoed van den troon,
Daar trotsheid voor haar bukt.
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Asschepoestertje, of het Glazen Muiltje.
Daar was een edelman, (zijnde weduwe naar) welke trouwde met eene weduwe die
zeer hoogmoedig was. Zij had twee dochters die met hare aard overeen kwamen en
haar in alles gelijk waren. De man van zijnen kant had een dochtertje dat zachtzinnig
en goedaardig was. Daarin geleek zij naar hare moeder, die de beste vrouw van de
wereld geweest was.
Dit tweede huwelijk naauwelijks voltrokken zijnde, liet de stiefmoeder haar
kwaadaardige inborst blijken, zij kon de goede hoedanigheden van haar aangehuwde
dochter, niet verdragen, en hare dochters maakte haar nog veel hatelijker, Zij liet
haar het allerzwaarste huiswerk doen. Zij moest de vaten wasschen en wegzetten;
zij moest de kamers van mama en van mejufvrouwen hare dochters, schrobben, en
moest op de zolder op een leelijke bultzak slapen, terwijl hare zusters in groote
vierkanten kamers, op ledekanten naar de laatste smaak sliepen. Dit arme meisje
verdroeg alles met veel geduld, en dorst niet eens
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klagen aan haren vader, die met haar gekeven zoude hebben, dewijl zijne vrouw
geheel den baas over hem speelde.
Als zij haar werk gedaan had, ging zij in het hoekje van den haard, op haar hurken
in den asch zitten; (want zij was kouwelijk en mogt geen stoof hebben) dit was de
reden dat de oudste zuster haar altoos A s c h g a t noemde; maar de andere zuster die
nog wat fatsoenlijker dan de oudste was, noemde haar A s s c h e p o e s t e r t j e ,
Ondertusschen was zij met al hare slechte kleederen honderdmaal mooijer dan hare
zusters, die zeer prachtig gekleed waren.
Het gebeurde nu dat de zoon des konings een bal gaf, en dat hij alle personen van
aanzien daarop liet verzoeken: onze beiden juffers waren er ook op verzocht, want
zij sloegen eene groote staatsie. Zij waren ten hoogste verheugd, en maakte veel
werk om fraaije kleederen te krijgen. Dit was eene nieuwe smart voor
Asschepoestertje, want men sprak anders nergens over dan van de manieren hoe men
zich kleeden zou. Ik, zeide de oudste, zal mijn rood fluweelen kleed aandoen. Ik,
zeide de jongste, zal mijn daagsche rok, maar daarover mijnen
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jas met gouden bloemen en diamanten aandoen. Men liet de beste kapster halen om
de dames te kappen, en men liet moesjes maaken bij de moesjesmaakster. Zij riepen
Asschepoestertje om haren raad te hooren, want zij was van een goed oordeel.
Asschepoestertje gaf hun de beste raad van de wereld, en bood zichzelven aan om
te kappen, daar zij wel mede te vreden waren. Terwijl zij nu bezig was met kappen,
zeide de een tot haar: wel Asschepoes sterte! zoudt gij ook niet gaarne naar het bal
gaan? Wel ja, ja juffrouw! antwoordde zij, maar gij spot met mij, want daar zou ik
niet passen. Gij hebt gelijk, zeide de andere zuster, want men zoude niet weinig
lagchen als men een Aschgatje op het bal zag komen.
Een ander zou haar omdat zeggen nie goed gekapt hebben, maar Asschepoestertje
was te goedig en kapte hun volmaakt wel. Zij aten in twee dagen niet, zoo waren zij
opgetogen van vreugde. Men brak wel twaalf veters door het te sterk toerijgen om
hun dunne middeltje te maken, en zij zaten gedurig voor den spiegel. Eindelijk kwam
de dag dat men naar het bal zoude
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gaan. Asschepoestertje volgde hen met de oogen zoolang zij hem zien konde, en toen
zij uit haar gezicht waren begon zij te weenen.
Hare Petemoei, haar ziende schreijen, vroeg: wat scheelt u? Ik wou gaarne.... ik
wou gaarne .... Zij huilde zoodanig dat ze niet spreken konde. Haar petemoei die een
toovergodin was, zeide tot haar; gij zoudt gaarne naar het bal willen gaan, niet waar?
Ach ja! hernam Asschepoestertje, al zuchtende. Wel nu, als gij zoet zijt zal ik maken
dat gij er ook komt. Zij nam haar mede naar hare kamer en sprak: gaat in de tuin en
haal mij eene roos. Asschepoestertje liep met der haast heen, en plukte de beste
welken zij vinden kon en bragt die bij hare petemoei. De petemoei, nam de roos en
haar tot de schil toe uitgehold hebbende, sloeg met hare tooverroede en de roos
veranderde terstond in eene schoone koets die geheel verguld was.
Vervolgens ging zij in hare muizenval zien, en daar zes levendige muizen in
vindende, zeide zij tegen Asschepoestertje dat ze het deurtje van den val even open
zoude doen, en zij gat elke muis die er uitkwam
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een slag met haar tooverroede, en terstond was iedere muis herschapen in een schoon
paard! hetwelk een gespan van zessen uit maakte, en alle werden muisvallen
schimmels. Toen zij nu verlegen was waar zij een koetsier zou vinden, zeide
Asschspoestertje: ik zal gaan zien of er ook ratten in de val zijn, en daar zullen wij
een koetsier van maken. Gij hebt gelijk, zeide hare petemoei, ga heen; en
Asschepoestertje bragt haar drie groote ratten. De toovergodin nam er één uit de drie
en wel die, welke de grootste baard had, en deze rat ook met de tooverroede
aangeraakt zijnde, veranderde in een koetsier, met de schoonste knevels, die men
ooit gezien had.
Verder zeide zij tot haar: gaat in den tuin, daar zult gij zes hagedissen vinden achter
de gieter; brengt mij die hier.
Zoodra Asschepoestertje die gebragt had, veranderde de petemoei dezelve in ze
lakeijen; die terstond achter op de koets sprongen, met gegalonneerde kleederen aan
en zich overal zoo wel naar wisten te voegen, als of zij al hun leven niet anders
gedaan hadden.
Ziedaar! zeide de toovergodin tot Assche-
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poestertje, nu kunt gij naar het bal gaan, zijt gij nu niet blijde? Ja, antwoordde zij
maar zal ik er zoo heen gaan, met mijnen slechte kleederen? De petemoei raakte aan
de tooverroede, en terstond veranderde die in kostbare kleederen, en overal bezet
met kostelijke juweelen. Vervolgens gaf zij haar een paar glazen muilen.
Wanneer zij nu aldus opgetooid was, stapte zij in de koets; maar de petemoei
belaste haar, vooral niet tot na middernacht uit te blijven, en verzekerde haar, dat
indien zij één oogenblik langer bleet op het bal, dat hare koets weder eene roos, hare
paarden muizen en hare lakeijen weder hagedissen zoude worden; ja dat ook hare
kleederen hunne eerste gedaante weder zou aannemen. Daarop beloofde
Asschepoestertje dat zij voor middernacht van het bal zoude gaan; en zij vertrok met
groote blijdschap.
