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Spikkeltje
Er waren eens een koning en een koningin die zo verschrikkelijk graag een kindje
wilden hebben. De jaren gingen voorbij en ze kregen maar geen kindje totdat de
koningin eindelijk zei: ‘Zal ik eens naar een toverheks gaan?’
‘Dat zou ik nooit doen,’ zei de koning. ‘Daar komt altijd narigheid van.’
‘Er woont er eentje vlakbij,’ zei de koningin. ‘Je weet wel, achter in onze tuin, in
de grote pereboom.’
‘Woont er een heks in de pereboom?’ riep de koning verschrikt.
‘Doe niet zo onnozel,’ zei de koningin. ‘Jij hebt het zelf goedgevonden dat ze daar
haar huisje bouwde. Op zo'n dikke tak bovenin. Je weet wel... ze heet Akkeba.’
‘O ja,’ zei de koning. ‘Dat mens dat zo hard op haar bezemsteel door de lucht
jaagt. Wou je heus aan haar vragen of...?’
Maar de koningin was al weg. Ze liep de tuin in, ging onder aan de pereboom
staan en riep: ‘Akkeba!’
Er kwam een oud warrig heksenhoofd tussen de peren door gluren. ‘Wie wou daar
wat?’ vroeg het hoofd.
‘Ik ben het,’ zei de koningin. ‘Ik wou zo graag een kindje.’
‘Kom een beetje hoger. Ik versta je niet,’
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schreeuwde de heks.
Toen klom de koningin tot boven in de pereboom, tot vlak bij het huisje dat daar
tussen de takken was gebouwd en ze herhaalde haar vraag.
‘Zo zo,’ prevelde de heks. ‘Een kindje, wel wel... 's even kijken... Hier,’ zei ze
toen en gaf de koningin een eitje. Een klein gespikkeld eitje.
‘Wat moet ik daarmee?’ vroeg de koningin.
‘Uitbroeden natuurlijk,’ zei de heks. ‘Wat anders? Het is een lijster-ei. Ga er drie
weken op zitten en broed het uit.’
‘Maar...’ zei de koningin met bevende stem, ‘wordt het dan niet een vogeltje?’
‘Helemaal niet,’ zei de heks. ‘Het wordt een prinsesje. Met alles d'r op en d'r an!’
‘En eh... waar moet ik dat doen? Waar moet ik dat ei uitbroeden?’ vroeg de
koningin.
‘In die boom hiernaast,’ zei Akkeba. ‘In die oude lindeboom.’
‘Ik wil het eerst aan mijn gemaal vragen,’ zei de koningin en klom met het ei naar
beneden.
‘Maar denk erom...’ riep de heks haar achterna, ‘denk erom dat je je dochter in
het najaar altijd binnen houdt! Anders vliegt ze weg met de trekvogels.’
De koningin bedankte de heks en ging naar het paleis terug. ‘Moet ik het doen?’
vroeg ze aan de koning. ‘Ik zie er een beetje tegenop. En dan - een koningin die zit
te broeden in een boom... is dat wel zoals het hoort?’
‘Helemaal niet zoals het hoort,’ zei de koning. ‘Ik
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keur het af.’
‘Maar ik wil het toch,’ zei de koningin.
‘Als je dan met alle geweld wilt,’ zei de koning, ‘neem dan drie donzen kussens
mee, zodat je warm en zacht zit. Ik laat een schutting bouwen om die linde, anders
ziet het hele koninkrijk je zitten en dat is nergens voor nodig.’
Zo gebeurde het. De koningin zat drie weken lang op het ei, te midden van donzen
kussens en al haar kanten rokken boven in de lindeboom, bijzonder ongemakkelijk,
maar gelukkig kon niemand haar zien, want er stond een keurige schutting om de
boom.
Na drie weken ging het eitje open en warempel... er kwam geen vogeltje uit, maar
een kindje. Een schattig klein, klein kindje met haartjes en nageltjes en een neusje,
een lief zoet prinsesje was het.
‘Wie had dat gedacht,’ bromde de koning toen de koningin ermee binnenkwam.
‘Wat een bijzonder knappe dochter. Ze heeft alleen drie zwarte spikkeltjes op haar
buikje, maar dat hindert niet, daar gaat altijd wel een jurk overheen. En nu vieren
we feest!’
Er werd een machtig feest gevierd, alle vlaggen werden uitgestoken en de heks
Akkeba kwam uit haar pereboom om het prinsesje te zien. Ze kietelde het kindje
onder de kin en zei tot de koningin: ‘Is dat niet prima gelukt? Maar wees vooral
voorzichtig in de herfst. Nóóit naar buiten als de blaren vallen!’
Toen vloog ze weg door het open venster, zo hard als een straaljager.
Het kleine prinsesje heette Gloriandarina, maar
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iedereen noemde haar Spikkeltje, dat was eenvoudiger. En ze groeide heel normaal
op en leek helemaal niet op een vogeltje. Ze was lief en mooi en heel gelukkig,
behalve in de herfst, want dan mocht ze niet naar buiten.
‘Wacht maar tot de eerste sneeuw valt,’ zei de koningin, ‘dan mag je met de slee
het park in. Nog even geduld... nog even geduld.’
Maar op een van die stormachtige najaarsdagen stond Spikkeltje voor het raam
en verveelde zich. Buiten dansten de gele bladeren over het gazon. Ze zonken telkens
langzaam terug op het gras totdat de woedende wind ze weer opjoeg en een mal
spelletje met ze speelde en weer andere bruine bladeren van de bomen woei.
‘Ik wil meespelen met de wind en de bladeren,’ zei Spikkeltje en ze deed het raam
open. Ze klom naar buiten en begon te rennen tussen de bomen in de tuin. En juist
op dat ogenblik kwam er een grote troep zwarte vogels over het park vliegen, een
groep lijsters die gingen trekken naar het zuiden.
Spikkeltje strekte haar armen uit en kreeg zo'n verlangen om mee te vliegen met
de vogels. ‘Neem me mee!’ riep ze.
Achter haar kwam juist de koningin verschrikt de tuin in. ‘Niet doen, Spikkeltje,’
riep ze. ‘Kom dadelijk binnen!’
Maar Spikkeltje luisterde niet. Ze zwaaide met haar armen, ze ging op haar tenen
staan, ze maakte vliegbewegingen. En de koningin zag dat haar dochtertje
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veren kreeg en een snaveltje en twee vlerkjes in plaats van armpjes.
‘Mijn kind!’ schreeuwde de koningin en rende op haar dochtertje toe. Maar
Spikkeltje vloog weg met de andere vogels. Ze was geen prinses meer. Ze was een
lijster.
Schreiend liep de koningin naar haar gemaal en vertelde hem wat er gebeurd was.
‘We moeten dadelijk naar die heks,’ zei de koning en greep zijn hermelijnen pet.
‘Zal ík niet liever gaan?’ vroeg de koningin.
‘Nee,’ zei de koning, ‘Dit wil ik zelf doen.’ Hij draafde de tuin door tot bij de
grote pereboom en riep: ‘Akkeba!’
Het hoofd van de heks kwam te voorschijn. ‘Wie wou daar wat?’ vroeg ze.
‘Mijn dochter is weggevlogen,’ riep de koning.
‘Kom wat hoger, ik versta je niet!’ riep de heks.
De koning klom hijgend naar boven tot aan de hoogste tak, waar het huisje van
de heks was.
‘Mijn dochter is weggevlogen,’ zei hij.
‘Jullie eigen schuld,’ zei de heks. ‘Had je haar maar binnen moeten houden.’
‘Ja maar luister nou eens,’ zei de koning. ‘Hoe krijgen we haar terug?’
‘Wacht maar tot het voorjaar wordt,’ zei de heks.
‘Hoor eens,’ zei de koning boos, ‘ik beveel jou om ogenblikkelijk mijn dochter
terug te brengen. En als je dat niet doet, laat ik je hoofd afslaan.’
‘Wat?’ riep Akkeba met een schrille stem. ‘Wou je
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mij iets bevelen? Mij? De oeroude heks Akkeba? Scheer je weg of ik verander je in
een worm.’
‘Jij lelijk oud mens...’ begon de koning ziedend van drift, maar de heks zei zacht
en dreigend: ‘Pas op hoor... in een worm verander ik je... in zo'n worm die in een
peer zit... gauw weg... of anders...’ En ze keek hem aan met woedende rode oogjes
en ze spuwde naar hem.
De arme koning schrok zo en werd zo bang dat hij zich liet vallen en met een
pijnlijke smak onder aan de pereboom terechtkwam. Somber ging hij naar het paleis
waar de koningin hem opwachtte, met een zakdoek voor haar ogen.
‘En...?’ vroeg ze.
‘Wachten tot het voorjaar wordt,’ zei de koning.
‘Je hebt het natuurlijk weer niet goed aangepakt,’ zei de koningin. ‘Ik ga zelf.’
Maar toen de koningin bij de pereboom aankwam, vloog Akkeba juist weg op
haar bezemsteel. Met een gierend geluid joeg ze drie maal om het park en verdween.
En ze kwam niet meer terug.
Nog nooit had een winter zo lang geduurd.
De koning en de koningin zaten elke dag voor het raam en keken uit naar de lente.
Eindelijk, eindelijk was het maart en de trekvogels keerden terug uit het zuiden.
‘We zullen ze heel goed behandelen,’ zei de koning. ‘Alle katten moeten worden
verbannen, iedereen moet lief zijn voor lijsters. Er moet voedsel worden gestrooid,
er mag niet op lijsters gejaagd worden en
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iedere man in mijn rijk moet zijn hoed afnemen als hij een lijster tegenkomt. Want
het kán de prinses zijn.’
Nog nooit waren de lijsters zo goed behandeld als toen. Er kwamen er dan ook
steeds meer en steeds meer en ze waren niet schuw, maar zaten in grote groepen te
zingen in alle tuintjes en zelfs bij de mensen in de keuken.
De koningin liep door de parken en de bossen en de weiden en riep: ‘Spikkeltje!’
En tegen iedere lijster zei ze: ‘Ben jij mijn dochtertje niet?’
Maar de lijsters zongen allemaal hun kleine liedje

Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo

15
en al die liedjes waren hetzelfde en nergens nergens was aan te zien welke lijster een
prinses was.
In mei kwam er een prins over de grens op zijn witte telganger. Hij keek verbaasd
toen hij de duizenden lijsters zag. En toen hij een kleermaker tegenkwam die diep
zijn hoed afnam voor een lijster, moest de prins hard lachen.
‘Wat gek,’ riep hij. ‘Moet dat hier?’
‘Jazeker,’ zei de kleermaker. ‘Elke lijster kan onze prinses zijn.’ En hij vertelde
het verhaal van Spikkeltje en de toverheks Akkeba.
‘Heeft ze rode oogjes, die heks?’ vroeg de prins.
‘Jazeker,’ zei de kleermaker. ‘En warrig haar.’
‘En een kromme lange neus?’ vroeg de prins. ‘En rijdt ze op een bezemsteel? Dan
heb ik haar gezien. Ze woont boven in een appelboom vlak op de grens. Ik zal
persoonlijk naar haar toe gaan.’
Toen de prins bij de appelboom aankwam, zat de oude heks Akkeba aan de voet
van de boom in het gras en at een enorme appel.
‘Peren zijn toch beter,’ zei ze. ‘Ik verwachtte je al lang, m'n zoon. Je wilt weten
hoe je de lijster weer in een prinses verandert, is 't niet?’
‘Eerst wil ik weten welke lijster het is,’ zei de prins. ‘Er zijn er wel een miljoen.’
‘Heb je parels bij je?’ vroeg de heks.
‘Toevallig wel,’ zei de prins. ‘Een zak vol.’
‘Hier heb je een netje,’ zei de heks. ‘Vang daar je Spikkeltje maar mee.’
‘Maar wie van die lijsters is het?’ vroeg de prins.
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‘Denk dat zelf maar eens uit,’ zei de heks. ‘Ik kan niet alles voor je doen.’
De prins dacht na. Toen kocht hij bij een boer een zakje gerst en ging naar de
heuvel waar de lijsters 's avonds in groten getale vergaderden. Hij schudde het zakje
gerst leeg op de grond. En een eindje verder schudde hij het zakje parels leeg. Toen
ging hij zitten en wachtte af. Alle lijsters kwamen aanvliegen en verdrongen zich
om de gerstekorrels. Ze fladderden en vochten en tjilpten. Behalve één. Dat ene
vogeltje liet de gerstekorrels liggen en kwam op de parels af. Het bleef er vlak naast
zitten en hipte geestdriftig op en neer.
‘Jij bent Spikkeltje,’ zei de prins. ‘Alleen een prinsesje geeft meer om parels dan
om eten.’ En hij gooide het heksennetje over haar heen. En daar stond plotseling een
heel lief meisje voor hem.
Hij zette haar voor zich op zijn paard en samen reden ze naar het paleis, waar de
koning en de koningin begonnen te schreien van vreugde.
‘Hoe heb je dat voor mekaar gekregen?’ vroeg de koningin.
‘'t Was heel makkelijk,’ zei de prins. ‘Er was echt niets aan.’
De bruiloft werd gevierd en twaalf lijsters droegen de sleep van de bruid. De oude
heks Akkeba woont weer in de pereboom en nog altijd neemt men in dat land zijn
hoed af voor elke lijster. Mocht je er ooit komen, dan zul je het zelf zien en dan
begrijp je waarom het zo is.
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Het lucifersdoosje
‘Gijsbert, m'n zoon,’ zei de oude vader. ‘Ik zal niet lang meer leven. Je weet dat ik
arm ben en dat ons huis verkocht moet worden, om mijn schulden te betalen. Hier
heb je honderd gulden, dat is alles wat ik bezit. En nog een lucifersdoosje. Over de
begrafenis hoef je niet in te zitten, want die is betaald. En nu denk ik dat ik de laatste
adem ga uitblazen.’
‘O nee vader, doe dat alsjeblieft niet,’ smeekte Gijsbert.
‘Ik doe het toch,’ zei de vader en hij blies zijn laatste adem uit.
Daar stond de jongen, helemaal alleen. Het werd een keurige begrafenis, dat wel,
want ze waren in het fonds, maar Gijsbert huilde op het kerkhof en ging toen naar
het duurste hotel van de stad, waar hij at en sliep en ontbeet en toen waren de honderd
gulden op.
Mismoedig liep hij het park in en ging op een bankje zitten naast een verpleegster.
‘Hebt u misschien een vuurtje voor me?’ vroeg zij.
‘Natuurlijk zuster,’ zei Gijsbert en haalde zijn doosje lucifers te voorschijn. Er zat
er nog net eentje in. Hij gaf haar vuur voor haar sigaret en wou het lege doosje
weggooien.
‘Pas op, doe dat niet,’ zei de verpleegster. ‘Dat is niet zo maar een doosje.’
‘O nee?’ vroeg Gijsbert.
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‘Nee,’ zei ze, ‘dat is een heel gek doosje. Je kunt er alles in doen.’
‘Wat dan bij voorbeeld?’ vroeg Gijsbert.
‘Die hond bij voorbeeld,’ zei de verpleegster. Ze pakte het doosje, schoof het open
en zei: ‘D'r in!’
Gijsbert zag dat de grote hond gehoorzaam in het doosje ging. Ze schoof het dicht
en rammelde ermee. ‘Hij zit erin,’ zei ze. ‘Als we hem eruit willen hebben, zeggen
we gewoon Pssst.’ Ze deed het doosje weer open, zei: ‘Pssst,’ en daar stond de hond
weer op het gazon, kwispelstaartte en liep verder.
‘Geldt dat voor alles?’ vroeg Gijsbert.
‘Voor alles,’ zei de verpleegster. ‘Probeer het zelf maar eens met die kinderwagen.’
Gijsbert deed het doosje open en zei: ‘D'r in.’ Daar ging de kinderwagen met baby
en al naar binnen. ‘D'r uit,’ zei hij, maar er gebeurde niets. ‘Nee nee,’ zei de
verpleegster haastig, ‘je moet niet zeggen: D'r uit. Je moet zeggen: Pssst.’
Gijsbert deed het en de kinderwagen stond weer netjes op het pad. Het kind was
niet eens wakker geworden.
‘Je kunt er veel gemak van hebben,’ zei de verpleegster. ‘Wat heb je 't allereerste
nodig?’
‘Een huisje,’ zei Gijsbert. ‘Zou een heel huisje erin kunnen?’
‘Waarachtig wel,’ zei ze. ‘Daar bij de ingang van het park staan drie mooie huizen.
Welk wil je hebben?’
‘Dat witte,’ zei Gijsbert.
‘Kom maar, dan gaan we het halen,’ zei ze.
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‘Maar de mensen die erin wonen, wil ik er niet bij hebben,’ zei Gijsbert.
‘Er woont niemand in,’ zei ze. ‘Het is een kantoor. En omdat het nog voor negenen
is, zijn de kantoorbedienden er niet.’
Gijsbert schoof het doosje open. ‘D'r in,’ zei hij en daar ging het hele gebouw.