Men berigtte den zoon des konings dat men nog eene prinses wachtende was, die
men niet kende. Toen zij kwam bragt de zoon des konings haar in de zaal, daar het
gezelschap was. Haar ontstond toen eene groote stilte, men hield op met dansen,
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en de muzijk zweeg; zoo ijverig was men om de groote schoonheid van deze
onbekende dame te aanschouwen. Men hoorde niet anders dan een verward gemompel:
O wat is zij schoon! De koning zelfs, hoe oud en koud, kwam haar bezigtigen en
zeide zachtjes tegen de koningin, dat hij in lange tijd zulk eene schoone en
beminnelijke jongvrouw niet gezien had. Al de andere mevrouwen en juffers
beschouwde hare kleederen met veel oplettendheid, om des anderendaags dezelve
ook te laten maken, indien zij zulk een schoone stof, die zoo fraai gewerkt was konden
krijgen.
De zoon des konings gaf haarde aanzienlijkste plaats en gleidde haar vervolgens
ten dans; zij danste met zooveel bevalligheden, dat men haar deswegens nog meerder
roemde. Men dischte eene voortreffelijke maaltijd op, waarvan de jongen prins niets
nuttigde; zooveel had hij te doen met haar aan te zien. Zij voegde zich nevens hare
zusters, en bewees hen duizend beleefdheden. Zij gaf haar altoos een gedeelte van
de oranje- en china's-appelen, die de prins haar gaf, hetwelke de zusters zeer
verwonderde, want zij kende haar niet.
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Terwijl zij te zamen in gesprek waren, hoorde de nieuwe prinses het kwartier voor
twaalfven slaan; vervolgens groete zij het gezelschap op de eerbiedigste wijze, en
vertrok zoo schielijk als het mogelijk was. Te huis gekomen zijnde, ging zij naar
haar petemoei, en na haar bedankt te hebben, zeide zij: dat zij des anderendaags nog
wel eens naar het bal zou willen gaan, dewijl des konings zoon het haar verzocht
had.
Terwijl zij nu bezig was met hare petemoei alles te vertellen wat er op het bal
gebeurd was, klopte hare zusters aan de deur. Asschepoestertje liet ze in. Heden wat
ben je lang uitgebleven, zeide zij tegen hen, terwijl zij hare oogen wreef, en zich
hield als of ze zoo eerst uit den slaap kwam. Ondertusschen had zij geen gedachten
gehad, om te slapen, sedert dat ze uit geweest waren. Waart gij op het bal geweest,
zeide eene der zusters tot haar, het zou er u niet verveeld hebben; de schoonste prinses,
ja, de bekoorlijkste die men ooit gezien heeft, is er geweest; zij heeft ons duizend
beleefdheden betoond, en ons oranje- en china's-appelen gegeven. Asschepoestertje
hield zich heel koel, en vroeg naar den naam van die
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prinses, maar zij antwoordden dat men haar niet kende, en dat des konings zoon er
zeer verlegen over was, en dat hij gaarne alles zoude geven wat hij in de wereld had,
om te mogen weten wie zij was Asschepoestertje glimlachte, en zeide: zij was Jan
we, schoon! Ach! wat zijt gij gelukkig, zoude ik haar ook niet eens kunnen zie u?
Helaas jufvrouw JOHANNA! leen mij uw geel kleed, dat gij alle dagen draagt Zeker!
zeide JOHANNA, ik ben al gereed om mijn kleed te leenen aan zulk een morsig Aschgat;
dan moest Ik wel dood goed wezen.
Asschepoestertje verwachtte zulk een antwoord wel, en was er ook mede in haren
schik, want zij zou zeer verlegen geweest zijn, indien hare zuster haar het kleed had
willen leenen.
De andere dag waren de beide zusters weder op het bal, en Asschepoestertje ook;
maar nog netter opgeschikt dan de eerste maal. De jonge prins was altoos bij haar
en liefkoosde haar op allerhande wijze Dit verveelde de jonge jufvrouw niet, en zij
vergat daardoor hetgeen haar petemoei haar ernstig belast had, in diervoege dat zij
reeds den eersten slag van twaalf uren hoorde

Charles Perrault, Moeder de Gans. Vertellingen uit de Oude Toover-Wereld

68
slaan, en zij dacht dat het eerst elf ure was. Zij stond haastelijk op en ging heen.
De prins volgde haar maar kon haar niet achterhalen; ondertusschen had zij een
van haren glazen muilen laten vallen, welke de prins met veel ijver opraaptje.
Asschepoestertje kwam te huis, bijne buiten adem, zonder koets zonder lakeijen
en met hare slechte kleederen, hebbende niets behouden van hare pracht, dan alleen
ééne van hare muiltjes, de weergade van dat zij had laten vallen.
Men vroeg de wacht van het hof of er niet een prinses was uitgegaan, maar hij
antwoorde dat hij niemand gezien had, als een meisje, slecht gekleed, dat beter naar
eene boerin, dan naar eene jufvrouw geleek.
Toen nu hare beide zusters van het bal kwamen, vroeg zij: of zij zich weder wel
vermaakt hadden, en of er de schoone prinses ook weder geweest was, Zij zeide: ja
wel! maar dat zij gevlugt was, zoodra de klok twaalf ure begon te slaan, en wel zoo
schielijk, dat zij een van haar glazen muiltjes had laten vallen, dat ongemeen fraai
was, en dat de prins het opgeraapt had, die het den overigen tijd van het bal gedurig
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bekeken had, ja, dat hij buiten twijfel zeer verliefd was op de schoone dien het muiltje
toebehoorde. Zij zeide de waarhetd, want eenige dagen daarna liet des konings zoon,
onder het geluid van trompetten uitroepen, dat hij diegene trouwen zou, wiens voet
net in dat muiltje paste.
Men liet het de prinses eerst passen, vervolgens de hertoginnen en alle andere
dames van het hof; maar te vergeefs. Men bragt het muiltje ook bij de beide zusters,
welke haar uitterste best deden om er met de voet in te komen; maar het was
onmogelijk. Asschepoestertje die dit aanzag en dit muiltje wel kende, zeide al
lagchende, laat ik eens zien of het mij niet passen zou. Hare zusters begonnen te
lagchen en met haar te spotten.
De edelman, die het muiltje liet passen, haar nadrukkelijk aangezien en zeer schoon
bevonden hebbende, zeide: dat het billijk was, en dat hij belast was om het door alle
jonge dochters te laten passen. Hij verzocht haar te gaan zitten, en het muiltje aan
haren voet brengende, zag hij dat zij het zonder moeite kon aankrijgen en dat het
haar paste zoo net als eene pop.
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De verwondering der beide zusters was groot, maar nog grooter toen zij zagen dat
Asschepoestertje de weerga van het muiltje uit hare zak kreeg en ook aantrok, Daarop
kwam de petemoei, die hare kleederen met de tooverroede maar even aanraakte, en
dezelve zoo prachtig liet te voorschijn komen, dat het de verwondering van het
geheele gezelschap wegdroeg.
Toen erkende de beide zusters haar voor die schoone, welke zij op het bal gezien
hadden. Zij vielen haar te voet en baden haar om vergiffenis voor de kwade behande
lingen die zij haar te voren gedaan hadden. Asschepoestertje deed hen opstaan, en
hen ombelzende, zeide zij: dat zij alles vergaf, uit 's harten grond, en verzocht dat
zij haar toch altijd lief zouden hebben.
Men geleidde haar bij den jongen prins zoo opgeschikt zij was; hij vond haar nog
schooner den te voren, en na verloop van weinige dagen trouwde hij haar.
Asschepoesterde, die zoo goedaardig als bekoorlijk was, liet zelfs hare zusters bij
zich in het paleis wonen, en huwde hen vervolgens uit aan twee groote heeren van
het hof.
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De Prinses die geen verstand bezit,
Is schoon gelijk een duif;
Wordt gemalin en krijgt verstand,
Van Riket met de Kuif.
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Riket met de Kuif.
Daar was eene koningin die een zoon ter wereld bragt, zoo leelijk en zoo mismaakt,
dat men twijfelde of hij wel een menschelijke gedaante had. Eene toovergodin, bij
zijne geboorte tegenwoordig, verzekerde, dat hij dus niettegenstaande beminnelijk
zoude zijn, en dat hij veel verstand zou hebben; zij voegde daar nog hij, dat hij uit
kracht van de gifte die zij hem gaf, zooveel verstand en geest als zij zelfs zou kunnen
mededeelen aan de perseon die hij het meest beminde. Dit vertrooste eenigzins de
arme koningin die zeer bedroefd was om dat ze zulk een wanschepsel ter wereld
gebragt had.
Inderdaad het kind begon naauwelijks te praten, of het zeide duizende aardige
dingen, en gaf in al zijn doen zulke doorstralende blijken van geest dat er elk een
over verwonderd stond.
Ik ben nog vergeten te zeggen, dat dit jongetje ter wereld kwam met een kuifje
van haar op het hoofd, waarom men hem RIKET MET DE KUIF noemde; want RIKET
was de geslachtnaam.
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Zeven jaren daarna, beviel een andere koningin in de kraam van twee dochters de
eerste, die ter wereld kwam, was zoo schoon als de zou: hierover was de koningin
zoo verblijd, dat men vreesde dat deze over groote blijdschap haar kwaad zou doen.
Dezelfde toovergodin, die bij de geboorte van RIKET MET DE KUIF geweest was, daar
ook tegenwoordig zijnde, om de blijdschap der koningin wat te matigen, verklaarde
zij haar dat deze kleine prinses geen verstand zou hebben, en dat zij zoo dom zou
wezen als zij schoon was. Dit verminderde dadelijk de blijdschap der koningin niet
weinig doch eenige oogenblikken daarna, had zij nog een grooter verdriet, want de
tweede dochter daar zij van beviel, was buitengemeen leelijk.
Bedroeft u niet al te veel, mevrouw! sprak de toovergodin; deze dochter zal daar
en tegen andere gaven bezitten, Zij zal zoo veel verstand hebben, dat men bijna niet
ontdekken zal dat haar schoonheid ontbreekt. God geeft het, antwoordde de koningin!
maar zou er geen middel wezen om een weinig verstand over te doen aan de oudste
die zoo schoon is. Ik vermag
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niets doen wat het verstand aanbelangt; hernam de toovergodin, maar ten opzigte
van de schoonheid, kun ik alles doen, en dewijl er niets is dat ik niet gaarne wil doen
om u te vergenoegen, geef ik haar de gifte, dat zij schoon of bekoorlijk zal kunnen
maken den persoon die haar behaagt.
Naarmate dat nu deze beide prinsessen grooter werden, zoo groeide ook hare
volmaaktheden te gelijk met haar op, en men sprak overal van de schoonheid der
oudste, en van het verstand der jongste. Het is ook waar dat hare gebreken toenamen
met de jaren. De jongste werd zigtbaar leelijker, en de oudste van dag tot dag dommer,
zoodat ze eindelijk niet meer antwoorde op hetgeen men vroeg, of zotgeklap uitsloeg.
Zij was daar en boven zoo onvoorzigtig en zoo onbehouden, dat ze geen vier
porceleinen borden op de rand van de schoorsteen konde zetten, of zij brak er ten
minste één van; en geen glas water drinken, zonder de helft daar van op hare kleederen
te storten. Al hoewel de schoonheid een groot voordeel is voor een jonge jufvrouw,
zoo was echter de jongste bijna altoos beter gezien in de gezelschappen, dan de
oudste.
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Eerst kwam men bij de schoonste, om haar te zien en hare bekoorlijkheden te roemen,
maar kort daarna voegde men zich bij de andere, die het meeste verstand had, om
haar duizend aardigheden te hooren vertellen; het was te verwonderen dat de oudste
na een kwartier nu, niemand meer omtrent haar had, en dat iedereen zich bij de
jongste voegde.
De oudste, schoon geheel dom, merkte dit evenwel, en zou gaarne al hare
schoonheid gegeven hebben, om zooveel verstand te bezitten als hare zuster.
De koningin, hoe heusch zij ook was, kon niet nalaten haar menigmaal het
onverstand onder het oog te brengen, hetwelk de prinses dee lijk smarten. Op zekeren
dag in het bosch zijnde, om daar haar ongeluk te beklagen, zag zij tot haar wandelen
een klein leelijk manspersoon, maar die zeer kostelijk gekleed was. Het was prins
RIKET MET DE KUIF, die, op het afbeeldsel van haar verliefd was geworden en daarom
het koningrijk van zijn vader verlaten had, om het geluk te hebben van haar te zien
en te mogen spreken.
Verheugd van haar alleen aan te treffen,
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naderde hij haar met de uiterste eerbied en met alle hoogachting. Nadat hij haar op
de gewonelijke wijze begroet had bemerkte hij dat zij zeer mistroostig was, en zeide
tot haar: ik kan niet begrijpen, mevrouw! dat eene dame, zoo bekoorlijk als gij,
verdrietig kan wezen; want schoon ik mij beroemen kan een oneindig getal schoone
jufvrouwen gezien te hebben, beken ik echter dat ik er nooit een gezien heb, schoener
dan gij zijt. Dat belieft u zoo te zeggen, mijnheer! antwoorde de prinses, en dat was
al wat zij zeide.
De schoonheid, hernam RIKET MET DE KUIF is een groot voordeel en als men die
bezit, kan ik niet zien dat er iets is, hetwelk u zoo zeer bedroeven kan.
Ik was liever zoo leelijk als gij zeide de prinses, dan ware ik ook zeker verstandiger.