‘Breng het nu maar naar een leuk plekje,’ zei de verpleegster. ‘Niet te dicht in de
buurt, want dan valt het zo op. En nu moet ik weg. O ja, dat vergat ik je nog te zeggen:
Nooit meer dan één ding in je doosje! Als er iets in zit, moet je het er altijd eerst uit
laten voor je er weer iets anders in laat gaan.’ Ze knikte hem vriendelijk toe en
verdween achter een jasmijnstruik.
‘Laat mij u even bedanken,’ riep Gijsbert en liep om de struik heen. Maar ze was
nergens meer te zien.
Op de plaats waar het witte gebouw had gestaan, was nu een kale put. Juist kwamen
alle kantoorbedienden aan op brommers en in auto's, want het was nu vijf voor negen
en ze moesten aan het werk. ‘Het kantoor is weg!’ riepen ze. ‘Wat een zegen!’ En
ze begonnen allemaal te toeteren van geluk.
Heb ik me daar een goed werk gedaan... dacht Gijsbert en hij wandelde tevreden
de stad uit. Aan de
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oever van een rivier vond hij een prachtig stukje grond met gras en bomen en daar
deed hij zijn doosje open. ‘Pssst,’ zei hij en het huis stond zo stevig en zo vriendelijk
verborgen tussen het geboomte, dat Gijsbert er zich dadelijk thuis voelde.
‘Er zijn wel erg veel schrijfmachines,’ zei hij, ‘maar ze hinderen me niet. Een bed
zou ik wel graag willen hebben.’
Hij ging naar een beddenmagazijn, waar wel honderd bedden op een rij stonden
en toen de verkoopster eventjes niet keek, deed hij zijn doosje open en zei: ‘D'r in.’
Een mooi breed bed ging erin, met lakens en dekens en alles.
‘Hebt u al een keus gedaan?’ vroeg de verkoopster, zich tot Gijsbert wendend.
‘Ik kom nog wel eens terug met mijn vrouw,’ zei Gijsbert en ging met zijn doosje
naar huis. Nu kon hij beginnen met wonen en hij kreeg een heerlijk leventje. Eten
haalde hij van de markt, af en toe bracht hij een kip mee en de vissen uit de rivier
gingen gedwee in zijn doosje. Het enige vervelende was dat hij zo vaak heen en weer
moest, want er mocht maar één ding tegelijk in zijn doosje. Maar het hield hem lenig
en daar was ook iets voor te zeggen.
Op een dag had Gijsbert keelpijn en hij besloot bij de drogist een zakje drop te
halen. Toen hij de winkel binnenkwam, zag hij een allerliefst meisje achter de
toonbank staan. Ze was zo lief dat hij zijn keelpijn vergat.
‘Wat had u gehad willen hebben?’ vroeg het meisje.
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‘Jou,’ zei Gijsbert. ‘Wil je met me trouwen? Hoe heet je?’
‘Ik heet Liesje,’ zei ze. ‘En ik wil helemaal niet met je trouwen. Ga weg, of ik
roep mijn vader de drogist. Hij is heel groot en afschuwelijk sterk. Hij heeft haar op
zijn borst.’
Gijsbert deed zijn doosje open en zei: ‘D'r in.’
Daar ging Liesje naar binnen en hij nam haar mee naar zijn huis, opende het doosje
en zei: ‘Pssst.’
Ze kwam er woedend uit en riep: ‘Laat me gaan of ik roep de politie.’

‘Kom nou, wat onaardig van je,’ zei Gijsbert. ‘Kijk eens wat een mooi uitzicht we
hier hebben. En er zijn zeven schrijfmachines in dit huis.’
‘Dat verandert de zaak,’ zei Liesje. ‘Ik ben dol op schrijfmachines. Mag ik op
allemaal tikken?’
‘Net zoveel als je wilt,’ zei Gijsbert. ‘Wanneer je tenminste klaar bent met het
huishouden,’ voegde hij er haastig aan toe.
Liesje veegde de vloer en poetste zijn schoenen en ging toen zitten tikken.
‘Wat zal ik meebrengen uit de stad?’ vroeg Gijsbert.
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‘Een fles melk,’ zei Liesje en tikte door.
In de melkwinkel deed hij zoals altijd. Hij wachtte tot de melkboer niet keek,
schoof het doosje open, zei: ‘D'r in,’ en de melkfles zat erin. Maar de melkboer die
al lang iets in de gaten had, omdat hij zo vaak flessen melk miste, had het toch gezien.
‘Zet dadelijk die fles melk terug,’ zei hij.
‘Ik heb geen fles melk,’ zei Gijsbert en klopte op zijn lege zakken. ‘Waar zou ik
die fles moeten hebben?’
‘In je lucifersdoosje,’ zei de melkboer. ‘Terug die fles of ik bel de politie.’
Gijsbert begreep dat er niets aan te doen was. Hij opende zijn doosje, zei: ‘Pssst’
en de melk stond op de toonbank.
‘Zo,’ zei de melkboer, ‘en vertel me nou maar eens hoe dat doosje van je werkt.’
Maar Gijsbert draaide zich om en holde de winkel uit. Wat een afschuwelijke pech,
dacht hij. Nu weet de melkboer mijn geheim. En waar moet ik nu voortaan mijn melk
halen? Hij ging zorgelijk op weg naar huis en kwam langs een wei waar een mooie
bruine koe hem kauwend aankeek.
‘Een hele koe, dat is de oplossing,’ zei Gijsbert en liet het beest in zijn doosje.
Nauwelijks zat de koe erin, of er stopte een politieauto naast hem en een agent zei
bars: ‘Mee naar het bureau!’
‘Wat heb ik dan gedaan?’ stamelde Gijsbert.
‘Je hebt geprobeerd een fles melk te stelen,’ zei de agent. ‘We weten er alles van.’
De arme Gijsbert moest mee naar het bureau, waar de commissaris achter een tafel
zat met wel zes politie-
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mannen erbij. Streng keek de commissaris hem aan en zei: ‘U hebt gepoogd een fles
melk te ontvreemden bij het zuivelbedrijf, is dat juist?’
‘Jawel,’ fluisterde Gijsbert.
‘Mij is tevens ter ore gekomen, dat u genoemde fles in een leeg lucifersdoosje
vermocht te bergen, hoe hebt u dat bewerkstelligd?’ vroeg de commissaris.
‘Zo,’ antwoordde Gijsbert. Hij nam zijn doosje, schoof het open en zei: ‘Pssst.’
Daar stond de koe in het politiebureau. Een enorm beest was het en ze schopte
achteruit en stak wild met de horens links en rechts en de commissaris werd met
stoel en al achterover geworpen en de agenten kregen trappen en raakten in paniek.
Gijsbert maakte gebruik van de verwarring, klom door het raam naar buiten en holde
weg.
‘Als ze me nu maar niet achterna komen,’ hijgde hij en om niet op te vallen ging
hij tussen een heleboel wachtende mensen staan, op de vluchtheuvel van de tram.
Hij merkte niet op dat de melkboer toevallig vlak naast hem stond. Maar de
melkboer had hem wel gezien en toen de mensen gingen dringen om in de tram te
komen, haalde de melkboer handig het doosje uit Gijsberts zak en stopte er een
gewoon leeg lucifersdoosje in. Toen liep hij weg, terwijl Gijsbert in de tram stapte
en niets had gemerkt.
‘Bij de volgende halte ga ik eruit,’ zei Gijsbert. ‘Dan ben ik bij de supermarkt,
daar hebben ze blikjes melk.’
Er stond een hele toren van melkblikken in de supermarkt, maar toen Gijsbert zijn
doosje opendeed en
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zei: ‘D'r in,’ gebeurde er niets. Het blikje wou er niet in. Hij werd zenuwachtig en
probeerde het met een blik soep, met een komkommer, met een juffrouw en met een
hele wasmachine, maar het lukte niet meer. Hij ging de straat op en liep radeloos
rond en probeerde voortdurend iets in zijn doosje te krijgen, maar er wou nog geen
vlieg in.
Intussen was de melkboer ineens van wal gestoken. De man wilde direct een grote
slag slaan en dezelfde dag nog schatrijk worden. Hij ging regelrecht naar het gebouw
van de Nationale Bank. Daar, in een zijver-trek, stonden achter ijzeren tralies grote
zakken vol goudstukken. De melkboer wist dat zo goed, omdat zijn zwager er werkte.
Hij ging voor de tralies staan, keek naar een van de zakken, deed het doosje open en
zei: ‘D'r in!’ Dwars door de tralies heen kwam de zak naar hem toe en verdween in
het lucifersdoosje.
‘Mooi zo,’ zei de melkboer tevreden en liep fluitend naar huis. Boven de
melkwinkel had hij een rustige kamer, waar hij z'n doosje opende. ‘D'r uit!’ zei hij.
Maar er kwam helemaal niets uit. Wanneer de domme melkboer beter had opgelet,
zou hij indertijd gehoord hebben dat Gijsbert iets anders had gezegd, toen met de
melkfles. Maar de melkboer had niet goed opgelet en bleef koppig roepen: ‘D'r uit!’
Toen het maar niet wilde lukken, rammelde hij kwaad met het doosje en riep:
‘Kom d'r uit, voor den donder! Zal je d'r uitkomen, of ik bega een ongeluk!’ Maar
het hielp allemaal niets. ‘Toe lieveling, ik smeek je, kom eruit,’ klaagde de melkboer
met tranen in zijn

Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo

25
ogen. Maar de zak kwam niet te voorschijn.
Gijsbert, die radeloos door de stad zwierf, kwam op dat moment langs de
melkwinkel en bleef staan luisteren. Hij hoorde roepen: ‘D'r uit, zak!’ En even later:
‘Kom je d'r uit, rotzak!’
‘Wat een lelijke woorden zegt die melkboer,’ mompelde Gijsbert. ‘Het is toch
echt geen aardige man.’ En hij wou al verder gaan, maar er ging ineens een klein
schokje door hem heen en hij bleef stokstijf staan.
Is het mogelijk dat mijn doosje... dacht hij, maar op dat moment hoorde hij de
melkboer schreeuwen: ‘Daar dan, doos van niks!’ En het lucifersdoosje vloog met
een sierlijke boog het raam uit en kwam voor Gijsberts voeten terecht.
‘Bedankt,’ zei Gijsbert, raapte het op en gooide het valse doosje in de goot. Hij
kwam dolgelukkig thuis en zei tegen Liesje, die in de gang op hem stond te wachten:
‘Melk heb ik nog niet, maar een avonturen dat ik beleefd heb!’
‘Je zult er nog meer beleven,’ zei ze. ‘Mijn vader zit in de kamer.’
‘Je vader?’ vroeg Gijsbert. ‘O ja, je vader, de drogist. Wat wil hij?’
‘Hij wil je doodslaan,’ zei Liesje. ‘Hij is razend, omdat je mij hebt ontvoerd. Hij
heeft een grote fles hoestdrank meegebracht.’
‘Maar ik hoest niet,’ zei Gijsbert.
‘Het was de grootste fles die hij in zijn winkel had,’ zei Liesje, ‘en het leek hem
zo'n mooie fles om er iemand de hersens mee in te slaan.’
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‘Heremijntijd, het is toch niet waar?’ riep Gijsbert. ‘Dan ga ik liever nog wat
wandelen.’ Maar nog voor hij zich kon omdraaien, ging de kamerdeur open en de
drogist kwam op hem af met een grote groene fles. Hij greep Gijsbert in z'n kraag
en zei vuurrood van drift: ‘En nou ga je d'r an, broer!’
‘Genade, lieve meneer de drogist,’ smeekte Gijsbert en probeerde zich los te
wringen. De drogist hief de fles en wilde die met kracht op Gijsberts schedel laten
neerkomen. Gijsbert had nog net tijd om z'n doosje uit z'n zak te pakken en het met
een hand te openen. ‘D'r in,’ zei hij.

Onmiddellijk verdween de drogist in het doosje. Maar o wee, er zat al iets in. Dat
was de zak met goudstukken. En twee dingen tegelijk... dat mocht helemaal niet. Het
doosje begon te springen en te draaien in Gijsberts hand. Hij liet het los en daar lag
het op de grond te schudden. Er was een enorm lawaai in het doosje alsof er twee
leeuwen in vochten, toen begon het hout te kraken en het dekseltje boog. Gijsbert
keek er verschrikt naar en krák... daar lag het in kleine houten spaandertjes. En daar
zat de drogist met
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blauwe builen op zijn hoofd en naast hem stond een grote zak.
‘Wat... wat is er met me gebeurd...’ kreunde de drogist. ‘Ik heb het gevoel of ik
door een betonmolen gedraaid ben. Au... mijn hoofd.’
Gijsbert deed de zak open en zag al die goudstukken. ‘Die hele zak is voor u,’ zei
hij tegen de drogist, ‘als ik met uw dochter mag trouwen.’
Ogenblikkelijk vergat de drogist zijn builen.
‘Kom je er eerlijk aan?’ vroeg hij.
‘Heel eerlijk,’ zei Gijsbert. ‘Ik heb het niet gestolen.’
‘Wel,’ zei de drogist, ‘wanneer mijn dochter je hebben wil, mag het van mij ook.
Wil je hem hebben, Lies?’
‘Graag,’ zei Lies. ‘Ik hou van hem.’
‘Ook al is mijn doosje kapot?’ vroeg Gijsbert.
‘Natuurlijk,’ zei ze. ‘Je kunt toch immers gaan werken, luiwammes!’
Ze gingen met hun drietjes in de stad eten. De drogist betaalde alles en de volgende
dag nam Gijsbert een betrekking aan. Als conducteur van de tram, dat had hij altijd
een machtig beroep gevonden. En Liesje verdiende er nog wat bij met tikken.
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De reus en de draak
‘Ook dat nog,’ zei de koning, toen zijn dochter door een reus werd geroofd. ‘Letterlijk
alles loopt me vandaag tegen. Waar zit ze?’ vroeg hij aan de koerier die het gruwelijke
nieuws bracht.
‘Op de Borstelberg aan de zee,’ zei de koerier. ‘Daar staat het kasteel van de reus.
De prinses zit in de toren en wordt bewaakt door een draak.’
‘Welja, vooruit maar,’ riep de koning. ‘Een reus én een draak. 't Kan niet op! Het
arme kind. Ze was wel erg lastig en ongehoorzaam de laatste tijd, maar dit! Wat doen
we hieraan? Laat mijn lijfarts komen.’
‘Heb je 't gehoord?’ vroeg de koning aan de lijfarts. ‘Mijn dochter geroofd door
een reus en bewaakt door een draak! Zeg op, wat moet ik doen?’
‘Tja,’ zei de lijfarts. ‘Dit valt buiten mijn bevoegdheid. Ik ben maar een eenvoudig
geneesheer en...’
‘Onzin,’ zei de koning. ‘Jij hebt haar beter gemaakt toen ze mazelen had. Verzin
nu ook maar een apekunst.’
‘Meestal,’ zei de lijfarts, ‘meestal looft de koning een beloning uit voor de prins
die de draak verslaat. Dat helpt enorm. De prinsen komen bij drommen aanzetten en
allicht is er eentje bij die het kan.’
‘Goed, dan doen we dat,’ zei de koning opgelucht. ‘De prins die mijn dochter heel
thuisbrengt, mag haar hebben.’
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‘Plus de helft van het koninkrijk,’ zei de lijfarts.
‘Dat zullen we nog wel eens zien,’ zei de koning. ‘Niet zo hard van stapel lopen.’
Diezelfde dag werd het omgeroepen en 's avonds stond er al een prins op de stoep
die wel wou.
‘Ben je niet een tikje te netjes aangekleed voor de gelegenheid?’ vroeg de koning.
‘Wou je met die witte handschoenen een draak verslaan?’
‘Ik doe ze wel uit op het kritieke moment,’ zei de prins blozend. Hij zag er heel
prachtig uit met een blauw fluwelen mantel, een wit vest, een broek met strikken en
zijn haar was gepermanent.
‘'t Zal mij benieuwen,’ zei de koning toen hij de nuffige prins zag wegrijden. ‘'k
Hoop maar niet dat het hem lukt. Hij is me te fraai.’
Een dag later kwam de prins terug. Hij was roetzwart, vol met schrammen en hij
had enkel nog maar blauw fluwelen rafels aan. De reus had hem van de Borstelberg
afgeblazen, zo vertelde hij en hij was holderdebolder door de borstelige struiken naar
beneden gerold.
‘Jammer, niets aan te doen,’ zei de koning blij. ‘Volgende kandidaat.’
De volgende prins was in een harnas. Dat gaf moed, maar hij kwam volkomen
ingedeukt terug want de reus had in hem geknepen en hem daarna het ravijn in
gegooid. Toen de prins was uitgedeukt, durfde hij niet nog eens.
‘Wie volgt,’ zei de koning, ‘Wat, is er niemand meer?’
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‘Geen prins meer,’ zei de lijfarts. ‘Geen enkele prins durft meer. Maar hier is een
arme jongen die wel wil. Hij heet Joris.’
‘Joris is een goede naam, als er draken in het spel zijn,’ zei de koning. ‘Kom eens
hier, Joris. Heb je een zwaard?’
‘Nee sire,’ zei de jongen.
‘Een lans dan?’
‘Nee sire.’
‘Wat heb je dan?’
Joris haalde zijn zakken binnenstebuiten en zei: ‘Een groen krijtje. Daar was ik
toevallig mee aan 't spelen. Meer heb ik niet.’
‘Zal ik je een volledige wapenrusting geven?’ vroeg de koning.
‘Ach nee,’ zei Joris. ‘Ik ga zo wel. Ik ben niet zo
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handig met zwaarden en lansen.’
‘Nou, ik heb er een hard hoofd in,’ zei de koning. ‘Maar je moet het zelf weten,
ik hou je niet tegen. Dag Joris.’
Daar ging de jongen, op z'n dooie eentje de Borstelberg op. Het was een moeilijke
klimpartij tussen prikkelstruiken, maar na een paar uur stond hij hijgend boven en
liep meteen tegen de blote benen van de reus aan die bezig was zijn tuintje te wieden.
‘Aha,’ zei de reus en pakte hem beet tussen duim en wijsvinger. ‘Daar hebben we
nummer drie. Wou jij de prinses komen bevrijden, misselijke miezerd?’
‘Helemaal niet,’ zei Joris. ‘Ik was enkel verdwaald en ik weet niets van prinsessen.’
‘O nee?’ vroeg de reus en hij ging erbij zitten en zette Joris op z'n knie, terwijl hij
hem nog altijd stevig vasthield. ‘Je kunt de prinses daar zien zitten, voor 't venster
in de toren. En zie je de draak?’
‘Ik zie 'm,’ zei Joris. ‘Wilt u alstublieft niet zo hard knijpen? Ik praat niet zo
makkelijk als iemand mij tussen zijn vingers fijndrukt.’
‘Ha ha,’ lachte de reus en hij hield hem minder stijf vast. ‘Wat zal ik eens met je
doen? Ik kan je naar beneden smijten, maar daar is zo weinig aardigheid aan.’
‘Helemaal geen aardigheid,’ zei Joris.
‘Ik zou je vanavond in de zuurkool kunnen meekoken,’ zei de reus. ‘Wacht, ik
heb hier een ouwe vogel-kooi, daar stop ik je zolang in.’ Hij deed Joris in de kooi
en zwaaide hem zachtjes heen en weer. Toen
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begon hij weer te bulderen van plezier.
Joris lachte hard mee en zei toen: ‘Hè, hè, is dat lachen! Ze hebben gelukkig gejokt.
Het is niet waar wat ze allemaal zeggen.’
‘Wie,’ vroeg de reus.
‘De mensen beneden,’ zei Joris. ‘Ze zeggen immers al lang dat u ziek bent?’
‘Ik ziek?’ zei de reus. ‘Nou, 't is niet waar, zoals je ziet. Ik ben zo gezond als een
hoen.’
‘Dat zie ik,’ zei Joris. ‘De idioten zeiden dat u al aardig groen begon te worden,
maar niks hoor.’
‘Groen?’ vroeg de reus. ‘Hoe zo groen?’
‘Nou, van de walmziekte natuurlijk,’ zei Joris.
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‘Iedereen weet toch dat de adem van een draak zo gevaarlijk ongezond is. Daar krijgt
men immers de walmziekte van? En dan krijg je groene vlekken, dat spreekt vanzelf.
Maar bij u is daar nog niets van te zien.’ En intussen keek Joris met gefronste
wenkbrauwen naar de blote knie van de reus.
De reus volgde zijn blik. Op zijn knie zaten een heleboel groene spikkels. Hij
probeerde ze er met zijn mouw af te vegen, maar de vlekjes gingen niet weg. Het
krijtje van Joris was een bijzonder goed krijtje, weet je, en hij had de spikkels daar
stevig gezet, zonder dat de reus er iets van had gemerkt.
‘W-w-wat is d-d-dat?’ stotterde de reus. ‘Groene vlekken? Dus het begint?’
‘'t Is nog helemaal niet erg,’ zei Joris geruststellend. ‘U hebt nog echt wel een
maand te leven. Als de draak er niet was, zou u zelfs nog een half jaar kunnen leven,
maar ja, het arme dier kan ook niet helpen dat zijn adem vergiftig is. U kunt toch
moeilijk uw eigen draak doodsteken?’
‘Kan ik dat niet?’ brulde de reus. ‘Je zult eens wat zien! Denk je dat ik me door
dat monster laat vergiftigen?’
Hij rende zijn kasteel binnen, kwam terug met een geweldige speer en stormde op
de draak af.
Joris zat in de kooi en keek tussen de spijlen door naar het machtigste schouwspel
dat hij zich kon denken: een gevecht tussen de reus en de draak.
De draak snoof en blies en stootte vurige wolkjes gele stoom uit en er kwamen
vlammetjes uit zijn ge-
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weldige muil. Hij wrong zijn groene schubbenlichaam en sloeg zwiepend met zijn
staart en beet in 't rond met zijn draketanden, terwijl de reus om hem heen draaide
en probeerde hem te treffen.
‘Hoera! Toe dan! Hup Holland!’ schreeuwde Joris in z'n kooi. Het sloeg nergens
op, maar hij kon niets beters verzinnen.
De reus was nu op een afstand gaan staan en kwam aanrennen met zijn speer. Het
was verschrikkelijk om te zien, de draak kronkelde in soepele bochten, maar de speer
trof hem midden in het hart en daar lag het bloederige gruwelbeest met de tong uit
de bek. Morsdood.
‘Nou?’ zei de reus hijgend. ‘Heb je 't gezien?’
‘Bravo!’ juichte Joris en klapte in zijn handen. ‘Wat een held bent u toch. En nu
de draak dood is, kunt u makkelijk nog zes maanden leven. Makkelijk. Misschien
wel zeven.’
‘Niet langer?’ klaagde de reus en ging bedroefd zitten met zijn hoofd in de handen.
‘Ik wil nog honderd jaar leven.’
‘Dat wil iedereen,’ zei Joris. ‘Maar de walmziekte is nu eenmaal dodelijk. En geen
mens kan bij het witte dragonkruid komen, zelfs een reus niet.’
‘Wat, wat, witte dragonkruid, waar heb je 't over?’ vroeg de reus.
‘Het groeit daar,’ zei Joris en hij wees naar de zeekant waar de rotsen steil afdaalden
in zee. ‘Als u me loslaat, wil ik wel eens voor u zoeken.’
‘Loslaten, hè?’ riep de reus woedend. ‘Ik heb je
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door, broer, dan ga je ervandoor en ik moet na zeven maanden sterven. Ik weet wat
beters, ik neem je mee in mijn hand en jij wijst me dat witte dragonkruid aan.’
Hij nam Joris uit de kooi en stapte op de hoogste punt van de steile rotsen. ‘Als
ik val, val jij ook,’ zei hij grijnzend.
‘U moet daar op die klip gaan staan,’ zei Joris. De reus deed het. ‘Ziet u daar die
witte bloemetjes tussen die twee stenen? Dat is het.’
De reus bukte zich en begon te reiken, maar hij kon er net niet bij. ‘Doe het liever
met de andere arm,’ zei Joris. ‘Met de hand waar ik in zit. Dan zal ik voor u reiken.’
De reus deed het.
‘Goed zo,’ riep Joris. ‘Nog eventjes verder, nog heel eventjes verder, toe dan.’
‘Zo?’ hijgde de reus die nu helemaal vooroverhing.
‘Ja!’ schreeuwde Joris en beet hem hard in de duim.
‘Au!’ gilde de reus. Van schrik liet hij de jongen vallen die in een struik vlak onder
hem terechtkwam. Zelf verloor hij het evenwicht en stortte van de steile rotsen met
een vreselijk grote plons in zee. Het water spatte honderd meter op en de reus
verdronk.
‘Dat was dat,’ zei Joris die op zijn gemak naar boven krabbelde. Hij had enkel een
paar blauwe plekken en kalm liep hij naar de toren om de prinses te halen.
‘Geen prins?’ zei de prinses verbaasd. ‘Niet eens een ridder?’
‘Als je nog meer praatjes hebt,’ zei Joris, ‘dan laat ik
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je hier zitten en je ziet maar dat je thuiskomt.’
‘Nee, nee,’ riep de prinses haastig. ‘Breng me alsjeblieft thuis.’ Joris nam haar
over zijn schouder en daalde de berg af.
‘Wie hebben we daar?’ riep de koning stralend, toen ze aankwamen. ‘Mijn lieve
dochter! Nu moet je met hem trouwen, dat heb je zeker wel begrepen?’
‘Ja,’ zei de prinses. ‘En ik wil wel.’
Direct de volgende woensdag werd de bruiloft gehouden en er kwam zo'n groot
vuurwerk dat de mensen er nog altijd over spreken.
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Roel-met-gevoel
‘Nu ons zoontje is geboren,’ zei de koningin, ‘zullen we een groot doopfeest houden.’
‘Heel goed, liefste,’ zei de koning. ‘Als je tante Oena maar weglaat.’
‘Waarom?’ vroeg de koningin. ‘Tante Oena zou woedend zijn als we haar geen
uitnodiging stuurden. Denk erom dat ze toverkracht heeft!’
‘Daar ben ik juist zo bang voor,’ zuchtte de koning. ‘Stel je voor dat ze een wens
uitspreekt bij de wieg. En stel je voor dat het een boze wens is.’
‘Kom kom,’ zei de koningin. ‘Tante Oena houdt van ons. Ze zal ons kindje enkel
het goede wensen.’
Het doopfeest werd gehouden in de tuin. Alle fonteinen spoten rozenwater en er
brandden zesduizend blauwe gloeilampjes tussen de jasmijn. Hertoginnen en vorsten
met gouden kroontjes verdrongen zich om de wieg en streelden het hoofdje van de
baby. Het laatst kwam tante Oena.
Zij was een machtige vrouw, groot en dik, helemaal in het paars gekleed met een
toren van rood haar op haar hoofd. Ze keek in de wieg en zei: ‘Wat een snoeperig
kind. Kan ik jullie plezier doen met een wens? Wat hadden jullie gehad willen
hebben?’
Het werd doodstil in de tuin. Alle gasten hielden hun adem in en wachtten vol
spanning af wat de vader en moeder zouden wensen.
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De koning schraapte zijn keel en begon: ‘Ik zou graag willen dat de prins heel sterk
wordt en heel moedig. En heel rijk...’ voegde hij er snel aan toe.
De koningin keek om zich heen naar alle hoge gasten en zei: ‘Wacht even, tante
Oena, ik ben het daar niet mee eens. We zouden veel liever willen dat ons kind een
goed hartje had. Is het niet zo, lieve man?’
‘Hm...’ bromde de koning. Ook hij keek om zich heen en toen hij zag dat iedereen
geestdriftig knikte, zei hij: ‘Wel, inderdaad, natuurlijk, jazeker.’
‘En daarom...’ sprak de koningin met ontroerde stem, ‘daarom lieve tante Oena,
maak mijn zoontje een goed mens. Zo goed dat hij meer aan anderen denkt dan aan
zichzelf. Zo nobel dat hij treurt als er iemand anders treurt, 't zij mens of dier.’
Er ging een gemompel van bewondering door het hele gezelschap. Wat een
prachtige wens!
Tante Oena plukte een takje jasmijn af en zwaaide ermee boven het kleine
prinsenhoofd. ‘Prins Roel zul je heten,’ zei ze. ‘En je zult zijn zoals je moeder je
hebben wou. Roel-met-gevoel.’
Toen danste tante Oena de polka met de koning; de fonteinen spoten nu champagne,
behalve twee die cola spoten, en het werd een verrukkelijk feest. Na afloop mochten
alle gasten de neushoorn-tuin bekijken, een park waar honderden neushoorns achter
tralies liepen. Daarmee was het festijn afgelopen.
Het was spoedig merkbaar dat de wens van tante Oena geholpen had. Want toen
prins Roel opgroeide, bleek hij wel een bijzonder goed kind te zijn. Hij gaf al
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zijn speelgoed weg, zodat hij zelf nooit iets overhield. Telkens kreeg hij nieuwe
hobbelpaarden, nieuwe rolschaatsen en nieuwe spoortreinen, maar nog voor hij er
zelf mee gespeeld had, zei hij: ‘Laten we het weggeven aan Pietje van de kolenboer.’
‘Maar jongen, wil je er dan niet eventjes zelf mee spelen?’ vroeg de koning.
‘Nee,’ zei de prins. ‘Ik heb voor me zelf niets nodig.’
‘Ik vind het onnatuurlijk,’ zei de koning tot zijn vrouw.
‘Integendeel, het is heerlijk,’ zei de koningin. ‘Mijn lieve Roel-met-gevoel!’
Het was wel jammer dat Roel zoveel huilde. Soms zat hij uren te snikken en als
de hofdames vroegen: ‘Wat scheelt eraan, doorluchtigheid?’, dan antwoordde de
prins: ‘Ik huil, omdat de vrouw van de kleermaker hernia heeft.’ Of hij zei: ‘Ik huil,
omdat er arme kinderen zijn die nog nooit kreeft hebben gegeten.’ Of hij zei: ‘Wat
vreselijk dat er oude mensen bestaan.’
Er werd besloten om alle arme, zieke en oude mensen zo ver mogelijk van de prins
vandaan te houden. Ze werden naar een uithoek van het koninkrijk gebracht en daar
zaten ze op een kluitje. De prins zag dus niets van hun ellende en dat was een hele
rust. Maar helaas... er bleef nog altijd genoeg te huilen over. Hij huilde, omdat de
kamerheer een lintworm had. En toen de dokter kwam om de kamerheer te genezen,
toen huilde de prins, omdat de arme lintworm eraan was doodgegaan.
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Voortaan was het streng verboden aan het hof om te klagen of treurig te kijken. Men
had de plicht gelukkig te zijn en altijd te huppelen. En dat viel niet mee. Op een keer
ontmoette Roel de kok in een van de gangen.
‘Wat scheelt eraan?’ vroeg hij. ‘Je kijkt zo sip, kok.’
‘Mij scheelt niets,’ zei de kok haastig en deed drie huppelpasjes. ‘Ik ben heel
gelukkig, ha ha!’
‘Niet waar,’ zei de prins. ‘Er ís iets. Zeg me dadelijk wat er is.’
‘Ach,’ zei de kok. ‘Ik ben wat somber gestemd, omdat mijn dochter zo lelijk is.’
‘Lelijk? Hoe zo lelijk?’ vroeg de prins.
‘Wipneus,’ zei de kok. ‘Peenhaar en zúlke voeten.’ Hij wees hoe groot. ‘Ze krijgt
dus nooit een man, want niemand wil zo'n lelijk meisje. Ze heet Iezebel.’
‘Breng haar dadelijk hier,’ zei Roel, ‘dan trouw ík met haar.’