Dat is niets, mevrouw! vervolgde RIKET, dat doet blijken dat men verstand heeft, als
men denkt dat men het niet heeft, en het is de natuur van die gave, hoe meer verstand
men heeft, hoe meer men geloofd dat het ons ontbreekt.
Dat weet ik niet, zeide de prinses: maar dat weet ik wel: dat ik zeer dom ben, en
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daaruit onstaat mijn doodelijke verdriet. Dat heb ik al zelden gehoord, dat een mensch
van zich zelve bekende dat hij dom is, daar anders over het algemeen de menschen
zich verbeelden, (namelijk de weetnieten,) dat zij al vrij goed van oordeel zijn; indien
het niets anders is, dat u bedroefd, mevrouw! zoo kan ik ligt een einde maken aan
uwen smart. En hoe zoudt gij dat doen? vroeg de prinses. Ik heb het vermogen, zeide
RIKET MET DE KUIF, om zooveel verstand als men begeert, te geven aan den persoon
die ik het meest moet beminnen; en daar gij, mevrouw! die persoon zijt, staat het
alleen aan u, om zoo veel verstand te krijgen als gij begeert te hebben, mits dat het
u behaagd met mij te trouwen. De prinses stond geheel verstomd, en antwoordde
daar niets op.
Ik zie wel, hernam RIKET, dat die voorslag u verlegen maakt, en ik verwonder mij
daar niet over; ik geef u een geheel jaar de tijd om er u op te bedenken. De prinses
had weinig verstand, en echter groote begeerte om veel te hebben, zoodat zij zich
verbeelde dat dit jaar nooit ten einde zou loopen. Zij nam den voorslag die hij haar
gedaan gehad aan.
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Zoodra RIKET MET DE KUIF haar beloofd had, dat zij met hem zou trouwen, na verloop
van êên jaar en op denzelfden dag, bevond zij zich geheel anders dan zij te voren
geweest was. Zij bevond, dat zij eene ongeloofelijke vaardigheid had om alles te
zeggen wat haar behaagde, en om het te zeggen op eene beschaafde, ongedwonge
en natuurlijke wijze. Zij begon van hetzelfden oogenblik zich met RIKET in te laten,
in een luchtig en onderhoudend gesprek, en stortte zulk een overvloed van woo den
uit, dat hij begon te vreezen dat hij haar meer verstand had overgedaan dan hij voor
zich zelf behouden had.
Toen zij nu in het peleis wederkeerde stond het gansche hot van verwondering
opgetoogen, niet wetende wat men denken zou van zulk eene ongemeen een gelukkige
verandering; want zoo vele ongerijmdheden als men haar voor dezen had hooren
zeggen, zoo vele geestige en gegronde reden hoorde men toen van haar. Het gansche
hof toonde eene onuitsprekelijke vreugde over die verrandering; alleen hare jongste
zuster was er niet blijde om, het voordeel des verstand
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niet meer boven haar hebbende, maar die hij haar een leelijk menster geleek.
De koning volgde in het staats-bestuur doorgaans haren raad op, en hield dikwijls
raads vergaderingen in haar vertrek. Het gerugt van deze vergaderingen alom verspreid
wordende, deden alle jonge prinsen der naburige koningrijken, elk om strijd hun best
om zich bij haar te doen beminnen, en de meeste verzochten haar ten huwelijk; maar
zij vond er geen die verstand genoeg had; hoorde den eene en den anderen, hoewel
zich aan niemand van hen verbindende.
Ondertusschen kwam er één die magtig, verstandig en welgemaakt was, dat zij
niet kon nalaten eenige genegenheid voor hem te krijgen. Hare vader dit vernemende,
sprak tot haar; dat hij haar volkomen vrijheid liet in het nemen van eene bruidegom,
en dat zij maar te spreken had.
Vermits hoe meer verstand men bezit, hoe minder men een vast besluit in dergelijke
zaken kan nemen, verzogt die verstandige prinses hare vader, (na hem bedankt te
hebben,) dat hij haar de tijd geliefde te geven om zich te bedenken, Daar-
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op ging zij in het bosch eene wandeling doen, waar zij voorheen RIKET MET DE KUIF
had aangetroffen, om te overwegen wat haar te doen stond. Terwijl zij daar in eene
diepe mijmering wandelde, hoorde zij een groot gedruis onder hare voeten, als van
verscheidene personen, die groote bezigheden hadden, wanneer zij nu wat
naauwkeuriger luisterde, hoorde zij dat er een zeide: brengt mijn dien pot; een ander:
geef mij dien ketel; een derde: stook het vuur op, enz.
Terstond opende zich de aarde, en zij zag voor hare voeten een groote keuken vol
hofmeesters, koks, en een groot getal andere bediendens, bezig zijnde: om een groot
en prachtig gastmaal te bereiden. Daar kwamen wel twintig à dertig braders uit den
grond op, die zich in het bosch gingen nederzetten, rondom een lange tafel, en die
de ladeerpriemen in de hand, en een vossestaart op den hoed hebbende, aan het werk
gingen, onder het geluid van een liefelijk gezang. De prinses, verwonderd over dit
geregt, vroeg hun: voor wien men die prachtige maaltijd bereiden. Mevrouw!
antwoordden allen, voor prins RIKET MET
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DE KUIF,

wiens bruiloft morgen zal gehouden worden. De prinses, nog meer
verwonderd dan te voren, en zich te binnen brengende, dat zij voor een jaar, op
denzelfden dag beloofd had met prins RIKET te trouwen, meende van ontsteltenis te
bezwijken. De reden waarom dat zij er niet om gedacht had, was, dat zij, toen ze die
belofte deed, eene zottin was, en met het aannemen van het nieuwe verstand, dat de
prins haar gegeven had, al hare vorige zotternijen had vergeten.
Naauwelijks was zij drie of vier treden voortgewandeld, of RIKET MET DE KUIF
vertoonde zich voor haar, zeer kostelijk en prachtig gekleed, als een prins die trouwen
zal. Gij ziet mij hier, mevrouw zeide hij: om mijn woord stiptelijk na te komen, en
ik twijfel niet, of gij komt hier ook om het uwe te doen, en mij, door uw hart en hand
te geven, de gelukkigste aller menschen te maken. Ik beken ronduit, antwoordde de
prinses, dat ik mijn besluit daaromtrent nog niet genomen heb, en dat ik niet geloof
dat ik het ooit zal kunnen nemen, zoodanig als gij wenscht.
Ik sta verwonderd, mevrouw! hernam
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RIKET.

Ik wil het wel gelooven, zeide de prinses; indien ik te doen had met een
onverstandig mensch, zou ik niet minder verlegen zijn. Een prinses is niet beter dan
haar woord, zult gij zeggen, en zij moet met mij trouwen, terwijl zij mij de
trouwbelofte gegeven heeft, maar vermits de persoon, tegen wien ik thans spreek,
de verstandigste van de wereld is, ben ik verzekerd dat hij de rede plaats zal geven.