De kok durfde niet tegensporrelen en hij haalde zijn dochter. Nou, lelijk was ze met
haar wipneus, peenhaar en grote voeten, maar de prins trouwde de volgende dag met
haar. Dat was voor de oude koning en koningin wel een slag; ze kwamen er niet meer
over-
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heen, kwijnden weg en stierven samen op één dag.
En nu was Roel-met-gevoel dus zelf koning. Hij zat op de troon met naast zich
koningin Iezebel. En dit moet gezegd worden: ze was dan wel lelijk, maar ook erg
lief en verstandig en ze zag al heel gauw dat haar man een raar soort koning was.
Om te beginnen ging hij op reis in zijn koets en toen hij terugkwam was zijn
hermelijnen jas doorweekt van tranen.
‘Wat is er? Waarom huil je zo?’ vroeg de koningin.
‘O,’ zei de nieuwe koning. ‘Wat een ellende overal. Ik zag een uithoek van ons
land waar alle oude, zieke en arme mensen te zamen zitten.’
‘En wat heb je daaraan gedaan?’ vroeg de koningin.
‘Niets,’ zei koning Roel. ‘Ik moest zo vreselijk huilen, ik kon niets doen.’
‘Aan tranen hebben ze niet veel,’ zei Iezebel. ‘Had je ze niet beter kunnen helpen?’
‘O, maar ik heb een heleboel gedaan hoor,’ zei de koning. ‘Onderweg kwam ik
langs een gevangenis waarin alle dieven zaten opgesloten. De arme kerels. Ik heb
ze losgelaten.’
‘Wát? Lopen alle dieven nu vrij rond?’ vroeg Iezebel verschrikt.
‘Natuurlijk, de stakkers,’ zei de koning. ‘En weet je wat ik ook gedaan heb? De
neushoorns vrijgelaten. De arme dieren zaten achter tralies.’
‘De neushoorns? Maar ze zijn gevaarlijk!’ riep de koningin. ‘Wat ben jij voor een
koning? Je bent een lor van een koning!’
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Roel keek haar treurig aan en zei: ‘Ik zal niet lang meer koning zijn. De vorst van
hiernaast staat aan de grens met een groot leger. Hij wil ons veroveren.’
‘En wat ben je van plan te doen?’ vroeg koningin Iezebel.
‘Niets,’ zei koning Roel. ‘Helemaal niets.’
Op dat moment kwam de eerste minister trillend van de zenuwen binnen en zei:
‘Sire, de toestand is onhoudbaar. Uw onderdanen vluchten de bomen in, want overal
lopen woeste neushoorns. En de dieven zijn bezig de Bank te beroven. Uw volk is
diep ongelukkig.’
‘Is dat zo?’ vroeg de koning met bibberende stem en zijn tranen vloeiden weer.
Toen verloor de koningin haar geduld. Ze greep een zilveren kandelaar en sloeg hem
daarmee hard op het hoofd. ‘Daar,’ zei ze. ‘Wat doe je nu?’
Roel keek haar bedroefd aan en zei: ‘Niets, lieveling.’
Sprakeloos van woede draaide de koningin zich om en liep het paleis uit, naar
tante Oena die boven op de berg woonde. Onderweg ving ze af en toe een glimp op
van hollende neushoorns. Ze zag ook groepjes sluipende dieven, maar ze was te boos
om ergens bang voor te zijn. Hijgend kwam ze boven, bij tante Oena die haar
vriendelijk toeknikte.
‘Ik verwachtte je al, lieve kind,’ zei tante Oena. ‘Je komt me zeker iets vragen.
Wou je soms wat mooier worden?’
‘Dat heeft geen haast,’ zei koningin Iezebel. ‘Er is
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iets veel belangrijkers. Ik wou dat u mijn man een tikje slechter kon maken.’
‘Hij is te goed zeker?’ vroeg tante Oena.
‘Veel te goed.’
‘Ga maar naar huis,’ zei tante Oena. ‘Het is al gebeurd.’
De koningin liep naar het paleis terug, zo snel als haar grote voeten haar dragen
konden. En toen ze binnenkwam, zag ze haar gemaal staan met een grote stok in zijn
hand. Hij stond te schelden tegen de eerste minister.
‘Wat is dat voor een troep hier?’ riep hij dreigend. ‘Wilde neushoorns in de stad!
Allerlei gespuis op de wegen! Wat moet dat? Sluit ze ogenblikkelijk allemaal op. En
wat hoor ik, staat er een vijand voor de grens? Zou je daar dan niet eens wat aan
doen? Lanterfanter!’
‘O Roel,’ zei de koningin, die net binnenkwam. ‘Wat ben je veranderd!’
Hij keek om en zag zijn vrouw staan. ‘Jij...’ riep de koning wit van drift. ‘Jij hebt
me geslagen met een kandelaar. Hoe durf je!’ Hij liep naar haar toe en gaf haar een
draai om haar oren.
De ogen van koningin Iezebel begonnen te stralen. Ze was plotseling mooi van
geluk. ‘Je slaat mij,’ riep ze opgetogen.
‘En je kunt nog meer krijgen ook!’ riep de koning.
Het hele hof kwam kijken naar de driftbui van de koning en iedereen was
dolgelukkig. En van dat ogenblik af heette de koning niet meer Roel-met-gevoel.
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Hij heette voortaan Roel-met-een-doel. Goed was hij nog wel, maar hij had geen tijd
meer om te huilen en hij was precies slecht genoeg om een beetje verstandig te wezen.
Eén kanonschot in de lucht was voldoende om de vijand weg te jagen. De zieken
werden beter gemaakt, de armen werden een pietsje rijker gemaakt, alleen: oude
mensen jong maken, dat kon de koning niet. Maar het was niet nodig, want ze zaten
gezellig op een bankje te kijken naar de neushoorns in het park, die stevig achter
tralies werden gehouden.
‘Zal ik aan tante Oena vragen, of ze mij een beetje mooier maakt?’ vroeg de
koningin wel eens.
‘Laat maar,’ zei de koning. ‘Ik hou van je zoals je bent.’
Dat zijn prettige woorden om te horen. Daarom leefden ze nog lang en gelukkig.
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Het hemelse trompetje
Op een keer, nog niet zo lang geleden, zaten er zes engeltjes in de kelder van de
hemel te spelen op hun instrumentjes. Misschien vraag je je wel eens af of er een
kelder in de hemel is? Maar natuurlijk is er een kelder in de hemel. Daar wordt de
wijn bewaard en de appelen liggen er in rekken te geuren in de herfst.
Die zes engeltjes waren in de kelder gaan zitten, omdat hun muziek daar bijzonder
mooi klonk tussen de booggewelven. Eentje speelde viool en eentje speelde bas bas
bas. Er was een klarinet, er was een pietepeuterig paukje en het kleinste engeltje, het
kleinste en liefste engeltje speelde op een koperen trompetje.
Dat trompetje klonk boven alles uit, het had een allerprachtigste toon, schril en
toch zoet en wollig en mollig, het jubelde als een leeuwerik met een versterker, het
was niet te geloven.
Terwijl de engeltjes aan het spelen waren, kwam de oude tuinmanengel voorbij
en bleef staan luisteren voor de tralies van het kelderraam. Hij stond daar tot het stuk
uit was. Toen klapte hij in zijn handen en riep: ‘Bravo!’
Och, dat had hij niet moeten doen. Het kleinste (en liefste) engeltje schrok zo van
die onverwachte stem dat hij zijn koperen trompetje liet vallen. Het rolde over de
keldervloer, het rolde en rolde...
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‘Mijn trompetje,’ riep het engeltje en greep ernaar, maar het was te laat. Voordat
iemand het kon pakken, verdween het trompetje tussen de spijlen van het rooster in
de vloer.
Onder de keldervloer waren de wolken. Het trompetje viel en viel en viel door al
de wolken heen. Het kwam terecht op de aarde. Het kwam terecht in een stadspark,
waar een paar jongetjes bezig waren met bootje varen op de vijver. Ze lieten hun
scheepjes varen terwijl ze intussen luisterden naar een heel kleine radio die in het
gras stond. Een van de jongens zag het trompetje vallen. Even dacht hij dat het de
neus van een maanraket was, want dat denken jongens als ze iets uit de lucht zien
vallen. Maar toen het met een plof voor zijn voeten viel, raapte hij het op. ‘Wat een
leuk trompetje,’ zei de jongen. En hij blies erop. Zodra hij erop blies, kwam er een
hoge toon uit, schril en toch zoet en wollig en mollig en onbeschrijflijk heerlijk.
Voor de jongen er erg in had, speelde hij een heel liedje en zo blij was hij met de
trompet, dat hij bleef spelen, heel lang. De andere kinderen kwamen om hem heen
staan om te luisteren. De een na de ander ging thuis een fluit halen of een
mondharmonika of een slagwerkje. Voor de ochtend om was, hadden de kinderen
een fijn orkest daar aan de vijver en ze speelden zo geestdriftig dat alle voorbijgangers
een poosje bleven staan en in de handen klapten.
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Maar het engeltje, dat kleinste en liefste engeltje, dat ineens zijn trompet had zien
verdwijnen door het kelderrooster... wat deed hij? Hij was wanhopig en hij fladderde
en fladderde en liet zich niet troosten, nee o nee, hij wilde niet getroost worden, door
niemand. Met zijn kleine vlerkjes fladderde hij rond door de groene tuinen van de
hemel, net zo lang tot hij een gat vond in de hemelheg. Daar kroop hij door en hij
vloog weg, de ruimte in, naar de aarde. Het was een lange tocht en hij voelde zich
verlaten tussen de grote grauwe wolken die daar langs hem zeilden. Het stormde en
hij deed zijn oogjes toe en liet zich vallen vallen vallen met dichtgeklapte wiekjes,
omdat de wind hem pijn deed.
Toen hij zijn ogen opendeed, zag hij onder zich de aarde. Hij zag de witte
sneeuwbergen, de bruisende groene rivieren en de bruine akkers. Hij zag de huizen,
de treinen en vlak naast zich zag hij ineens een groot passagiersvliegtuig waar hij
ontzettend van schrok. (De mensen in het vliegtuig zagen hem ook en schrokken nog
harder.) Het was voor het engeltje allemaal een tikje te veel en hij sloeg gauw zijn
vleugels uit om niet al te hard neer te komen. Juist op tijd sloeg hij zijn vleugels uit;
zacht en vederlicht kwam hij neer. Daar zat hij, wreef zich in de ogen en liet zich
rijden. Zeker, hij liet zich rijden. Want hij was terechtgekomen op een versierde
wagen van een bloemencorso. Boven op een zwaan van witte anjers was hij
terechtgekomen. Dat was wel een gelukkig toeval. Het was zacht en bovendien vond
niemand het gek. Alle mensen aan de
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kant van de straat keken naar hem en vonden het heel gewoon dat er een engeltje
tussen de bloemen meereed in de stoet. ‘Aaaahh...’ riepen de mensen vol bewondering,
‘wat een lief engeltje, het lijkt verdorie wel een echt engeltje... van wie zou dat een
kindje zijn...? Wat hebben ze dat kindje leuk verkleed als engeltje... kijk toch eens...
aaaaaah.’
Het was een mooie optocht. Voor hem reed Doornroosje en achter hem een draak
van dahlia's. Maar langs de weg was het een gedrang en een tumult en het engeltje
dacht een beetje benauwd: Hoe vind ik ooit mijn trompetje tussen al die mensen?
Toen de stoet aan het eind van de route was gekomen, had de witte zwaan de eerste
prijs gewonnen. Dat kwam door het engeltje en het gejuich van de mensen was
overweldigend. Iedereen kwam rond de wagen staan en het engeltje werd nu echt
bang. Ik wil niet, ik wil niet, dacht hij en hij sloeg zijn vleugels uit en vloog weg van
de wagen, regelrecht in een open raam van een huis aan de straat.
In het huis woonde een oude vrouw die niet zo bijster goed van gezicht was. Ze
zag iets door de kamer fladderen, ze hoorde het geluid van vleugels en ze werd boos.
‘Mies,’ riep ze naar de keuken. ‘Mies, daar is weer een meeuw in de kamer.’
Mies kwam uit de keuken aanhollen en vroeg: ‘Waar dan?’
Het engeltje verstopte zich haastig achter de televisie. Het hield zich muisstil.
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‘Het was een meeuw,’ zei de oude dame snibbig. ‘Waar is-ie nou... O kijk, daar gaat
ie.’ Het engeltje vloog door het achterraam weer naar buiten in grote angst en de
huishoudster liep achter hem aan met de zwabber. Maar hij verstopte zich opnieuw,
nu tussen de rododendronstruiken en bleef daar zitten tot het begon te schemeren.
Toen, in de schemering, fladderde hij voorzichtig van de ene tuin in de andere, boven
de jasmijn, tussen de geurende rozenhagen, tot hij in het stille park terechtkwam. Er
stond daar een groot modern beeldhouwwerk. Het engeltje kon niet zo goed zien wat
het voorstelde, maar ergens in het beeld was een holte waar hij net in paste. Doodmoe
en onbeschrijflijk treurig vouwde hij zijn vleugeltjes dicht en sliep. Vroeg in de
morgen werd hij wakker doordat een paar voorbijgangers stilstonden en over hem
begonnen te praten.
‘Wel een mooi beeld,’ zei de een.
‘Ja, maar dat engeltje is smakeloos,’ zei de ander.
Toen liepen de stemmen door en het engeltje gluurde vanuit zijn hoekje. Hij was
een tikje beledigd, omdat ze hem een smakeloos engeltje hadden ge-
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noemd, maar lang bleef hij niet wrevelig, want de zon scheen en de perken bloeiden
blauw en roze en duizend bijen zoemden tegelijk.
Het was een prachtige ochtend. Hij hoorde een vogel zingen. Hij zag het
sprankelend water van een fontein, hij hoorde nog veel meer vogels zingen en
daarbovenuit hoorde hij... hoorde hij... hoorde hij... een schrille toon, schril en toch
zoet en wollig en mollig. ‘Mijn trompetje...’ fluisterde het engeltje, ‘mijn eigen lieve
trompetje.’ Hij wachtte geen moment meer en vloog op het geluid af.
Achter een boom vond hij het jongetje dat ernstig aan het blazen was op zijn
trompet. Het engeltje ging in de boom zitten en gluurde door de takken.
‘Pssst...’ fluisterde het engeltje.
Het jongetje keek naar boven.
‘Hallo,’ zei hij.
‘Dat trompetje dat je daar hebt,’ zei het engeltje, ‘dat is mijn trompetje.’
‘Is het heus?’ vroeg de jongen teleurgesteld. Het verbaasde hem wel een beetje,
een engeltje te zien daar vlak boven hem, een echt engeltje met vleugels van veren,
maar aan de andere kant was dit jongetje gewend zich te verbazen. De hele dag deed
hij niets anders dan zich verbazen over alles wat hij zag en hoorde en rook en
aanraakte en daarom kwam deze verbazing niet erger aan dan andere verbazingen.
‘Zo,’ zei hij, ‘is dat jouw trompetje. Ik dacht het wel... vandaag of morgen komt
de eigenaar het wel terughalen, dat dacht ik al lang.’ En bij deze woorden
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keek het jongetje zo treurig en zo wanhopig dat het engeltje medelijden kreeg.
‘Ik heb het nodig, zie je,’ zei het engeltje aarzelend. Maar toen hij nog eens keek
naar de teleurgestelde ogen van de jongen, voegde hij er haastig bij: ‘Als je het erg
graag wil houden dan mag je het wel hebben.’
‘O alsjeblieft,’ zei de jongen. ‘O alsjeblieft. Straks komen de andere kinderen om
met mij samen te spelen. Dus ik heb het ook nodig. Weet je wat, als ik jouw trompetje
mag houden, dan krijg jij van mij... dan krijg jij van mij...’ De jongen keek om zich
heen om gauw te verzinnen wat hij in ruil zou kunnen aanbieden. ‘Mijn bootje,’
besloot hij.
Het engeltje schudde zijn hoofd. ‘Ik heb al een bootje,’ zei hij.
De jongen voelde in zijn zakken en beet op zijn nagels. Toen verhelderde zijn
gezicht en hij riep: ‘Ik weet het al. Jij krijgt mijn radiootje in plaats van het trompetje.
Heb je toch muziek.’ En hij pakte het kleine transistorradiootje dat daar naast hem
stond in het gras en gaf het aan het engeltje.
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‘Dank je wel,’ zei het engeltje. Hij had nog nooit een radiootje gehad en vond het
enig om er een te hebben.
‘Je moet aan deze knop draaien,’ zei de jongen.
‘Dank je wel,’ zei het engeltje nog eens, greep het hengseltje van het radiootje,
sloeg zijn vleugeltjes uit en vloog loodrecht omhoog naar de hemel.
De jongen keek hem lang na en zag eindelijk het engeltje verdwijnen in de blauwe
lucht. Hij blies op zijn trompet tot afscheid en dadelijk kwamen de kinderen uit de
buurt aanrennen met hun muziekinstrumenten. Ze wilden weer muziek maken.
‘Waarom kijk je zo naar boven?’ vroegen ze. ‘Wat zie je daar?’
‘O niets,’ zei de jongen. ‘Laten we maar beginnen.’ En ze speelden de hele ochtend
in het park.
Het engeltje kroop door hetzelfde gat in de hemelheg terug, met zijn radiootje en
daar zat het, midden op het gazon, een beetje moe en met vlerkjes die wat rafelig
waren van de wind en de avonturen.
Al heel gauw zat er een grote groep engelen om hem heen. ‘Waar ben jij geweest?’
vroegen ze. ‘Waar heb je zo lang gezeten? En wat heb je daar meegebracht?’
Het engeltje zei niets maar draaide aan een knopje. Er kwam een hele stroom
muziek uit het radiootje en de engelen bleven verbaasd luisteren. Ze legden algauw
hun eigen instrumenten neer: alle harpen en bazuinen werden aan de kant gezet en
een paar oudere engelen zeiden tevreden: ‘Wel wel, dat is makkelijk en dat is
praktisch. We hoeven zelf niet meer te spelen, het wordt voor ons gedaan, kom, laten
we gaan
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breien bij de radio.’
Maar niet ver van het groene hemelgazon was de Grote Studeerkamer waar vader
God zat te lezen. Hij was zo verdiept in zijn boek dat hij niet meteen en onmiddellijk
hoorde dat er iets bijzonders aan de hand was. Maar plotseling legde hij het boek
neer en luisterde scherp. Hij stond op en keek door het raam. Daarbuiten zag hij een
grote groep engelen. Sommige zaten, sommige lagen op het gazon. In hun midden
stond een klein doosje dat muziek afgaf.
Er kwam een grote frons op her voorhoofd van vader God. Door de openslaande
deuren van de studeerkamer schreed hij naar buiten. Het begon te waaien in de tuin
en er kwam een geluid van een machtig en boos onweer met ratelende donderslagen.
De gouden regen zwiepte heftig heen en weer, het werd donker en de engelen
schrokken en hielden angstig hun handen voor de ogen. Behalve het kleinste engeltje,
dat sprakeloos toekeek en zag hoe vader God het radiootje nam en het wegslingerde
over de hoge hemelheg heen, ver weg, ver weg, heel ver weg... Het geluid van de
radio was ineens verstomd.
Dat was dat. Er was geen woord gevallen. Al heel gauw ging alles zijn gewone
gang. De lucht was blauw en de gouden regen zwiepte niet meer. Iedere engel had
zijn harp of zijn bazuin weer genomen en het gazon was rustig.
Alleen het kleine engeltje liep te dwalen door alle hemeltuinen en was bedroefd.
Zijn trompetje had hij niet terug en nu was ook zijn nieuwste speelgoed, het
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radiootje, weg. Hij ging zitten bij het hemels kippenhok en schreide. Het was de oude
tuinman die hem daar vond zitten en tegen hem zei: ‘Wat scheelt eraan?’
‘Nu heb ik niets meer,’ zei het engeltje.
‘Er zijn nog trompetjes genoeg in de hemel,’ zei de tuinman. ‘Wil je dat ik er een
voor je haal uit de voorraad?’
‘Nee,’ zei het engeltje. ‘Geen een ander trompetje heeft zo'n toon als het mijne.
En ik ben het voorgoed kwijt want het jongetje op aarde heeft het net zo nodig als
ik.’
‘Ik betwijfel het,’ zei de tuinmanengel. ‘Ik wil wel eens een keer voor je gaan
kijken of het werkelijk zo is.’
Het engeltje antwoordde niet. Het bleef zitten schreien. Het schreide elke dag een
uur. Wekenlang.
Vier ochtenden speelde het jongetje met de andere kinderen in het park. Aan het
eind van de vierde ochtend kwam er een heer langs, die zei: ‘Jongen, je hebt talent.
Wil je wat verdienen met trompet spelen? Wil je beroemd worden als trompetspeler?
Ga dan met me mee.’
De andere kinderen keken teleurgesteld en zagen verbaasd toe hoe hun kameraadje
zijn trompet nam en meeging met de heer.
Diezelfde avond speelde de jongen voor een zaal met mensen, begeleid door een
heel orkest. Hij voelde zich trots en hij was heel blij met al het geld dat hij verdiende.
De mensen in de zaal klapten luid en lang, er kwamen stukken in de krant over het
wonderkind
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met de trompet. En zijn portret stond in alle bladen. De jongen ging mee op tournee.
Dat betekende dat hij elke avond in een andere stad moest optreden. Hij moest
optreden voor de radio en voor de televisie. Grote aanplakbiljetten kwamen aan de
concertzalen te hangen overal waar hij optrad. Hij had een enorm succes, maar hij
moest wel véél. Hij moest veel reizen, hij moest erg lang spelen, hij moest heel veel
handjes geven, hij moest veel handtekeningen zetten, hij moest te véél. Hij verveelde
zich omdat hij te veel moest, en te weinig mocht. Hij gaapte in de pauze en hij had
zelfs lust om te gapen terwijl hij speelde op zijn trompet. En dat kon nooit goed zijn.
Het was ook niet goed. Hij speelde ook niet zo prachtig meer. Het leek wel of het
trompetje zich ook verveelde. Het leek soms of het gaapte. Het klonk niet meer zo
schril en ook niet meer zo zoet.
Op een avond had de jongen gespeeld in de televisiestudio, ver van zijn eigen huis.
Hij was moe en hij was kribbig en hij was boos. ‘Ik wou dat ik je nooit had gezien,’
zei hij tegen het trompetje. ‘Ik heb genoeg van je en je klinkt niet eens meer mooi.’
‘Wil je hem kwijt? Geef hem dan maar aan mij,’ zei de cameraman die vlak bij
hem bezig was met een paar dikke kabels. De jongen keek een beetje wantrouwig
naar de cameraman. Het was een oude man. Dat was al heel vreemd, want
cameramannen zijn altijd jong. En deze was zo oud en zo krom. Hij had werkelijk
een bochel.
‘Mijn trompet weggeven?’ vroeg de jongen. ‘Hoe
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kan dat nou. Ik ben toch op tournee.’
‘Hoe zou je het vinden om weer bij je vriendjes te spelen in het park?’ zei de
cameraman. ‘Bij de vijver waar je gewend was te spelen. In je eigen stad. Hè?’
De jongen keek op en zei: ‘Hoe weet u dat? Hoe weet u waar ik speelde? Precies
zo was het.’
De cameraman zweeg en ging door met zijn werk. Het jongetje voelde zich
plotseling zo moe en slaperig dat hij zijn trompetje naast zich legde en in slaap viel.
Toen hij wakker werd, dacht hij: Ik moet heel lang geslapen hebben. De nacht is om,
het wordt al licht. Ik ben in de televisiestudio, ver van huis. Maar wacht eens, dat is
niet waar, ik ben niet ver van huis, ik ben in het park. Ik ben in mijn eigen park, bij
mijn eigen vijver. En waar is mijn trompet? Nee maar, die ligt naast me. Is het wel
mijn eigen trompetje? De jongen nam het trompetje en blies erop. Het was zijn
trompetje niet meer. Het was een ander trompetje, een gewoon trompetje. De jongen
lachte, hij vond het niet erg, hij vond het heerlijk. Hij zou trompet spelen met zijn
vriendjes. Hij zou niet meer beroemd zijn, hij wou alleen maar een jongen zijn in
een park, die speelt met zijn kameraadjes.
En al heel gauw kwamen zijn vrienden en waren verbaasd toen ze hem zagen.
‘Ben je niet meer beroemd?’ vroegen ze
‘Nee,’ zei het jongetje. ‘Ik ben niet meer beroemd.’
‘Wil je dan weer met ons spelen?’ vroegen ze.
‘Dat wil ik wel,’ zei hij. En hij speelde op zijn trompet. Het klonk niet meer zo
hemels als vroeger, hoe

Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo

58
kon het ook, het was het hemelse trompetje niet. Het klonk heel gewoon en heel
aards en een beetje onbeholpen, maar het was heerlijk om te spelen en er kwam geen
heer die de jongen meenam.
De cameraman had intussen het hemelse trompetje gehouden, daar in de studio.
Hij knoopte zijn jas open en twee vleugels kwamen te voorschijn. Door het raam
kroop hij naar buiten en hij vloog omhoog.
Toen hij daarboven het kleine engeltje vond bij het hemels kippenhok, zei hij:
‘Alsjeblieft, hier is je trompetje.’
‘O,’ zei het kleine engeltje met een zucht. ‘Mijn trompetje, mijn lieve goeie
trompetje.’ En het engeltje ging naar de kelder om te spelen, uren- en urenlang en
het trompetje had een toon, zo schril en toch zoet en mollig en wollig, het was niet
te geloven. Telkens als het engeltje even ophield, leek het of hij een echo hoorde,
een echo van heel ver weg van de aarde, waar de gewone jongetjes wonen, die op
gewone trompetjes spelen. En de echo van het gewone trompetje gaf antwoord.
Je vraagt wat er van het radiootje geworden is.
Het was naar beneden gevallen en het viel niet in duizend stukken. Nee, het kwam
terecht op een van de hellingen van de berg Popocatepetl en daar staat het nu bij een
bruin ezeltje dat niet weet wat het is. Het ezeltje heeft een peinzende uitdrukking op
zijn gezicht, omdat het aldoor denkt:
Wat zou dit toch wezen?
Wat zou dit toch wezen?
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Kwade gedachten
‘Je moet eens aan trouwen denken,’ zei de oude koning tot zijn zoon.
‘Met wie moet ik dan trouwen?’ vroeg de prins lusteloos.
‘Met een mooie prinses,’ zei de koning. ‘En niet alleen mooi, maar ook goed. Ze
mag geen enkele kwade gedachte hebben, nooit ofte nimmer.’
‘Zo iemand vinden we immers niet,’ zuchtte de prins.
Maar de koning riep zijn kamerheer. Deze had de eigenaardigheid dat hij slechte
gedachten kon zien. Hij zag de slechte gedachten als zwarte gevleugelde insekten
om de hoofden van de mensen vliegen.
‘Luister,’ zei de koning tot zijn kamerheer. ‘Vanmiddag komen er elf prinsessen
op zicht. Wij zullen wel kijken wie de mooiste is, maar jij, m'n waarde kamerheer,
jij moet kijken of ze slechte gedachten hebben.’
Zo gebeurde het. 's Middags zaten er elf prinsessen op het gazon. Ze zaten op
plastic schommelstoelen en zwegen bedrukt, want ze waren erg zenuwachtig.
‘Nu!’ zei de koning.
De kamerheer begon bij de eerste prinses, een blonde. ‘Bah!’ riep hij en hij deinsde
achteruit. ‘Walgelijk! Horzels om haar heen!’
Bij de tweede riep hij: ‘Zwarte torren... wel dui-
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zend!’ Bij de derde rende hij zelfs verschrikt weg en brulde: ‘Woedende wespen...
help!’ En zo ging het door, het hele rijtje langs. Hij zag om al die mooie hoofdjes
afschuwelijke insekten vliegen, dat waren de kwade gedachten van de prinsessen.
De koning en de prins stonden erbij. Ze konden de insekten niet zien, maar ze waren
vol bewondering voor de knappe kamerheer.
Eindelijk, bij de elfde prinses, stond de kamerheer lang stil. Hij liep om haar heen,
keek, luisterde en snuffelde aan haar krullen. ‘Niet te geloven,’ mompelde hij. ‘Geen
enkele kwade gedachte. Geen ziertje kwaad bij dit meisje. Ik sta voor haar in.’
‘Wel,’ zei de koning opgewekt. ‘Dan zijn we klaar.’ De overige tien prinsessen
werden haastig naar huis gestuurd in karossen. Ze kregen allemaal voor 't weggaan
nog gauw een stuk cake om hen te troosten, maar ze waren toch diep beledigd, dat
kon je zien. En de elfde prinses werd de verloofde van de prins. Ze was ongelofelijk
mooi, dat moet gezegd worden. Ze had diepblauwe ogen en kastanjebruine haartjes
en ze was zo blank als een porseleinen poppetje.
‘Ziezo,’ zei de koning en hij wreef zich in de handen.
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‘Dat is weer voor mekaar. Ben je gelukkig, m'n zoon?’
‘Nee,’ zei de prins.
‘Maar jongen,’ riep de koning verschrikt. ‘Zo'n mooie verloofde van koninklijken
bloede en dan nog helemaal zonder kwade gedachten. Denk eens aan!’
‘Tja,’ zei de prins, ‘het is best mogelijk dat ze geen kwade gedachten heeft. Maar
als u het mij vraagt, heeft ze helemaal geen gedachten. Geen kwade maar ook geen
goede.’
‘Kom, wat hindert dat?’ riep de koning luchtigjes. ‘Ze wordt later koningin en een
koningin hoeft geen gedachten te hebben. Als ze maar kan wuiven achter het raampje
van haar rijtuig. Als ze maar kan glimlachen en mooie woordjes uit het hoofd kan
leren. Dan hoeft ze helemaal niet te denken!’
De prins zweeg. Die dag ging hij varen met zijn mooie verloofde in een bootje.
Ze roeiden langzaam de rivier op. Langs de groene oevers bloeiden overal paarse en
gele lissebloemen in de zon.
‘Denk je dat er een hemel bestaat?’ vroeg de prins.
De prinses keek hem verwonderd aan. Ze zweeg en hij begreep dat ze daar geen
gedachte over had. Hij roeide zwijgend verder en ze kwamen langs een oud,
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armelijk, vervallen hutje dat aan de rechteroever stond.
‘Waarom is de ene mens rijk en de andere arm?’ vroeg de prins.
Weer keek de prinses hem verbaasd aan. Haar gezicht was mooier dan ooit, maar
de prins werd korzelig, omdat hij zag dat ze nooit over die vraag had nagedacht en
er ook niet over kón nadenken. Ze had immers nooit gedachten.
‘Ik maak het bootje hier even vast,’ zei de prins. ‘Wacht hier op mij. Ik wil dat
hutje van binnen bekijken.’
De prinses bleef geduldig zitten en liet het stromende water door haar vingers
glijden, terwijl het bootje schommelde aan de kant. Intussen duwde de prins de deur
van de hut open.
Daar, op een oude wrakke stoel zat een armzalig gekleed meisje met donkere ogen.
Ze was bezig aardappelen te schillen en ze keek verwonderd naar de mooie prins.
‘Dag,’ zei de prins en hij bleef staan kijken, terwijl zij verder schilde.
‘Dag,’ zei het meisje.
‘Waarom...’ zo vroeg de prins. ‘Waarom is een bloem mooier dan een mand
schillen?’
Het meisje liet haar aardappelmes even rusten en dacht na. Toen zei ze: ‘Maar ís
een bloem mooier dan een mand schillen? Weet je dat wel zeker?’
En de prins keek en vond de mand schillen op haar schoot mooier dan alle bloemen
van de aarde. Dat was
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vreemd, maar hij vond het nu eenmaal en hij wist niet waarom. Hij wist alleen dat
dit meisje gedachten had. Hij nam haar zachtjes bij de arm en liep met haar door de
groene velden naar huis. De prinses in het bootje was hij totaal vergeten en toen hij
met het arme meisje in het paleis kwam, zei hij tot zijn vader die zat te knikkebollen
op de troon: ‘Vader, dit is mijn bruid. Ze denkt!’
‘Maar jongen,’ riep de koning verschrikt. ‘Je had toch al een bruid? En dit... dit
is een vies meisje. Met een aardappelmesje in haar hand! Wat zullen de mensen wel
zeggen? En wat een smerige jurk!’
‘Dat is te verhelpen,’ zei de prins. ‘Jurken genoeg op de wereld.’
Intussen was de kamerheer naderbij gekomen. Hij gaf een kreet van schrik toen
hij het meisje zag en riep: ‘Een hommel! Een dikke bruine hommel vliegt om haar
hoofd! Ze heeft een kwade gedachte!’
‘Eentje maar?’ lachte de prins. ‘Waar dacht je aan, liefje?’ Het meisje bloosde en
zei: ‘Ik dacht, wat een dwaze koning die er iets om geeft wat de mensen zullen
zeggen!’
‘Ziet u wel?’ riep de kamerheer driftig. ‘Een boze gedachte.’
‘Beter dan helemaal geen gedachte,’ zei de prins en hij kuste zijn meisje, hoe vies
ze ook was. Toen moest ze in bad en onmiddellijk daarna werd de bruiloft gevierd.
De stoet reed langs de rivier en de bruidegom zag tot zijn schrik dat de mooie
prinses nog steeds in het
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bootje zat te wachten. ‘Ik was haar vergeten...’ riep hij. ‘Vraag haar of ze in het
achterste rijtuig wil plaats nemen.’
Zo gebeurde het en de prinses vond het best en dacht er verder niet over na, want
ze dacht immers nooit.
De bruiloftsstoet reed naar de kerk en iedereen was gelukkig behalve de kamerheer.
Hij sloeg met zijn stok in het rond en bromde: ‘Overal insekten in de kerk! Torren
en kevers, wespen en blauwe vliegen en giftige bijen... foei... foei!’
Maar niemand trok zich daar een sikkepit van aan.

Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo

65

De diepvriesdames
Er was eens een kapper die 's maandags vrij had en dan alle bezienswaardigheden
ging bekijken. Hij was al naar het museum geweest en naar de tentoonstelling en
naar de echoput en toen wist hij niets meer.
‘Waar moet ik vandaag heen?’ vroeg hij zich af op maandagmorgen. ‘Wacht, ik
kon wel eens naar het koelhuis gaan, waar de diepvrieskabeljauw bewaard wordt.
Misschien is het niet een echte bezienswaardigheid, maar het is tenminste iets.’
Het koelhuis stond een heel eind buiten de stad en hij reed er met zijn autootje
naar toe.
Daarbinnen was het frisjes. Twintig vrouwen waren bezig stukken kabeljauw in
te pakken en ze hadden het zo druk dat ze hem niet eens opmerkten.
Dit is nog niet de echte diepvries, dacht de kapper. Ik moet wat verder het gebouw
in. Hij volgde een paar mannen die grote kisten vis wegdroegen. Ze hadden hele
dikke jassen en leren handschoenen aan en wollen kappen op, en dat moest ook wel,
want in de grote diepvriesruimte was het veertig graden onder nul.
‘Toch wil ik het zien,’ zei de kapper bibberend. Hij zette de kraag van zijn jasje
op en liep van de ene diepvrieskamer in de andere, langs eindeloze rekken met vis
vis vis.
‘Wat groot is het hier,’ zei de kapper. ‘Ik moet niet te ver gaan, want ik zou
warempel verdwalen. Waar
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zijn de mannen gebleven? Hallo...’ riep hij. En toen er geen antwoord kwam, riep
hij nog eens: ‘Hallo!’
Mijn hemel, ik moet terug, dacht hij. Of ik bevries. Deze temperatuur is niet te
verdragen. Hij keerde zich om en ging terug. Van de ene ruimte dwaalde hij in de
andere, tussen de vis en na tien minuten was hij de richting totaal kwijt. Wanhopig
begon hij te draven en te schreeuwen, maar niemand hoorde hem.
De ijskou kroop in zijn neus en in zijn longen en in zijn ogen en in zijn tenen en
alles deed hem pijn. Eindelijk was hij helemaal stijf en ging boven op een pak vis
zitten huilen. Zijn tranen bevroren onmiddellijk en vielen als ouderwetse peerdrups
op de vloer waar ze ketsten.
‘O lieve mensen, nu vries ik dood,’ zei de kapper. ‘Over vijf jaar vinden ze mijn
bevroren lijk. Dan zullen ze zeggen: Kijk, daar ligt de kapper die elke maandag
uitging om de bezienswaardigheden te bekijken. Gelukkig heb ik geen vrouw die
om mij zal treuren. Alleen maar klanten en die vinden wel een andere kapper. En nu
ga ik slapen en ik word nooit meer wakker.’
Hij deed zijn ogen dicht en het was of hij in een diepe put viel. Hij viel en viel en
viel en het werd warmer want slaap is altijd warm.
Toen hij ontwaakte, hield hij de ogen angstig dicht en zei: ‘Ben ik in de hemel of
in de hel? Ik ben dood, dat staat vast, maar het lijkt wel of ik in een auto rijd. Ik
beweeg, ik ga vooruit. Zou dit misschien mijn begrafenis zijn? Dan gaat het wel
oneerbiedig hard, moet
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ik zeggen.’
Toen deed hij zijn ogen open. Hij zat op een slee die getrokken werd door zes
witte beesten. Ze waren zo groot als wolven, maar toen hij goed keek, zag hij dat het
fretten waren. Grote witte fretten.
‘Ben je wakker?’ vroeg een stem.
Hij keek opzij en zag naast zich een dame in een wit plastic mantelpak. Ze was
heel mager, ze had lichtende ogen en ze lachte met witte lippen. Alles aan haar was
wit, maar misschien kwam dat door het maanlicht.
‘Is het niet toevallig dat ik je gevonden heb?’ riep ze. ‘Wat hebben we elkaar lang
niet gezien. Je kent me toch nog wel?’
Ineens herinnerde de kapper zich zijn jeugd en hij zei: ‘U bent tante Frigitte!’
‘Juist,’ zei ze. ‘Nu ben je mijn gast en ik neem je mee naar huis.’
De kapper voelde zich niet op zijn gemak. Hij wist nog goed dat tante Frigitte hem
hard in zijn oor had geknepen toen hij klein was. Omdat hij een plasje deed in de
tuin op haar witte fresia's.
‘Maar tante,’ zei hij. ‘Ik dacht dat u door het ijs was gezakt toen ik acht jaar was.’
‘Dat is ook zo,’ zei ze. ‘En daarom ben ik nu hier. Kijk eens hoe prachtig het is
in onze diepvrieskolonie!’
De kapper keek om zich heen.
‘Een hele stad van kristal,’ riep hij. ‘Wolkenkrabbers van kristal!’
‘Van ijs,’ zei ze. ‘Alles is van ijs en van sneeuw. En
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toch heb je 't niet koud, is 't wel?’
‘Nee,’ zei hij en dat was waar. Hij had het niet koud meer en hij keek geboeid naar
de gladde straten tussen de torenhoge ijsflats die fonkelden en schitterden en flitsten
met een miljoen briljanten lichtjes in de maneschijn. Er was een druk stadsverkeer.
Overal sleeën en in alle sleeën zaten dames en ze werden allemaal door grote fretten
voortgetrokken.
‘Wonen er alleen dames in deze stad?’ vroeg hij.
‘Nee,’ zei ze. En ze wees naar de verkeersagent.
De kapper moest lachen, want het verkeer werd geregeld door een sneeuwpop met
een wortelneus en houtskoologen.
En toen waren ze thuis. Thuis in de diepvriesvilla van tante Frigitte. Het huis leek
van glas te zijn, maar het was allemaal ijs wat de klok sloeg. De vloeren waren bedekt
met mollige kraaksneeuw-tapijten, de muren waren doorzichtig maar hier en daar
bedekt met ijsvarens. Overal stonden banken met sneeuw en dekens en tafels van
ijs. En op alle banken zaten diepvriesdames in het wit met witte haren en witte
kostuums en toen de kapper en tante Frigitte binnenkwamen, begonnen ze te roepen
en te babbelen.
‘Dit is mijn neef, de kapper,’ zei tante Frigitte. ‘Hij zal ons allemaal een prachtig
kapsel geven.’ Alle dames begonnen harder te kwetteren met het geluid van ijsbrokken
in een koeler. Ze kwamen naar hem toe. Ze bekeken hem van top tot teen. Ze knepen
in hem en draaiden hem in 't rond en roken aan zijn haar en de arme kapper voelde
zich erg onbehaaglijk.
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‘Laat de jongen eerst wat eten, voor hij aan zijn werk begint,’ zei tante Frigitte en
ze klapte in haar handen.
Een sneeuwman op plompe sneeuwvoeten kwam binnen met een blad vol bevroren
kabeljauw en een ijsje. De kapper at en toen het op was moest hij aan het werk. Hij
kreeg een salon van ijs, helemaal voor zich alleen, met spiegels van ijs en bankjes
van sneeuw. Daar kwam de ene diepvriesdame na de andere en hij maakte hun
spierwitte haar op. Hij kamde en vlocht en borstelde de witte lokken, stak ze vast
met ijsnaalden en hier en daar een ijsbloem. Het werd prachtig: ze kregen hoge,
krullerige, glanzendwitte ijstaarten op hun hoofd en allemaal waren ze verrukt.
Een van de diepvriesdames was jong. Ze heette Sorbet en ze was zo mooi dat de
kapper aldoor naar haar moest kijken in de spiegel. Ook zij had wit haar en een wit
gezicht, maar haar ogen waren donkere bevroren vijvertjes waar het maanlicht in
speelt en haar stem klonk als arresleebelletjes.
‘Vertel me eens iets van het land waar je vandaan komt,’ zei ze.
De kapper probeerde zich zijn eigen land te herinneren, maar vreemd genoeg was
hij helemaal vergeten hoe het eruitzag.
‘Vertel op, hoe is het daar?’ vroeg de mooie Sorbet.
‘Ik weet het niet meer,’ zei hij. En toen ging ze weg en er kwam een volgende
diepvriesdame in zijn ijssalon.
De kapper was tevreden. Hij at elke dag bevroren
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vis en ijs, hij werkte hard en hij dacht nooit meer aan zijn eigen land. 's Avonds
mocht hij kijken naar het winterbal op het grote ijsplein. Daar dansten de
diepvriesdames op schaatsen in het maanlicht, met hun schitterend witte kapsels. Op
een van die avonden kwam Sorbet naast hem staan en vroeg: ‘Wil je met mij dansen?’
‘Ik kan niet schaatsenrijden,’ zei de kapper. ‘Ik heb geen schaatsen.’
‘Kom dan een uurtje met me sleeën,’ vroeg Sorbet. En ze nam hem mee naar haar
eigen slee, bespannen met acht forse fretten.
Maar toen de kapper in de slee wou stappen, kwam hij te dicht bij een van de
fretten. Het dier beet hem in zijn vinger en er viel een druppel bloed op de sneeuw.
En toen de kapper het rode bloed zag, wist hij ineens weer hoe zijn eigen wereld
eruit had gezien. O ja, daar waren kleuren, dacht hij. Daar was rood. Rood van bloed
en rood van geraniums en rood van stoplichten. Daar was groen van gras en geel van
kuikentjes en roze van giro-enveloppen. En onderweg vertelde hij aan Sorbet, hoe
prachtig zijn wereld was.
‘Kleuren,’ zei hij. ‘Overal kleuren.’
Ze begreep hem helemaal niet. Hij kon het haar niet uitleggen en begon te stamelen,
maar zijn ogen straalden zo, dat ze toch heel geboeid was.
‘En er is zon,’ zei hij.
‘Wat is zon?’
‘De zon is geel en heet en heerlijk,’ zei de kapper. ‘O, wat wil ik graag terug naar
mijn eigen wereld.
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Lieve Sorbet, wijs me de weg.’
‘Ik kan je de weg wel wijzen,’ zei Sorbet, ‘maar op één voorwaarde.’
‘Wat dan?’
‘Neem mij mee,’ zei ze. ‘Ik wil bij je blijven. Ik vind je lief.’
‘Akkoord,’ zei de kapper. ‘Dan ben je nu mijn verloofde. Laten we meteen gaan.’
Ze reden de stad uit en kwamen op kale ijsvlakten waar niets was behalve maanlicht
en ijs.
‘Je tante Frigitte was van plan om je nooit meer te laten gaan,’ zei Sorbet. ‘Ze wou
een sneeuwpop van je maken met kooloogjes.’
Voor het eerst rilde de kapper en zei: ‘Laten we harder rijden.’
Maar het ijs werd brokkeliger. Grote sneeuwhopen versperden de weg. Er huilden
poolwinden om de sneeuwbergen heen, het was een griezelig landschap.
‘We moeten er hier uit,’ zei Sorbet, ‘we moeten te voet verder.’
Ze lieten de slee staan en klauterden over de schotsen en sneeuwhopen verder.
‘Hier moet ergens de ingang zijn,’ zei ze. ‘De ingang van de grot. Het is het eind
van onze wereld en het begin van de jouwe.’
‘Stil eens,’ zei hij. ‘Hoor ik roepen?’
Ze stonden allebei stil om te luisteren. ‘Het is tante Frigitte,’ zei Sorbet. ‘Ze komt
ons achterna.’
‘Neef!’ riep de stem van tante Frigitte in de verte. ‘Neef! Kom dadelijk terug!’
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‘Gauw gauw,’ zei Sorbet. ‘Hier ergens, tussen deze schotsen, moet de opening zijn.’
Ze zochten wanhopig tussen de ijsschotsen, groeven met hun handen in de sneeuw
en gooiden grote brokken ijs omver.
‘Opschieten,’ hijgde Sorbet. ‘Ze is er al. Ik hoor haar voetstappen kraken.’
‘Hier is een gat,’ zei de kapper.
Net op tijd lieten ze zich in de grot zakken. Vlak boven hen hoorden ze tante
Frigitte zoeken en roepen en kraken over het ijs, maar ze kropen dieper en dieper de
grot binnen en kwamen in een gang.
‘Zou ze ons volgen?’ vroeg de kapper bevend.
‘Nee,’ zei Sorbet. ‘Ze is veel te bang voor jouw wereld, ze durft niet verder.’
Aan het eind van de gang was een deur die heel gemakkelijk openging.
‘Het koelhuis,’ zei de kapper. ‘We zijn in het koelhuis en ik weet nu ineens hoe
ik de uitgang moet vinden. Kom maar mee.’
Hij vond de uitgang heel gauw en daar stonden ze plotseling in de warme
zonneschijn. Het was prachtig. Groene wuivende bomen en rode pioenen en gele
boterbloemen in het gras. Wat een mooie wereld. De kapper lachte van geluk en zei:
‘Hoe vind je dit?’
‘Mooi,’ zei Sorbet. Ze had het wel warm, dat kon je zien. Het zweet stond op haar
voorhoofd.
‘Bij mij thuis is het lekker koel,’ zei hij. ‘Kijk, hier staat warempel mijn autootje
nog. Kom er maar in, dan zal ik je alles laten zien.’
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‘Zie je al die kleuren?’ vroeg hij, toen ze reden. ‘Kijk eens naar die rode daken en
het blauwe water.’
Hij was zo opgewonden en hij had zoveel te kijken onderweg dat hij helemaal niet
op haar lette en niet merkte dat ze geen woord zei.
Eindelijk moest hij sloppen voor een rood licht en hij keek opzij.
‘Hemel, je smelt!’ riep hij.
Het arme diepvriesmeisje was bezig een plasje te worden. Ze smolt heel snel. De
kapper nam zijn zakdoek en veegde haar gezicht af, maar er kwam meer en meer
water. Hij schoof het dak van zijn wagentje open en wuifde haar koelte toe, maar
het hielp allemaal niets.
Achter hem begonnen de andere auto's te toeteren, want het licht was op groen
gesprongen. Maar hij was te verbouwereerd om door te rijden, en hij bleef jammerend
roepen: ‘Ze smelt, ze smelt.’
Een agent stak zijn hoofd door het portierraampje en vroeg: ‘Waarom rijdt u niet
door, meneer?’
‘Mijn verloofde is bezig te smelten,’ zei de kapper.
‘Waar is uw verloofde dan?’ vroeg de agent.
‘Hier naast me,’ zei de kapper, maar naast hem lag enkel een plasje.
‘U bent zeker niet wel,’ zei de agent. ‘Als ik u was zou ik maar doorrijden en thuis
een koude douche nemen.’
‘Maar die plas is mijn verloofde,’ zei de kapper wanhopig en reed door.
De agent keek hem medelijdend na. Toen de kapper
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thuis was, nam hij een dweil en veegde de voorbank af. Gelukkig is het kunstleer,
dacht hij en toen schrok hij zelf van zijn harteloosheid. ‘Kan het me dan zo weinig
schelen dat de mooie Sorbet is gesmolten?’ vroeg hij aan zichzelf.
‘Ja, het kan me eigenlijk helemaal niet schelen,’ antwoordde hij. ‘Ze was me toch
te koel. Ik ben blij dat ik weg ben uit dat land met die diepvriesdames. En nu ga ik
een lekkere kop hete koffie zetten.’
Hij zette het water op en deed de koelkast open om het flesje room te grijpen.
Omdat hij de room niet dadelijk vond, boog hij zich voorover en stak zijn hoofd in
de koelkast. En toen voelde hij twee ijskoude handen die zich om zijn nek vastgrepen.
‘Nu heb ik je,’ zei de koude stem van tante Frigitte. ‘En ik laat je niet meer los.
Je gaat met mij mee terug.’
De kapper stikte haast. Hij proestte en hoestte en gorgelde en rochelde. Met beide
handen zette hij zich af aan de deur van de koelkast en toen gaf hij zo'n harde ruk
dat hij losschoot en met een klap achterover viel op de keukenmat. Met zijn voet gaf
hij de deur van de kast een zet, zodat die dichtviel.
‘Dat was op het nippertje,’ zei de kapper en hij had het nu zelf heel warm. Hij
dronk zijn koffie zwart en de volgende dag zette hij een advertentie in de krant:
Koelkast te koop. Als nieuw.
En tot op de dag van vandaag heeft de kapper geen koelkast in huis. En hij haat
alles wat uit de diepvries komt, zelfs tuinboontjes.
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De miesmuizers
De schillenman ging langs alle deuren met zijn schillenkar en z'n paard. Hij was
opgewekt en zong een liedje:
Daar ben ik met mijn wagen,
daar ben ik met mijn paard,
mevrouw, hier is de schillenman,
hebt u nog iets bewaard?
Aardappelschillen,
pereschillen,
of een stuk tomaat?
Geef het aan de schillenman
en gooi het niet op straat.
Aardappelschillen,
pereschillen,
of een ouwe korst.
Geef het aan de schillenman,
dan wordt het niet vermorst.

‘Hee,’ zei een mevrouw aan een van de deuren, ‘wat zingt u toch weer fijn! Ik wou
dat mijn man ook eens een liedje zong, maar nee!’
‘Zingt uw man nooit?’ vroeg de schillenman.
‘Nooit,’ zei de mevrouw. ‘Zal ik u eens wat vertellen?’ Ze trok de schillenman
naar zich toe en fluisterde in zijn oor: ‘Mijn man is een miesmuizer.’
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‘Een wat?’ vroeg de schillenman.
‘Ssst,’ zei ze. ‘Laat niemand het horen. Hij is een miesmuizer!’
‘Wat is een miesmuizer?’ vroeg hij.
‘Weet u niet wat miesmuizers zijn? Miesmuizers zijn ontevreden mensen die altijd
klagen en mopperen en zeuren en jengelen en drenzen en brommen en vloeken en
jammeren.’
‘Zo,’ zei de schillenman. ‘En zijn er veel van die miesmuizers in de stad?’
‘Veel?’ zei de mevrouw. ‘Wat heet veel? Duizenden, tienduizenden, luister maar
eens goed.’
De schillenman luisterde goed. En wat hoorde hij om zich heen? Het klagen en
brommen van de miesmuizers. Grote miesmuizers en kleine miesmuizers.
Vader-miesmuizers, moeder-miesmuizers en kindermiesmuizers. Gejammer en
gedrens. Gezeur en gejengel. Ja, wie goed luistert, hoort de miesmuizers. Ze willen:
niet naar school,
niet naar kantoor,
een ander leven,
meer snipperdagen,
elke week naar de Rivièra,
geen andijvie,
weer een nieuwe auto