Gij weet, dat ik toen nog maar eene zottin zijnde, niet besluiten kon u te trouwen, en
wilt gij, nu ik het verstand bezit, hetwelk gij mij gegeven hebt, en dat mij nu
angstvalliger dan voorheen in de verkiezing maakt, mij tegenwoordig een besluit
doen nemen, hetwelk ik toen niet heb kunnen doen. Indien gij mij inderdaad dacht
te trouwen, hebt gij slecht gedaan dat gij mij mijne domheid ontnomen, en mij
verstandiger gemaakt hebt dan ik te voren was.
Indien het een onverstandig mensch, antwoordde RIKET, wel afgenomen zou
worden gelijk gij zelfs belieft te zeggen, indien gij u het niet houden van uw woord
verweet, waarom zou het mij dan niet vrijstaan, mevrouw! hetzelve te doen in eene
zaak waar-
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aan het geluk mijns levens hangt? Is het reedelijk, dat de mensch die verstand heeft,
daarom slechter zoude zijn dan die het niet hebben? Kunt gij dit begeeren, gij die
zoo veel verstand bezit, en zoo ijverig hebt verlangt om het hebben? Dus laat ons ter
zake komen, als het u belieft. Behalve mijne mismaaktheid of leelijkheid, wat is er
dan toch in mij dat u mishaagt? - hebt gij iets tegen mijne geboorte, verstand, inborst,
of op mijn gedrag te zeggen.
Niets, in al wat gij daar opnoemt, zeide de prinses.
Indien dit waarheid is, hernam RIKET, kan ik gelukkig worden, dewijl gij mij de
beminnelijkste aller menschen kunt maken.
Hoe kan dat geschieden? vroeg de prinses.
Wanneer gij mij bemind, dan behoeft gij er niet aan te twijfelen mevrouw!
antwoordde RIKET; want de toovergodin, die op den dag mijner geboorte mij die gift
gaf om verstandig te maken, diegene, welke mij behaagde, heeft u ook de gifte
gegoven, van bekoorlijk te kunnen maken die gij bemint; dus wilt gij mij deze gunst
bewijzen.
Is dat zoo, hernam de prinses, dan hoop ik met geheel mijn hart, dat gij de bemin-
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nelijkste prins van de wereld wordt, en ik geef u de gifte dat gij mijn echtgenoot zult
worden.
Naauwelijks had de prinses deze woorden gesproken, of RIKET MET DE KUIF scheen
in hare oogen de schoonste, welgemaakste en beminnelijkste persoon die zij ooit
gezien had. Sommige verzekeren: dat de tooverkracht der godin geen oorzaak van
dit uitwerksel was, maar dat de liefde alleen deze herschepping wrocht. Men zegt
ook: dat de prinses, de standvastigheid van haren minnaar, zijne bescheidenheid en
alle goede hoedanigheden van zijne ziel en verstand overdacht hebbende, de
mismaaktheid van zijn ligchaam niet meer zag, nog de leelijkheid van zijn aangezicht;
dat zijn bogcheltje haar niet anders scheen, dan de goede zwier van iemand, die uit
welstaanshalve gaat bukken; en dat, in plaats dat zij hem verschrikkelijk kreupei had
zien gaan, hij haar nu wat over een zijde scheen te hangen hetwelk in haar oog niets
misstond, maar in tegendeel bekoorde. Ook zegt men dat zijne oogen die scheel
zagen, haar des te levendiger schenen, die bij de verdraaijing, haar voor een blijk
van eene geweldige liefde
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doorging; en dat eindelijk zijne groote roode neus, voor haar iets heldhaftigs had, en
een kenteeken van dapperheid was.
Wat er van zij, de prinses beloofde hem terstond hare trouw, mits dat hij de
toestemming des koning, hare vader, verzocht.
De koning, wetende dat zijne dochter veel achting voor Riket met de Kuif had en
dat hij hem kende voor een prins die zeer geestig en verstandig was, wilde hem gaarn
tot zijn schoonzoon hebben. Dadelijk werd het huwelijk voltrokken, en des anderen
daags werd de bruiloft gehouden, zoo als Riket voorzegd had, volgens de last welke
hij lang te voren daartoe gegeven had.
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Zie Duimpje met zijn broêrs in 't bosch,
Geraken aan den dool,
Tot aan he huis des Wildemans,
Wiens vrouw hen 's nachts verschool.
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Duimpje.
Daar was een houthakker met zijne vrouw die zeven kinderen had, alle jongentjes.
De oudste was elf jaren, en de jongste zeven jaren oud. - Men zal zich verwonderen
dat de houthakker zoo veel kinderen gekregen heeft, in zoo een korten tijd; maar
zijne vrouw voer alle jaren naar de Vo l e w i j k , en haalde doorgaans twee kinderen
gelijk. Zij waren zeer arm, en hunne zeven kinderen bezwaarde hen geweldig, daar
geen van allen een cent verdienen kon; en wat nog het verdrietigste was: dat de
jongste zeer teder was en weinig sprak, nemende voor domheid hetgeen een blijk
van goed verstand was. Hij was zeer klein, en toen hij ter wereld kwam, scheen hij
een weinig grooter dan een duim, hetwelk de oorzaak was dat men hem altoos door
de wandeling DUIMPJE noemde.
Dit arme jongentje was de verschoveling van het gansche huis, nogthans was hij
de schranderste van al zijne broeders, en schoon hij weinig sprak, dacht hij daarom
niet te meer. Daar kwam een bijzonder schraal jaar, de behoeftens waren zoo groot
dat
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deze arme menschen voornamen, om zich van hunne kinderen te ontlasten.
Op zekeren avond, wanneer de kinderen naar bed waren, en de houthakker met
zijne vrouw bij het vuur zaten, zeide hij tot haar met een benaauwd hart: vrouw! gij
ziet dat wij onze kinderen niet langer de kost kunnen geven, en ik zou hen niet gaarne
voor mijne oogen van den honger zien sterven; daarom heb ik voorgenomen om hen
morgen in het bosch te doen verdwalen, hetwelk gemakkelijk geschieden kan; want
terwijl zij bezig zijn met takkenbossen te binden, zullen wij de vlugt nemen zonder
dat zij ons zien.
Ach! zeide de moeder: zult gij onbarmhartig genoeg zijn om onze kinderen in het
woud te doen omkomen? De man vertoonde haar vergeefs hunne groote armoede;
zij kon er niet toe komen; zij was wel arm, maar evenwel moeder van de kinderen.
Nadat zij nu een tijd lang overwogen had hoe smartelijk het haar zou vallen hare
kinderen van honger te moeten zien sterven, gaf zij eindelijk hare toestemming, en
ging al schreijende naar bed.
DUIMPJE hoorde alles wat zijne ouders
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zeide: want in zijn bed gehoord hebbende dat vader en moeder ergens van spraken,
was hij stilletjes opgestaan, en onder zijne vaders stoel geslopen, om alles te kunnen
hooren, zonder gezien te worden. Daarop ging hij wederom naar bed, maar sliep den
ganschen nacht niet, denkende over hetgeen hem te doen stond. Des morgens vroeg
op gestaan zijnde, spoedde hij zich naar den oever van eene beek, stak zijne zakken
vol met kleine witte steentjes, en ging toen weder naar huis.
Men vertrok naar het bosch, en DUIMPJE ontdekte niets van hetgeen hij wist aan
zijn broeders. Zij kwamen in een wild en digt bosch, waarin men, op tien treden ver,
elkander niet zien kon. De houthakker ging aan het kappen; de kinderen raapte het
hout bijeen, en bonden het aan takkenbossen.
De ouders hen allen bezig ziende, liepen stilletjes weg, en namen vervolgens de
vlugt langs een afgelegen paadje.
Toen nu deze kinderen zich alleen bevonden, begonnen zij bitterlijk te schreijen
DUIMPJE liet hen schreijen, wel wetende hoe hij weder te huis komen zou; want
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naar het bosch gaande, had hij overal langs de weg, kleine steentjes laten vallen, die
hij in zijnen zakken had; daarom zeide hij tegen zijne broertjes: weest niet bang,
vader en moeder hebben ons hier gelaten, maar ik zal u weder te huis brengen; volgt
mij maar. Zij volgden hem, en hij bracht hen tot aan huis, langs denzelfden weg
waarmede zij in de wildernis gekomen waren. Zij durfden zoo ten eersten niet binnen
te komen, maar bleven staan luisteren aan de deur, om te hooren wat hunne ouders
zeiden.
Zoodra de houthakker met zijne vrouw te huis gekomen waren, had de heer van
het dorp hun vijf en twintig guldens gezonden, die hij hun voor lang schuldig geweest
was en daar zij geen staat meer op gemaakt hadden. Dit deed hen op nieuw herleven,
want die arme menschen stierven bijna van honger. De houthakker zond zijne vrouw
terstond naar den vleeschhal, en daar zij in langen tijd geen vleesch gegeten hadden,
sten zij driemaal meer vleesch dan zij voor hun beiden noodig hadden.
Toen zij nu wel verzadigd waren, zeide de vrouw: helaas! waar zijn evenwel nu
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onze arme kinderen? die schaapjes zouden hun hart braaf kunnen ophalen met onze
overgeschotene brokken, maar het is uw schuld, WILLEM! gij hebt hen kwijt willen
wezen; ik heb het wel gezegd dat het ons berouwen zou; wat of zij nu doen in de
wildernis? Ach, lieve hemel! de wolven hebben hun misschien opgegeten; gij zijt
wel onbarmhartig, dat gij uwe kinderen zoo doet omkomen.
De houthakker werd eindelijk ongeduldig (want zij herhaalde telkens hetgeen zij
gedaan hadden) en dreigde haar te slaan, zoo zij niet zweeg; niet omdat het den
houthakker niet speet, integendeel, hij had hetzelfde gevoel voor zijn kinderen als
zijn vrouw; maar omdat zij, zoo als men zegt, hem het hoofd warm maakte; daar hij
anders zijne vrouw zeer lief had, en nooit voorheen met elkander eenige woorden
hadden; maar dat kwam daar van daan, dat de houthakker van een zeer driftig
natuurgestel was, anders had zulks in hem niet kunnen opkomen, om zijne vrouw te
slaan.
De vrouw schreeuwde bitterlijk, en riep gedurig; ach! waar zijn nu onze kinderen,
onze arme kinderen! Eens riep zij dit zoo
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hard, dat de kinderen, die aan de deur stonden, dit hoorende, allen te gelijk riepen:
hier zijn wij! hier zijn wij!
Zij maakte terstond de deur open, kuste hen, en zeide: ik ben blijde dat ik u weder
zie! mijne lieve kinderen! gij zult wel moede zijn, en ook groote honger hebben; en
gij, PIETJE! hoe komt gij zoo vuil? kom hier, dat ik u schoon make. PIETJE was haar
oudste zoontje, dat zij liever had dan de anderen, omdat hij wat ros was, en rood haar
had. De kinderen aan den tafel zittende, aten met groote smaak. Zij vertelden hoe
bang zij in de wildernis geweest waren, sprekende bijna gedurig allen te gelijk. De
goeden lieden waren zeer blijde, dat zij hunne kinderen weder zagen. Deze blijdschap
duurde zoolang het geld duurde. Toen het verteerd was, geraakte zij weder in de
vorige onaangenaamheden en besloten om hun nog eens weg te brengen, en om
daarin nu niet weder te missen, bragten zij hun des te verder in het bosch.
Doch zij konden daar zoo heimelijk niet van spreken, dat DUIMPJE het niet hoorde,
die staat maakte om zich weder te redden als de vorige reis, maar toen hij des mor-
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gens vroeg opstond, om weder steentjes te zoeken, was het mis; hij vond de deur op
het nachtslot, en wist toen niet wat hij doen moest. Maar de moeder had elk een
boterham gegeven; toen nam hij voor, zich te bedienen van zijn brood, in plaats van
steentjes; door het strooijen van kruimeltjes langs den weg die zij gaan zouden; en
met dat voornemen, stak hij zijnen boterham in den zak.
De ouders bragten hunne kinderen in het diepste en donkerste van het bosch; en
zoodra zij daar waren, ging vader en moeder door een naauw paadje weg, en lieten
de kinderen daar blijven. DUIMPJE was niet verlegen, meenende den weg wel weder
te vinden, door middel van zijn brood, dat hij in het heen gaan langs den weg gestrooid
had; maar was niet weinig verwonderd, toen hij geen kruimeltje meer vond want de
vogeltjes hadden alles opgegeten.
Toen waren zij allen zeer bedroefd, want hoe verder zij gingen hoe dieper zij in
het bosch verdwaalden. De nacht kwam aan, en daar ontstond eene zware wind, die
hen alle groote vrees aanjoeg. Zij schenen van alle kanten niets anders te hooren,
dan het
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gehuil van wolven die naar hen toe kwamen om hen op te eten. Zij durfden
naauwelijks spreken of het hoofd omdraaijen. Het begon hard te regenen, en zij
werden tot op het hemd toe nat. Zij gleden bijna op iederen tred, vielen in de slijk
en werden zoo vuil dat zij hunnen handen niet meer konden gebruiken.
Klein DUIMPJE klouterden op den top van eene boom, om te zien of hij iets
ontdekken kon; omkijkende, zag hij een klein lichtje, gelijk eene kaars, die zeer verre
aan geene zijde van het bosch was. Weder uit den boom geklommen zijnde, zag hij
niets, hetwelk hem zeer bedroefde. Ondertusschen met zijne broeders voortgaande
naar de kant daar hij het licht gezien had, zag hij het weder, zoodra zij buiten het
bosch kwamen. Zij gingen naar het huis toe, daar het licht was, doch niet zonder
angst en vrees, want zij verloren het dikwijls uit het oog, hetwelk iedere reis gebeurde,
als zij hier of daar in eene laagte kwamen.
Eindelijk daar gekomen zijnde, klopte zij aan de deur; eene goedaardige vrouw
deed hun open. Zij vroeg hun, wat zij
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begeerde? DUIMPJE antwoordde: wij zijn arme kinderen, die in het bosch verdwaald
zijn, en willen verzoeken, deze nacht hier met mijne broeders te mogen slapen.
De vrouw, met deze kinderen bewogen zijnde, zeide: ach, arme kinderen! waar
zijt gij toe gekomen? weet gij wel, dat hier eene wildeman woont, die alle kleine
kinderen opeet, gelijk gijlieden zijt. Ach juffrouw! zeide DUIMPJE! (terwijl hij zoowel
als zijne broeders, van angst beefde,) wat zullen wij doen? het is zeker dat de wolven
ons dezen nacht zullen opeten, zoo gij ons niet uit barmhartigheid in uw huis neemt;
maar dit zoo zijnde, dat hier eene Wildeman woont, hebben wij liever dat mijnheer
ons opeet. Hij zal toch wel medelijden met ons hebben.
De vrouw van de wildeman meenende, dat zij de kinderen voor hare man wel
verbergen zou tot des anderendaags, liet hen in, en bragt de kinderen bij een goed
vuur om zich te warmen, want daar was een geheel schaap aan het spit voor het
avondmaal van den wildeman.
Terwijl zij nu bezig waren met zich te warmen, hoorden zij hard aan de deur
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kloppen. En wie was het? Het was de wildeman.
De vrouw verbergde de kinderen terstond onder het bed, en opende de deur. De
wildeman vroeg ten eersten of het eten gereed was, en of er ook wijn getapt was; hij
zette zich terstond aan de tafel om te eten. Het schaap dat was nog bloedig en niet
half gaar, maar het scheen hem des te, smakelijker.
Ondertusschen snoof hij aan alle kanten en zeide: ik ruik versch vleesch. De vrouw
zeide: het zal het kalf wezen, hetwelk ik zoo even geslacht heb. Ik ruik versch vleesch,
zeg ik u nog eens, (de wildeman zijne vrouw loens aanziende,) en hier is iets in huis,
dat ik nog niet weet wat het is. Dit gezegd hebbende, stond hij van de tafel op en
ging naar het bed.
Ha! ha! dacht ik het niet, karonje! dat gij mij bedriegen woudt, zeide hij. Wat let
mij, of ik eet u ook op; het is uw geluk dat gij een oud wijf zijt. Het is schoon
wildbraad, dat wel te pas komt, om mijne goede vrienden te onthalen, die mij zullen
komen bezoeken. Daarop haalde hij de kinderen een voor een van onder het bed.
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Deze arme kinderen vielen voor hem op de knieën, biddende om vergiffenis; maar
zij hadden met eene ontaarde wildeman te doen, die, wel verre van medelijden met
hem te hebben, hen reeds verscheurde met zijn gezicht, en tot zijne vrouw zeide: dat
het lekker vleesch zou zijn, als zij er eene goede saus bij maakte. Hij nam een groot
mes, en bij de kinderen komende, slijpte hij het op eenen grooten steen, die hij met
zijn linkerhand vast hield. Hij zou er ook reeds één vermoord hebben, indien zijn
vrouw niet tegen hem gezegd had: wat wilt gij doen, daar het al zoo laat is, hebt gij
morgen geen tijd genoeg? Zwijg! hernam de wildeman; zij zullen zoo veel te beter
bestorven zijn. Maar gij hebt nog zoo veel vleesch, zeide de vrouw, daar is nog een
kalf, twee schapen en een half varken. Gij hebt gelijk, zeide de wildeman; ik zal dit
uitstellen en wachten daarmede tot morgen geef hun wat eten, opdat zij niet mager
worden, en breng hen dan te bed.
De goede vrouw verheugd, gaf hen eten genoeg; maar zij konden niet eten, zoo
waren zij door vrees bevangen. De wildeman begaf zich weder aan het drinken, en
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verblijd zijnde dat hij weder versch vleesch had, om zijne vrienden te onthalen, dronk
bij dien avond zoo veel wijn, (meer dan gewoonlijk) dat hij het wat in het hoofd
kreeg en daardoor genoodzaakt was om naar bed te gaan.
De wildeman had zeven dochters, die alle nog zeer jong waren; deze kleine wilde
meisjes waren schoon van kleur, omdat zij ook versch vleesch aten als haren vader;
maar zij hadden kleinen grijze neuzen en groote monden met lange tanden, die zeer
scherp waren en verre van elkander stonden, zij waren wel zoo boosaardig niet, maar
beloofden toch veel, want zij beten reeds de kinderen, en zogen het bloed uit de
ligchamen. Men had ze vroeg naar bed laten gaan, en zij lagen alle zeven in een
ledikant, een gouden kroon op het hoofd hebbende. Nu was er in dezelfde kamer nog
een bed, zoo groot als het andere, waarin de vrouw van de wildeman de zeven kleine
jongentjes te slapen lag, en vervolgens bij haren man te bed ging.
DUIMPJE, bemerkt hebbende dat de dochters van de wildeman gouden kroontjes
ophadden, en vreezende dat mogelijk de wil-
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de man berouw zou krijgen hem dien avond niet gedood te hebben, en 's nacht komen
mogt om zulk te doen, stond hij op in het midden van den nacht, en zijn broertjes
mutsen afnemende, ging hij die stilletjes op de hoofden van den wildenman dochtertjes
zetten, nadat hij hen de goude kroontjes afgenomen, en die op zijns broeders hoofden
gezet had, opdat de wildeman hen voor zijne dochters zoude aanzien, en zijne dochters
voor de jongens die hij doode wilde.
De zaak viel ook net zoo uit als DUIMPJE gedacht had: want de wildeman even na
middernacht ontwakende, had groot berouw dat hij zijn werk tot des anderen daags
uitgesteld had; en schielijk uit zijn bed springende, nam hij zijn groot mes, en zeide:
welaan laat ons zien hoe onze kleine snaken het maken, en mijn voornemen ten eerste
uitvoeren. Daarop ging hij stilletjes naar de kamer van zijne dochters, en kwam aan
het bed van de jongentjes, die allen sliepen, uitgenomen DUIMPJE, welke zeer
verschrikte de hand van den wildeman voelende, die op zijn hoofd tastte, gelijk ook
op die van zijne broeders. De wilde-
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man, de kroontjes voelende, zeide: holla! daar zoude ik wat schoons beginnen, ik
zie wel dat ik gisteren wat te veel gedronken heb. Daarop ging hij naar het bed zijner
dochters, en de mutsjes van de jongens gevoeld hebbende, zeide hij: ha! ha! dit zijn
onze snaken; welaan! laat ons stout toebruijen; en dit gezegd hebbende, sneed hij
zonder dralen zijn zeven dochters de keel af. Nadat hij dit volbragt had ging hij weder
bij zijne vrouw te bed. Zoodra Duimpje den wildeman weder hoorde snorken, maakte
hij zijn broêrtjes wakker, zeggende: dat zij zich haastelijk aankleeden en hem volgen
moesten. Zij lieten zich zachtjes neder uit een venster, in den tuin, en klommen over
de muur. Voorts liepen zij bijna de ganschen nacht, gedurig bevende en zonder te
weten waar zij heen gingen.
De wildeman, des morgens ontwakende, zeide tegen zijne vrouw: gaat naar boven,
en maakt mij de kleine snaken van gisteren avond, op. De vrouw verwonderde zich
ten hoogste over de goedheid van haren man, geene gedachten hebbende op welke
wijze hij het begeerde, en meende dat hij haar bevel gaf om ze te wekken en aan te
klee-
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den; ging naar boven, daar zij niet weinig verschrikte, ziende dat hare dochters gedood
waren, noch wentelende in hun bloed. Zij viel in onmagt; (want dat is het eerste dat
de vrouwen doorgaans bij dergelijke gevallen overkomt.) De wildeman, vreezende
dat zijne vrouw te lang bezig zoude zijn, met hetgeen hij haar belast had, ging zelf
ook naar boven om haar te helpen. Maar hij stond niet minder verslagen dan zijne
vrouw toen hij dat deerlijk schouwspel zag Ach! wat heb ik gedaan? riep hij: daar
zal ik die rampzalige voor betalen, en dat terstond. Hij goot zijn vrouw een pot vol
water in het aangezigt. Toen zij weder bij zichzelve gekomen was, zeide hij: geef
mij aanstonds mijne laarzen van zeven mijlen opdat ik hen achterhale. Hij ging
terstond op reis, en na verre hier en daar gelopen te hebben, kwam hij juist op den
weg dezer arme kinderen, die nog maar honderd treden van hun ouders huis waren.
Zij zagen den wildeman van verre, die van den eenen berg op den anderen, en over
groote rivieren stapte, als of het maar kleine slootjes waren. Duimpje zag een rots,
met een diep hol van onderen, digt bij de plaats
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daar zij waren; daar liet hij zijn broêrtjes inkruipen, en kroop er zelf ook in, maar
hield altoos een oog in het zeil, om te zien waar de wildeman was, die eindelijk
vermoeid van den langen reis die hij had afgelegd, (want de laarzen van zeven mijlen
vermoeijen dengene die ze aan heeft geweldig) wat rusten willende, bij geval ging
hij zitten op den rots waaronder de kleine jongens verborgen waren. Vermits hij nu
moê was, en na een korten tijd gezeten te hebben in slaap viel, geducht begon te
snorken en de kinderen zoo bang waren als toen hij zijn groot mes kreeg om hen de
keel af te snijden, was Duimpje zoo bang niet, en zei tegen zijne broeders, dat ze
maar schielijk naar huis zouden loopen, dewijl de wildeman zoo vast sliep, en dat
ze voor hem niet bekommert moesten zijn. Zij volgden zijnen raad, en liepen in
allerijl naar hun huis.
Duimpje bij den wildeman komende, trok hem zachtjes de laarzen uit, en trok ze
terstond zelf aan; (deze laarzen waren groot en wijd, maar dewijl ze betooverd waren
hadden zij die gaaf van zich te rekken en te krimpen, naarmate van de beenen dergene
die ze aantrok, invoege dat zij Duimpje net
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paste als of ze voor hem gemaakt waren.) Hij stapte daarop regelregt naar het huis
van den wildeman, daar hij de vrouw nog schreijende vond bij haar omgebrachte
dochters. Uw man, zeide Duimpje: is in lijfsgevaar, want hij is overweldigd door
een ben de struikroovers, die gezworen hebben hem te dooden, indien hij hun al zijn
goud en zilver niet geeft. Op het oogenblik dat men hem het mes op de keel zetten,
zag hij mij, en verzocht mij, u bekend te maken, in welk eene ongelukkige toestand
hij is, en u te zeggen, dat gij mij alles moet geven wat van eenige waarde is en niets
achterhouden, dewijl zij hem anders zonder medemoogen zullen ombrengen; en
omdat de zaak geen uitstel leed, begeerde hij dat ik de laarzen van zeven mijlen
zoude aantrekken, om te toonen dat ik geen bedrieger ben.
De goede vrouw, geheel verbaasd zijnde, gaf hem terstond alles wat zij had; want
de wildeman was goed voor zijne vrouw, schoon hij kleine kinderen at. Duimpje dan
beladen met al de rijkdom van den wildeman, ging daarmede naar zijns vader huis,
daar hij met veel blijdschap ontvangen werd.
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Vele menschen zijn er die deze laatste omstandigheid niet gelooven, en die beweren
dat DUIMPJE nooit de diefstal aan den Wildeman gepleegd heeft, dat hij inderdaad
niet gemeend had zijn gemoed te bezwaren, met hem de laarzen af te nemen, omdat
hij die gebruikte om de kleine kinderen na te loopen. Deze menschen verzekeren
zulks van goeder hand, als gegeten en gedronken hebbende in het huis van de
Houthtakker. Zij verzeken en ook desgelijks, dat Duimpje de laarzen van den
wildeman aangetrokken hebbende, daar mede naar het Hof ging dewijl hij wist dat
men zeer verlegen was, aangaande een leger, dat wel twee honderd mijlen daar van
daan was, en wegens den uitslag van eenen veldstag die er voorgevatten was. Hij
begaf zich zeggen zij, naar den koning, en zeide; dat indien zijne majesteit het
begeerde, hij hem nog voor den avond tijding van zijn leger zou brengen. De koning
beloofde hem indien hij dat konde doen, eene groote som geld.
Duimpje bragt inderdaad dien zelfde avond nog tijding aan den koning; en door
deze eerste togt bekend geworden zijnde won hij zooveel geld als hij begeerden;
waat zijne majesteit betaarde hem weder rijkelijk, voor het overbrengen van zijne
bevelen naar het leger, en een oneindig getal dames gaven hem zoo veel als hij
begeerde, om tijding van hunne minnaars te hebben: en daarin bestond zijn grootste
winst. Daar waren ook nog eenige vrouwen, die hem brieven voor hunnen mannen
mede gaven, maar zij betaalden hem zoo slecht, en hetgeen er dan nog van kwam,
was zeer weinig.
Nadat hij nu eenige tijd voor postbode gespeeld en veel geld daarmede gewonnen
had, kwam hij weder aan zijns vaders huis, daar men zeer verheugd was over zijne
wederkomst dat het niet te zeggen is. Hij kocht schoone ambten voor zijne vader en
voor zijne broeders, en daar door stelde hij hun allen in eenen goeden staat, en zijn
hof maakte hij zeff daardoor gelukkig.
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