en nog honderd dingen niet en honderd dingen wel.
‘Tjemig,’ zei de schillenman toen hij dat hoorde,
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‘wat ben ik blij dat ik geen miesmuizer ben. En nu is mijn wagen vol en ik ga naar
huis.’
Maar juist toen de schillenman zijn wagen keerde om naar huis te gaan, kwam er
uit een steegje een heel vreemd dametje naar hem toe. Een heel dun dametje was het.
En ze zei: ‘Schillenman, hebt u misschien een fluitje gevonden tussen de schillen?’
‘Een fluitje?’ vroeg de schillenman. ‘Hebt u dat per ongeluk met de schillen
weggegooid? Wat dom!’
‘'t Geeft niet zo erg,’ zei het dunne dametje. ‘'t Was maar een fluitje van een cent.’
‘Evengoed jammer,’ zei de schillenman.
‘Mocht u 't vinden,’ zei het dametje, ‘blaas er dan vooral níét op.’
‘Hoe zo dame?’ vroeg hij.
‘Nou, dat zou wel eens gevaarlijk kunnen wezen,’ zei het dunne dametje. En hoeps,
weg was ze, het steegje weer in.
‘Hee, dametje!’ riep de schillenman nog, maar ze was weg en bleef weg.
Nadenkend stond hij bij zijn kar en graaide tussen de aardappelschillen. En
warempel, daar vond hij het fluitje. Een heel gewoon fluitje van een cent. En zo
nieuwsgierig was die schillenman, zo nieuwsgierig... hij kon het niet laten, hij móést
er even op blazen. En toen hij erop blies, kwam er een klein gek wijsje uit dat fluitje.
En meteen begon er iets te gebeuren. Overal ging de deuren open en er kwamen
mensen naar buiten. Ze kwamen tegen hun zin naar buiten, ze wilden helemaal niet,
ze móésten.
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En toen de schillenman met zijn paard en wagen de stad uit ging, volgde hem een
lange sliert mensen. Het waren de miesmuizers. Alle miesmuizers moesten mee.
Vreselijk, wat stribbelden ze tegen, ze schreeuwden moord en brand, ze wilden
helemaal niet mee en ze riepen er een agent bij.
‘Agent, we worden meegenomen,’ riepen de miesmuizers. ‘We zitten vast!’ De
agent keek eens goed en zei toen; ‘U zit helemaal niet vast.’
‘Jawel agent, we zitten vast aan een onzichtbaar touw.’
‘Ja hoor eens,’ zei de agent geprikkeld, ‘dat is nou maar onzin. De wet erkent geen
onzichtbare touwen.’
Natuurlijk bleven er in het stadje een heleboel mensen achter. Iedereen die geen
miesmuizer was, bleef achter. En al die achtergebleven mensen en kinderen keken
sprakeloos van verbazing toe, hoe al de miesmuizers wegtrokken. Ze begrepen er
niets van.
‘Daar gaan alle miesmuizers,’ zeiden ze. ‘Waarom? Hoe zo? Wie z'n schuld is
dat?’ Een paar kinderen zeiden: ‘Misschien weet het dunne dametje er meer van.’
En ze riepen: ‘Dun dametje, dun dametje!’
‘Hier ben ik.’ En daar stond het dunne dametje.
‘De miesmuizers zijn weg,’ riep iedereen.
‘Wel wel,’ zei het dunne dametje hoofdschuddend. ‘En ik heb nog zo tegen de
schillenman gezegd dat hij niet op dat fluitje mocht blazen. Nu heeft hij het toch
gedaan.’
‘Wat zal er nu met de miesmuizers gebeuren?’ vroegen de mensen.
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‘Tsja,’ zei het dunne dametje, ‘die gaan mee met de schillenman naar de schillenschuit.
Daar moeten ze voortaan blijven en ze krijgen niets anders dan schillen.’
Verschrikt en verslagen keken de mensen elkaar aan. ‘Da's erg,’ zeiden ze. Maar
sommige kinderen riepen: ‘Erg? Juist fijn! We zijn de miesmuizers kwijt. Wat zullen
we het gezellig hebben.’
‘Natuurlijk,’ riepen de anderen. ‘Geen geklaag en gezeur meer,’ Ze vormden een
grote kring om de muziektent en zongen dat de stukken eraf vlogen.
Intussen zaten de miesmuizers op de schillenschuit. Ze vonden het daar ontzettend
akelig.
‘Wat moeten we eten?’ vroegen ze aan de schillenman.
‘Schillen,’ zei hij. ‘Wat anders?’
‘We willen terug,’ riepen ze.
‘Ik hou jullie niet tegen,’ zei de schillenman. ‘'k Heb jullie liever niet dan wel. Ga
maar.’
Toen probeerden de miesmuizers van de schuit weg te lopen, maar het ging niet.
Ze zaten aan een onzichtbaar koord vast aan de schuit. En dus bleven ze daar en aten
schillen. Aardappelschillen, pereschillen en de buitenste bladeren van de sla. En die
dan nog verflenst. En loof van radijsjes aten ze en soms per ongeluk een dop van een
tube toe.
‘Wat hadden we het thuis toch goed,’ zei een oude heer. ‘Karbonaadjes met jus!’
‘En eitjes en frieten,’ zei een jongen.
‘En een bankstel om in te zitten,’ zuchtte een mevrouw.
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‘En speelgoed en stripverhalen...’ huilden de kleine miesmuizertjes.
‘Ik ga naar de stad,’ zei de schillenman, ‘tot vanavond dan.’
‘Wat? Gaat u naar de stad? O, mogen we alsjeblieft mee?’
‘Je mag best mee,’ zei de schillenman. ‘Probeer het maar.’
De miesmuizers zagen hem wegrijden met z'n paard en wagen, maar ze konden
niet van de schuit wegkomen. Treurig bleven ze achter. En zo ging de schillenman
elke dag naar de stad om nieuwe schillen te halen en dat was nodig want de
miesmuizers aten veel.
En als hij dan in de stad kwam, stonden er een heleboel mensen op hem te wachten.
Er waren vrouwen die riepen: ‘Schillenman, hoe gaat het met mijn man? Hoe heeft
hij het daar?’
En er waren mannen die riepen: ‘Hoe gaat het met mijn vrouw?’ Sommigen vroegen
angstig: ‘Hoe maakt mijn zoontje het daar?’
‘Het gaat prima,’ zei de schillenman. ‘Ze eten lekker veel schillen vol vitaminen.’
‘Moeten ze daar voorgoed blijven?’ vroegen de mensen.
‘Ik kan ze niet loskrijgen,’ zei de schillenman. ‘Ze zitten vast aan een onzichtbaar
touw. Ik denk een elektronisch touw.’
‘Maar moeten ze dan hun hele leven op die vieze schuit blijven?’
‘Hee hee, mijn schuit is niet vies,’ zei de schillenman.
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Maar de mensen in het stadje waren ongerust en ze keken de schillenman boos aan.
‘We willen onze miesmuizers terug!’ riepen ze.
‘Lieve beste mensen,’ zei de schillenman ongelukkig. ‘Ík kan jullie niet helpen,
heus niet. Vraag het liever aan het dunne dametje.’
‘Dun dametje! Dun dametje!’ riep iedereen.
Daar stond het dunne dametje en zei: ‘Wablief?’
‘Deze mensen willen hun miesmuizers weerom,’ zei de schillenman.
‘Hoor eens,’ zei het dametje, ‘weet je nog wel, schillenman, dat ik je gewaarschuwd
heb? Ik heb nog zo gezegd: Blaas niet op dat fluitje.’
‘Jawel, dun dametje,’ zei de schillenman verlegen.
‘En je hebt het toch gedaan.’
‘Helaas dun dametje,’ zei de schillenman bevend, ‘ik heb het toch gedaan.’
‘We willen onze miesmuizers terug,’ riepen de mensen. ‘Dadelijk!’
‘Wat dom van jullie,’ zei het dunne dametje, ‘'t Is nu toch veel rustiger en prettiger
in de stad nu al die zeurpieten weg zijn.’
‘Dat wel,’ zei een mevrouw, ‘maar al was mijn man dan een miesmuizer, ik mis
hem toch.’
‘En ik mis mijn kinderen,’ riep een moeder. ‘Ook al zijn het miesmuizers.’
‘Dan moeten jullie 't zelf maar weten,’ zei het dunne dametje. ‘Schillenman, heb
je 't fluitje van een cent nog?’
De schillenman zocht in z'n broekzak en iedereen
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hield de adem in.
‘Nee,’ zei hij en alle mensen begonnen te schreien.
‘Misschien in je portemonnee,’ zei het dunne dametje.
‘O ja,’ zei de schillenman en hij haalde het fluitje te voorschijn.
‘Ga naar je schuit,’ zei het dunne dametje, ‘en blaas erop. Maar hou dan je vinger
op het middelste gaatje van 't fluitje. Dan komt er een ander wijsje uit en dat zou wel
eens kunnen helpen. Vort naar de schuit.’
De schillenman sprong op zijn wagen en liet zijn paard galopperen.
‘Nu wachten we maar af,’ zei het dunne dametje en de mensen om haar heen
zeiden: ‘O, als het maar lukt. O, als ze nu maar terugkomen. Onze lieve miesmuizers.
Jantje, ga eens op de toren staan en kijk eens of ze er al aankomen.’
Jantje klom op de toren en keek uit.
‘Zie je al iets komen, Jantje?’
‘Nee, ik zie niks,’ riep Jantje
‘En hoor je nog niets ook?’
‘Wacht eens... wees eens even stil...’ riep Jantje. ‘Ik hoor iets. Ik hoor een fluitje.
En nu zie ik een hele drom mensen op de weg. Ze komen eraan...’
‘Hoera, hoera,’ riepen de mensen, ‘daar komen ze... daar zijn ze.’
En jawel hoor, daar kwam de lange stoet miesmuizers de stad binnen. Wat zagen
ze er vreselijk verfomfaaid uit. Als je zo lang tussen de schillen hebt gezeten, word
je er niet netter op. Maar ze waren zo blij en zo
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jolig! Niet te herkennen... het waren echt geen miesmuizers meer hoor!
De mannen omhelsden hun vrouwen en de moeders omhelsden hun kinderen, al
die magere miesmuizerskinderen die dadelijk een ijsje kregen én een stripverhaal.
Er werd een reusachtig feest gevierd met bendes lekkere dingen en muziek en
vlaggen en slingers en vuurwerk en het dunne dametje stond op haar hoofd.
Eindelijk zei iemand: ‘Zeg, we moeten de schillenman nog bedanken.’
‘Ik?’ zei de schillenman, ‘ik had er niks mee te maken. Ik haal morgen gewoon
de schillen weer op.’
Toen dansten ze allemaal verder en het paard kreeg veertien klontjes.
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Het beest met de achternaam
Er was eens een klein boerenmeisje. Iedereen noemde haar Pietepeut, omdat ze zo
voorzichtig was. Ze liep altijd heel langzaam en keek voortdurend naar beneden om
te zorgen dat ze niet op een bloem of op een kever trapte, want ze kende alle plantjes
en alle dieren in het grote bos.
‘Pietepeut,’ zeiden de mensen, ‘ga toch niet door het bos naar school. Ga toch
liever over de grote weg. Er woont een afschuwelijk monster in het bos. Het is het
beest Van Dalen. Het beest met de achternaam! Weet je dat dan niet?’
‘Ik heb het beest nooit gezien,’ zei Pietepeut. ‘Maar ik ben niet bang om hem te
ontmoeten.’ En ze bleef bij haar gewoonte; ze ging iedere dag door het woeste wilde
bos.
‘Pietepeut,’ zeiden de mensen, ‘de koning heeft een prijsvraag uitgeschreven. Hij
die het beest met de achternaam vangt, krijgt de helft van het koninkrijk en mag met
de prinses trouwen. Zie je nu wel, dat het gevaarlijk is om door het bos te gaan?
Geloof je het nu?’
‘O, maar ik ben niet bang,’ zei Pietepeut en ze ging weer door het bos. Juist toen
ze in de buurt van de bosvijver kwam, hoorde ze een enorm gebrom en gesnuif en
geschreeuw. Ze keek op en ze zag iets door de lucht zweven dat met een ontzaglijke
plons in de vijver
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terechtkwam, zodat het spatte naar alle kanten.
Pietepeut keek nieuwsgierig naar de kringen in de vijver en zag toen een jongeman
die proestend uit het water opdook. Hij zwom naar de oever en Pietepeut gaf hem
een handje om aan wal te komen. ‘Wat is er gebeurd?’ vroeg ze.
‘Hij gooide me hoog in de lucht...’ hijgde de jongeman. ‘Op zijn horens... het beest
met de achternaam. Oef, wat een monster! Het beest Van Dalen.’
De volgende morgen, toen Pietepeut door het bos liep, hoorde ze weer een
ontzettend lawaai. Ze keek naar boven en jawel hoor... daar vloog weer een andere
jongeman door de lucht. Met een hevig gekraak kwam hij in de kruin van een oude
eik terecht, waar hij kreunend in bleef zitten. ‘Het beest Van Dalen...’ riep hij. ‘Het
beest met de achternaam! Hij heeft me wel dertig meter de lucht in geworpen. Het
is een afgrijselijk monster!’
Nu durfde er niemand meer het bos in, behalve Pietepeut die rustig haar gangetje
ging, altijd langzaam en altijd met het hoofdje naar beneden. Op een dag ging ze
zitten aan de oever van de bosvijver en haalde een boterham uit haar schooltas. Het
was een bruine boterham met kaas en peinzend begon Pietepeut te eten; de kruimels
vielen om haar heen op het gras.
‘Niet op mijn hoofd alsjeblieft,’ zei een klein stemmetje naast haar. Pietepeut keek
opzij om te zien wie daar tegen haar sprak. Het bleek een lief wit bloemetje te zijn;
er lag een kaaskorstje bovenop.
‘O pardon,’ zei Pietepeut en haalde het kaaskorstje weg.
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‘Dank je,’ zei het bloemetje.
‘Heb jij het beest met de achternaam wel eens gezien?’ vroeg Pietepeut.
‘Natuurlijk,’ zei het bloemetje. ‘Hij is familie van me.’
‘Nee toch,’ zei Pietepeut verwonderd.
‘Zeker. Ik ben toch immers het bloemetje met de achternaam?’
‘Natuurlijk,’ riep Pietepeut. ‘Wat dom van me om
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daar niet aan te denken. Jij bent het lelietje Van Dalen. En je kent dus het beest Van
Dalen goed?’
‘Nou goed...’ zei het lelietje. ‘Erg goed niet. Maar ik weet bepaalde dingen van
hem. Ik weet dat hij woedend wordt als iemand hem aanvalt. Ik weet dat hij razend
wordt als al die mannen hem proberen te vangen.’
‘Dat weet ik ook,’ zei Pietepeut. ‘Ik heb ze de lucht in zien vliegen. Nou en of!’
‘Maar ik weet nog meer,’ zei het lelietje Van Dalen. ‘Ik weet dat hij gaat huilen
als je treurige liedjes voor hem zingt. Hij is dan als een lammetje zo zoet en je kunt
hem aan een dun touwtje meevoeren, waar je maar wil.’
‘Dank je,’ zei Pietepeut. ‘Ik zal het onthouden.’ Ze pikte de laatste kruimeltjes uit
het papier en at ze op. ‘Tot ziens,’ zei ze en ging naar school.
En het was die middag, toen ze naar huis ging, dat ze plotseling in het bos tegenover
het beest Van Dalen stond. Omdat Pietepeut altijd naar beneden keek zag ze eerst
zijn poten. Het waren ontzaglijke grote harige poten met scherpe klauwen.
Langzaam hief Pietepeut haar hoofdje en zag zijn lijf. Het was een monsterachtig
groot lijf, zeker zo groot als dat van een olifant en helemaal bedekt met grof
roestkleurig haar. Toen legde ze haar hoofdje in de nek en zag zijn kop. En die kop
was het griezeligste. Hij had drie horens en een wijd open bek met vlijmscherpe
tanden. Hij had grote snorren als een tijger en een gerimpelde neus als een kwade
hond. Zijn ogen
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waren woedend. Hij brieste en sperde zijn muil open. Het was duidelijk dat hij van
plan was helemaal niets van Pietepeut over te laten.
Trillend stond ze voor hem, maar ze herinnerde zich heel goed wat het lelietje Van
Dalen had verteld. En met een bevend stemmetje begon Pietepeut te zingen.
‘Lammetje loop je zo eenzaam te dwalen...’ zong ze. ‘Over de hei-ei, over de hei...’
Het was een liedje dat haar moeder vroeger voor haar zong, toen ze nog veel kleiner
was. Ze had er toen altijd om gehuild, omdat het zo'n treurig liedje was.
Wel wat bibberig, maar met een helder stemmetje zong Pietepeut het hele liedje
uit en het grote beest Van Dalen deed zijn bek dicht en luisterde. Zijn ogen werden
treurig en er droppelden grote tranen over zijn ruige wangen.
Toen het liedje uit was, begon Pietepeut opnieuw en ze haalde ondertussen een
touwtje uit haar zak en bond dat om de hals van het beest met de achternaam.
Zingend voerde ze hem achter zich aan en hij liep gewillig mee, als een lam.
Zingend ging Pietepeut met het beest het bos uit, door het dorp.
‘Help... het beest Van Dalen!’ gilden de mensen en ze vluchtten op de daken.
Maar Pietepeut liep rustig en steeds zingend verder tot ze bij het paleis kwam waar
iedereen zich verstopte onder de gouden stoelen en achter de vergulde kasten.
Iedereen, behalve de koning.
‘Mijn kind,’ zei hij ontroerd. ‘Je hebt het beest met de achternaam gevangen.’
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‘U mag hem niet doodmaken,’ zei Pietepeut gauw.
‘Nee,’ zei de koning. ‘Ik zal hem een park geven voor hem alleen. En jij krijgt de
helft van het koninkrijk en je mag met de prinses trouwen.’
‘Wat een onzin,’ zei Pietepeut. ‘Ik ben toch een meisje.’
‘O ja,’ zei de koning, ‘dat is waar ook. Nou goed, dan mag je met de prins trouwen.’
‘Eerst zien,’ zei Pietepeut. En toen ze de prins zag, zei ze: ‘Okee.’
En zo werd Pietepeut koningin en het beest Van Dalen woonde in een eigen park
achter het paleis. Elke dag zong koningin Pietepeut voor hem, over het lammetje.
Het beest kreeg dan tranen in de ogen en legde zijn lelijke kop op haar schoot. En
zowel de jonge koningin als de jonge koning hielden meer van hem dan van al hun
ministers bij mekaar. En dat wil wat zeggen.
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Vreemde juffrouw Bok
De burgemeester zat in zijn werkkamer op een gebeeldhouwde gotische stoel. Hij
drukte op een belletje en zei tegen de bediende die binnenkwam: ‘Vertel eens, hoeveel
mensen zitten er nog in de wachtkamer die mij willen spreken?’
‘Eentje, burgemeester,’ zei de bediende. ‘Een oude dame. Of dame...’ voegde hij
er weifelend aan toe.
‘Hoe zo, “of dame...”’ vroeg de burgemeester.
‘Ze is niet zo heel erg dame,’ zei de bediende.
‘Laat haar binnen.’
De dame die niet zo heel erg dame was, kwam binnen. Ze zag er bijzonder slordig
uit. Ze zag eruit of ze vier weken in een droge sloot had geslapen. Haar grijze haar
zag eruit of er zojuist een duif in had gebroed. Achter haar stoffige brilleglazen keken
scherpe ogen de burgemeester aan.
‘Ik ben juffrouw Bok,’ zei ze. ‘En ik moet mijn huisje uit.’
‘Kom kom,’ zei de burgemeester vriendelijk. ‘Dat geloof ik niet. In deze stad
wordt nooit iemand uit z'n huis gezet.’
‘O nee?’ zei juffrouw Bok.
‘Nee,’ zei de burgemeester.
‘Ik woon in de Stoofstraat,’ zei het oude mens.
‘O juist, dan is het een zeer speciaal geval,’ zei de burgemeester. ‘We moeten die
hele straat afbreken,
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omdat er een machtig hotel komt te staan. Tja, daar is niets aan te doen. Dat is gewoon
gemeentepolitiek.’
‘En waar moet ik dan wonen?’ vroeg juffrouw Bok.
‘U krijgt een andere woning toegewezen,’ zei de burgemeester. ‘In een keurige
buurt. In een modern flatgebouw.’
‘Daar wil ik niet in,’ zei de juffrouw beslist. ‘Ik woon al veertig jaar in de
Stoofstraat en ik wil niet in een moderne flat. Daar voel ik me niet thuis.’
‘Tja,’ zei de burgemeester. Hij voelde zich ineens erg moe. Hij had die ochtend
dertien mensen te woord gestaan die allemaal iets van hem wilden. Allemaal
onmogelijke dingen wilden ze. Hij keek tersluiks op de klok... En ik heb een afspaak
met de dominee, dacht de burgemeester. Hij zit op me te wachten met het dambord.
We zouden een partijtje dammen want het is donderdag. Hij zuchtte.
‘Waar moet een mens als ik dan heen?’ vroeg juffrouw Bok.
‘Tja,’ zei de burgemeester nog eens. ‘Kijk, m'n waarde juffrouw Bok, het is erg
onverstandig dat u niet in een moderne flat wilt wonen. Er is daar een modelkeukentje.
En een vuilafvoer. En een lift. En centrale verwarming.’
‘Dat heb ik allemaal niet nodig,’ zei juffrouw Bok. ‘Ik wil er niet in. Ik woon nog
liever in een muizehol.’
‘Goed,’ zei de burgemeester. ‘Gaat u dan maar in een muizehol. Goedendag.’ Het
bleef even stil. Juffrouw Bok kneep haar ogen halfdicht en keek de burgemeester
lang en nadenkend aan. Hij kreeg het
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warm, hij voelde zich niet op zijn gemak.
‘En waar vind ik een muizehol?’ vroeg ze.
Haar stem had een dreigende klank. Ze ziet eruit als een ouwe heks, dacht de
burgemeester. ‘Hoort u eens,’ zei hij. ‘Het was natuurlijk maar een grapje van dat
muizehol. U gaat heel gewoon in dat nieuwe flatje en dan zult u eens zien hoe...’
Maar juffrouw Bok stond op en ging naar de deur. Ze had een japon aan die bedrukt
was met allemaal vleermuizen en er hing een spinneweb achter op haar rug.
Bij de deur draaide ze zich nog een keer om en zei: ‘Het lijkt me beter dat u een
muizehol zoekt. Niet voor mij, maar voor u zelf.’ Toen trok ze de deur achter zich
dicht en de burgemeester was alleen.
Hij veegde zijn voorhoofd af met een zakdoek en zei: ‘Pfffff, wat een vak,
burgemeester! Ik moet toch nog eens kijken naar dat malle mens.’ Hij ging voor het
raam staan en zag hoe juffrouw Bok de voordeur uit kwam. Hij keek op haar neer
en zag dat er werkelijk een duif zat te broeden in dat grijze warrige haar. Geboeid
bleef de burgemeester kijken. Hij had het niet gek gevonden als zij per bezemsteel
was weggevlogen, maar ze stapte in een heel oud autootje en reed veel te hard en
met een loeiende claxon weg.
‘Foei,’ zei de burgemeester. ‘Vreemd schepsel. En nu... naar de dominee.’ Hij
keerde zich van het venster af en wilde terug naar zijn stoel. Maar de korte weg van
het raam naar zijn stoel was zo vreselijk lang geworden. En de stoel zelf was
reusachtig groot geworden. En hij kon zich niet staande houden op zijn
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benen. Hij viel voorover en moest op handen en voeten verder. Handen? Het waren
geen handen, het waren klauwtjes. De arme burgemeester keek radeloos in het rond
en zijn oog viel op de grote spiegel waarin hij de hele kamer zag. Hij zag zichzelf
ook. Een muis. Hij was in een muis veranderd.
‘Het was dus toch een heks,’ zei hij. ‘Wat moet ik beginnen. Ik moet vanavond
een redevoering houden. Hoe moet ik dat doen als muis?’ Hij schraapte zijn keel en
probeerde hoe het klonk: ‘Stadgenoten...’ riep hij. Maar alles wat er uit hem kwam
was een eng gepiep.
Hij wilde het nog eens proberen, maar de deur ging open en zijn vrouw kwam
binnen. ‘Herman,’ riep ze. ‘Waar ben je, Herman?’
‘Hier,’ piepte Herman en liep op haar toe.
De burgemeestersvrouw keek naar beneden. ‘Wrrr... grrr... Jeh... Hélp!’ riep ze.
In een oogwenk stond ze boven op de gebeeldhouwde gotische stoel. ‘Een muis!’
‘Lieveling, luister nou eens,’ zei de burgemeester en hij probeerde in de stoelpoot
te klimmen, maar het enige resultaat was dat zijn vrouw harder en harder schreeuwde.
De deur ging open en er kwamen mensen binnen. De bediende, de werkster en allebei
zijn kinderen.
‘Een muis!’ gilde mevrouw.
De kinderen lieten zich op de vloer vallen en grepen joelend naar de muis die
onder het antieke kabinet vluchtte met een klein kloppend hartje. ‘Ik ben jullie vader,’
riep hij. ‘Geloofme toch, ik ben heus jullie vader.’
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‘Haal de val,’ zei mevrouw. ‘Haal onmiddellijk de muizeval van zolder. We kunnen
hem zo niet pakken, maar we doen een stuk kaas in de val, dan hebben we hem
morgen.’
De hele nacht zat de arme burgemeester onder het kabinet. Hij zag midden in de
kamer de muizeval staan en dacht lang en diep na. Misschien is het beter, dacht hij,
dat ik de val in ga. Uit vrije wil. Ze zullen de val oppakken, ze zullen mij in de ogen
kijken en dan... ook al kan ik niet spreken, dan zullen ze me wellicht herkennen. Aan
mijn ogen. Aan mijn gebaren.
Met open ogen liep de burgemeester in de val. Hij hoorde het deurtje achter zich
toeklappen. Na enige weifeling at hij de kaas helemaal op en wachtte.
Om acht uur 's morgens kwam zijn dochtertje Tine kijken. ‘Hij zit erin!’ riep ze.
‘Hij zit in de val. Och, wat een schatje. Zijn keeltje klopt van angst.’ Dat gaat al goed,
dacht de burgemeester. Ze vindt me een schatje. ‘Ik ben je vader, Tineke,’ riep hij.
‘Het stakkerdje piept,’ zei Tineke. ‘Wat moeten we met hem doen?’
‘Bah, wat een vies beest,’ riep haar moeder die op twee meter afstand bleef staan.
‘We moeten hem natuurlijk verdrinken.’
De burgemeester werd ijskoud van schrik. ‘Wou je mij verdrinken, vrouw?’ riep
hij.
‘Hij piept weerzinwekkend,’ zei de moeder. ‘Wie durft dat beest te verdrinken in
de gracht?’
Gelukkig was er niemand in huis die het durfde. Iedereen vond het griezelig, ook
Jan, de zoon.
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‘Daar komt net de postbode,’ zei mevrouw. ‘Postbode, luistert u eens, wij hebben
een muis gevangen. In die val. En we vinden het eng om hem te verdrinken. Zou u
het even voor ons willen doen? Dan krijgt u een van burgemeesters lekkere sigaren.’
Welja, vooruit maar, dacht de burgemeester bitter. Geef mijn sigaren maar weg om
mij te verzuipen!
‘Ik rook niet,’ zei de postbode, ‘maar geeft u mij die val maar mee.’
‘Hartelijk dank,’ zei de burgemeestersvrouw opgelucht en daar ging haar arme
man, met muizeval en al in de tas van de posterijen.
‘Verdrinken?’ zei de postbode hardop onderweg, ‘nee, ik verdrink geen dieren.’
‘Brave kerel,’ juichte de burgemeester.
‘Onze poes thuis zou een fijn hapje aan je hebben,’ ging de postbode door.
‘Alsjeblieft...’ smeekte de burgemeester.
‘...maar ik weet iets veel leukers,’ zei de postbode. ‘Ik stop je door de brievenbus
bij de dominee. Omdat de dominee altijd beweert dat ik zijn brieven te laat bezorg.
We zijn er al, hier is de deur van de dominee.’
Op de stoep deed hij de val open en pakte de muis voorzichtig beet. ‘Denk erom
als je me bijt,’ zei hij.
‘Ik bijt nooit postboden,’ zei de burgemeester. En daar ging hij, door de brievenbus.
Omdat het enkel een spleet was in de deur, viel de burgemeester in de gang. Hij rende
zo hard mogelijk de hele gang door om een gaatje te vinden waar hij zich kon
verstoppen. Er was nergens een gat en hij vluchtte een kamer bin-
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nen. Het was de studeerkamer, waar de dominee heel alleen zat te dammen.
Hij wacht nog steeds op mij, dacht de burgemeester. Zal ik hard piepen? Och nee,
natuurlijk herkent ook hij me niet. Maar wat een heerlijke boekenkast, ik ga tussen
de boeken zitten. Hij vond een aardig holletje tussen de bijbel en Kook eens iets
Anders. En omdat hij verschrikkelijke honger had, begon hij aan het kookboek te
knagen. Hij at een hele bladzijde op met een recept voor boontjes met champignons.
Het smaakte niet naar champignons en hij begon aan het Oude Testament. Toen hij
Genesis haast op had en een hapje Job toe wou nemen, ontdekte de dominee hem.
Hij gilde niet, daarvoor was hij een te kalm mens, maar hij haalde zijn grote rode kat
in de studeerkamer en wachtte toen af met gevouwen handen.
‘Dat is een misselijke streek van je, kerel,’ zei de burgemeester. ‘En dat terwijl
we altijd samen dammen!’
Maar de dominee verstond hem niet en de grote rode kat sloeg met zijn voorpootje
tussen de boeken terwijl de muis radeloos zocht naar een opening. Was er maar een
gaatje in het behang, o, was er maar een gaatje... dacht hij. En juist toen de kat zijn
geduld verloor en zich met zijn hele lichaam achter de boeken wrong, toen zag de
burgemeester een heel klein gaatje waar hij zich doorheen wurmde. Hij tuimelde aan
de andere kant naar beneden en kwam terecht in een holte achter de muur waar twee
felle oogjes hem aankeken.
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‘Wat moet dat?’ vroeg de grijze vrouwtjesmuis tegenover hem.
‘Pardon,’ zei de burgemeester, dankbaar dat hij iemand vond waar hij mee kon
praten. ‘U bent mevrouw Muis, neem ik aan?’
‘Weduwe Muis,’ zei ze.
‘Ik werd achternagezeten door de kater van de dominee,’ zei de burgemeester.
De weduwe Muis werd dadelijk vriendelijker en keek hem vol begrip aan. ‘De
rooie,’ zuchtte ze. ‘Hij is het die mijn man het vorig jaar...’ Ze stokte.
‘Ik begrijp het...’ zei de burgemeester medelijdend. ‘Mijn sympathie gaat volledig
naar u uit. Woont u hier?’
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‘Ik woon in het huis hiernaast,’ zei de muis. ‘Ik heb een schattig woninkje. Komt u
maar mee, dan zal ik het laten zien.’
De burgemeester volgde haar door een nauw en donker gangetje en ondertussen
bleef de weduwe Muis babbelen.
‘U bent knap om te zien,’ zei ze. ‘Mooie snorren, ferme staart.’
‘Dank u wel,’ zei de burgemeester.
‘Heeft niemand u ooit gezegd dat u een prachtige staart hebt?’ vroeg ze.
‘Eh... nee, dat heeft nog niemand gezegd.’
‘Nou het ís zo,’ zei ze. ‘Nu klimmen we even langs deze plank naar boven en dan
zijn we in mijn huisje. Hier is het.’
De burgemeester keek om zich heen. Het was een tamelijk groot hol. Er lagen
pluisjes en lapjes en er viel van boven wat licht in.
‘We zitten hier vlak onder de vloer van een keurige heer,’ zei de weduwe. ‘Hij eet
heerlijk, elke dag brood met ham en kaas. En de vloer zit vol prachtige reten, zodat
de kruimels regelrecht op mijn hoofd vallen. Het enig nare is dat ik me soms wat
alleen voel. Maar misschien zou u er wat voor voelen om met mij te trouwen?’
‘Hm...’ zei de burgemeester en werd heel verlegen. De weduwe giechelde en keek
hem schalks aan, maar toen hief ze haar pootje op en zei: ‘Ssst... ik geloof dat hij
thuiskomt. De heer die hier boven woont.’
Er waren inderdaad zware voetstappen te horen en
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de planken bogen en kraakten. ‘Zo nu en dan,’ zei de weduwe Muis, ‘zo nu en dan
doet mijn keurige heer het luikje in deze vloer open. Dan zie ik zijn hand. In 't begin
schrok ik daarvan. Maar nu niet meer. Nu weet ik wat hij doet.’
‘Wat doet hij dan?’ vroeg de burgemeester.
‘Hij stopt allerlei gouden dingen onder vloer,’ zei de muis. ‘Kettinkjes en ringen.
Kijk, hier ligt het allemaal, waardeloos spul, je kunt het niet eten, je kunt het niet
ruiken, daar ligt de hele troep.’ En ze wees met een roze pootje.
‘Wel alle deksels,’ zei de burgemeester. Want vlak bij hem, op een achteloos
hoopje onder het luik, lagen allerlei kostbare voorwerpen, sieraden, ringen, zelfs
diamanten broches.
‘Wel mooi,’ zei de weduwe, ‘maar volstrekt nutteloos. O luister, mijn heer heeft
bezoek. Als u hier gaat staan, hoort u elk woord wat ze zeggen.’
De burgemeester ging op de plek staan die ze aanwees en luisterde. Hij hoorde
duidelijk wat de keurige heer zei.
‘Vannacht om een uur dus,’ zei de stem, ‘dan slaapt ze al lang. Ze heeft al haar
juwelen in een kous onder haar matras.’
‘En als ze wakker wordt?’ vroeg de andere stem.
‘Als ze wakker wordt is het met haar gedaan. Ze mag volstrekt geen geluid maken
want je weet dat vlak daarnaast de notaris woont die een hond heeft en een telefoon.
Maar goed, we gaan dus door de balkondeuren naar binnen, is dat duidelijk? En neem
nou maar
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een biertje en een stuk worst.’
‘Hebt u dat gehoord?’ fluisterde de burgemeester met trillende stem.
‘Jazeker,’ zei de weduwe opgewekt. ‘Worst gaan ze eten! Zo meteen regenen de
velletjes door de reet.’
‘Nee,’ zei de burgemeester, ‘ik bedoel de diefstal die ze van plan zijn. Diefstal en
waarschijnlijk zelfs moord. Wacht eens even, naast de notaris... dat moet mevrouw
De Bruin zijn. Die is heel rijk en woont alleen, ik ken haar goed. Wat schandelijk!
Daar moet een stokje voor gestoken worden, dat mag niet gebeuren, ik zal het
beletten...’
‘Wat ga je nou toch doen...’ riep de weduwe Muis verschrikt. ‘Je wilt toch niet
naar ze toe?’
‘Jazeker,’ zei de burgemeester grimmig en hij begon zich door de kier heen te
werken om in de mensenkamer te komen.
‘Doe dat niet, het is dodelijk gevaarlijk, pas toch op...’ smeekte de weduwe en ze
probeerde hem aan zijn staart terug te houden.
‘Laat me los,’ grauwde de burgemeester, gaf een ruk aan zijn staart en wrong zich
door de kier. Daar stond hij vlak naast de stoel van de dief. In zijn verontwaardiging
vergat hij helemaal dat hij maar een kleine nietige muis was. Hij ging op zijn
achterpootjes staan en riep: ‘Als hoofd van de politie beveel ik u mij te volgen. U
bent gearresteerd!’
‘Jemig, een muis...’ zei de ene boef verwonderd.
‘En piepen dat ie doet...’ zei de ander. ‘Wacht 's.’ Hij stond op, nam z'n stoel met
twee handen beet en

Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo

103
sloeg ermee naar de burgemeester die nog steeds niet vluchtte. ‘Waag het eens me
aan te raken!’ piepte hij schril, maar de tweede slag was raak en de arme muis lag
doodstil.
‘Oeps,’ zei de man, greep de dode muis bij de staart en gooide hem met een zwaai
het raam uit. Daar lag de burgemeester in de goot. Maar dood was hij niet, enkel
bewusteloos. Een smal stroompje spoelde langs hem heen en door de koelte van het
gootwater kwam hij weer bij.
‘Ik wil graag thee op bed...’ murmelde de burgemeester. ‘Twee toostjes met suiker
en een uitgeperst sinaasappeltje. Hee, m'n laken is nat. Hoe komt m'n laken zo nat
of is het m'n pyjama? En wat voel ik daar voor sliert achter aan m'n rug... het lijkt
wel een staart... o, dat is waar ook. Ik ben een muis.’ Hij stond op en keek om zich
heen. Aan de ene kant liepen mensen, aan de andere kant reden auto's.
‘Mensen, ik ben jullie burgemeester,’ riep hij. Maar door het geraas van de auto's
hoorde niemand het piepen van een klein muisje. De enige die hem hoorde was een
grote bruine hond die nieuwsgierig snuffelend en kwispelstaartend kwam aanlopen.
‘Wrrroef,’ zei hij toen hij de muis zag.
‘Ook dat nog,’ jammerde de burgemeester en rende door de goot.
‘Wref,’ zei de hond en kwam met dartele sprongen op de muis af die in zijn angst
schichtig zocht naar een gat om in te verdwijnen. Hij vond een kelderrooster waar
hij bliksemsnel door kroop. Hijgend en trillend
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bleef hij zitten in het donkere keldertje, terwijl de hond nog even blafte en toen
onverschillig doorliep.
‘Ik wist niet dat een muizeleven zo onbeschrijflijk akelig was,’ zei de burgemeester.
‘Akelig en nóg zenuwslopender dan het leven van een burgemeester. En nu ruik ik
gebakken spek. Het komt van boven. En ik heb zo'n geweldige honger; ik ga
doodgewoon de keldertrap op en het kan me niet schelen waar ik terechtkom.’
Hij liep de trap op en volgde de geur van het spek. Hij kwam terecht in een
keukentje waar het verrukkelijk rook en waar zo'n onbeschrijflijke wanorde was dat
hij zich erg makkelijk kon verschuilen achter een mand met wortelen.
Hier wil ik voorlopig blijven, dacht de burgemeester. Leve de rommel. Wij muizen
zijn het gelukkigst daar waar veel rommel is. Wat een heerlijke keuken. Maar ik zie
wel twee voeten heen en weer lopen. Damesvoeten met ruiten pantoffels. Hij hoorde
een kast opengaan en gerinkel van aardewerk. Toen werd er vlak bij zijn neus een
schoteltje neergezet met een paar stukjes spek.
Goeie help, zou dat voor mij bedoeld zijn? dacht de burgemeester. Of is er
misschien een kat in de buurt. Maar ik ruik geen kat.
De geur van het warme spek was nu zo dichtbij en zo verleidelijk. De voeten waren
er nog, maar ze stonden met de hielen naar hem toe. Ze staat voor het raam, dacht
de muis. Ik waag het erop. En hij schrokte gulzig het eerste stuk naar binnen. Onmid-
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dellijk daarna begon de keuken te draaien, hij voelde zich zo vreselijk duizelig dat
hij zijn ogen sloot en toen hij ze weer opendeed zag hij dat hij met twee handen op
de gootsteen leunde. Handen, jazeker. Twee heuse fijne echte handen.
‘Wat aardig, burgemeester, dat u mij eens op komt zoeken,’ zei de dame van de
voeten.
De burgemeester keek naar haar en daar stond ze. Het was juffrouw Bok.
‘Is het geen aardige woning?’ vroeg ze. ‘En is het niet een lief straatje waar ik
woon? Kijkt u maar even uit het raam. De Stoofstraat.’
Hij keek uit het raam. Het was een erg lief straatje.
‘Ik eh... ik was een muis...’ zei hij.
‘Een muis? Hoe zo een muis?’ vroeg juffrouw Bok verbaasd. ‘U bent de
burgemeester en u komt eens kijken naar mijn huisje. 't Zou toch zonde zijn om het
te laten afbreken niet waar?’
Ze keek hem met haar felle ogen aan en de burgemeester voelde zo'n grote
blijdschap dat hij begon te lachen.
‘Natuurlijk, juffrouw Bok,’ zei hij. ‘Ik pieker er niet over om deze buurt te laten
afbreken. Blijft u hier maar rustig wonen.’
‘Dat is dan ook weer in orde,’ zei ze vrolijk. ‘En zal ik nu een lekker kopje koffie
zetten?’
‘Dolgraag,’ zei de burgemeester, ‘ik snak naar een... Wacht even!’
‘Wat is er?’ vroeg juffrouw Bok.
‘Ik heb geen tijd,’ riep hij. ‘Ik moet onmiddellijk
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weg, ik moet dadelijk...’
‘Ik begrijp het,’ zei juffrouw Bok. ‘Ik breng u even met mijn autootje naar... waar
wilt u heen?’
‘Naar het politiebureau,’ zei de burgemeester. ‘Er is haast bij.’
Een uur later zaten de twee boeven achter slot en grendel en de burgemeester
rookte een sigaar in zijn gebeeldhouwde gotische stoel.
Zijn vrouw begon voor de vierde maal te klagen: ‘Twee dagen weg geweest, en
je wilt me niet eens vertellen wáár je geweest bent! Wat moet ik daar nu van denken?
Wáár ben je geweest?’
‘Eerst bij de dominee,’ zei haar man.
‘Dat is niet waar,’ riep ze. ‘Hij heeft op je zitten wachten met z'n dambord, maar
je kwam niet!’
‘En toen bij een weduwe,’ zei de burgemeester.
‘Bij een weduwe? Bij welke weduwe?’
‘Ze vond dat ik zo'n mooie staart had,’ wilde de burgemeester zeggen, maar hij
slikte de woorden nog op tijd in en ging door: ‘Verder was ik in de goot. Dat is
natuurlijk een grapje.’
‘Ik vind het niet een leuk grapje,’ zei mevrouw.
‘Laten we dan nu gaan eten,’ zei de burgemeester. ‘Ik wou het liefst gebakken
spek.’
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De maarschalk die zijn oor te luisteren legde
Er was eens een koning die zo rijk was dat hij oesters at bij de thee en elke dag zijn
varkens voerde met echte parels. Als hij voorbijreed in zijn zwarte koets met gouden
wielen, bogen de mensen diep in het stof neer.
Soms zei een kind: ‘Maar hij heeft geen aardig gezicht, moeder.’ Dan schrok de
moeder en fluisterde: ‘Ssst, dat mag je niet zeggen.’
‘Waarom niet?’ vroeg het kind. ‘De koning kan het toch niet horen?’
‘Nee,’ zei de moeder. ‘Maar de koning heeft een maarschalk die zijn oor te luisteren
legt.’
En dat was zo. De koning had een maarschalk die zijn linkeroor kon afschroeven.
Zonder dat iemand het zag, legde hij het oor tussen struiken en groen, vlak bij het
raam van een huis. Dan ging hij weg en liet zijn oor daar liggen.
Een paar dagen later haalde hij het oor weer op, schroefde het vast aan zijn hoofd
en luisterde. ‘Ah...’ zei hij met glinsterende ogen, ‘majesteit, ze hebben in dat huis
kwaad van u gesproken!’
‘Wat hebben ze gezegd?’ vroeg de koning.
‘Ze hebben gezegd dat u een ellendeling bent, majesteit.’
‘Laat ze allemaal ophangen,’ riep de koning. En dan werden de mensen uit dat
huis gevangen genomen en opgehangen in de kerseboomgaard achter het

Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo

108
paleis. De geraamten hingen tussen de kersebloesem en klapperden in de wind. En
er kwamen er steeds meer, want het oor van de maarschalk ving alle gesprekken op
en de koning wist precies wie er kwaad van hem sprak. En reken maar dat het er veel
waren, heel veel.
Op een keer wandelde de jonge prinses door de griezelige kerseboomgaard en ze
kwam doodsbleek thuis, want ze had dit nooit eerder gezien. De koning begreep
dadelijk waarom ze zo ontdaan was en hij probeerde haar gerust te stellen. ‘Hier,’
zei hij, ‘m'n dochtertje, hier heb je een zilveren theeservies. Speel ermee en wees
gelukkig.’
Maar de prinses kon niet gelukkig zijn. Ze werd bleker en bleker en stiller en stiller
en ze moest aldoor denken aan de geraamten in de kerseboomgaard. Eindelijk kon
ze niet meer lachen en de koning werd ongerust. ‘Laat de berenman komen,’ riep
hij. ‘Laat de beer koorddansen.’
En die avond kwam er een jongeman met een beer die kon koorddansen. Het hele
hof zat te kijken. Er was een koord gespannen van de ene pilaar naar de andere, heel
hoog in de troonzaal. De beer danste over het koord van de ene kant naar de andere,
met een stok tussen de voorpoten. Het was énig en iedereen juichte en klapte, ook
de prinses die voor het eerst sinds lange tijd schaterde van het lachen.
Toen de voorstelling was afgelopen, knielde de berenman voor de prinses en gaf
haar eerbiedig een witte duif. Ze bloosde, nam de duif van hem aan en gaf hem
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een zoen op zijn voorhoofd. Ze vond hem heel lief.
Toen de koning dat zag, werd hij woedend en hij fluisterde tegen zijn maarschalk:
‘Leg vannacht je oor te luisteren bij de berenman.’ Hij had het heel zacht gezegd,
maar de prinses had het toch gehoord en toen ze naar bed ging, kon ze niet slapen
en dacht: Wat moet ik doen om de berenman te redden?
Intussen was de berenman naar huis gegaan, naar de herberg waar hij altijd sliep
en door de nauwe donkere straatjes van de stad werd hij gevolgd door de maarschalk.
En toen de berenman zich neerlegde, zoals altijd, in de stal van de herberg, met zijn
hoofd op de zachte wollige buik van de beer, toen stond buiten de maarschalk,
schroefde zijn oor af en legde het te luisteren vlak voor het stalraam in het hoge gras
tussen de struiken.
Daarbinnen in de stal praatte de berenman met zijn beer. ‘O, lieve beer,’ zei hij.
‘Ik ben verliefd op de mooie prinses en ik wil met haar trouwen. Maar het zal me
nooit lukken want haar vader is een afschuwelijke man. Een tiran, een monster, een
schurk!’
Buiten z'n raam ving het oor dat allemaal op. De maarschalk zelf was intussen
naar het paleis teruggegaan, waar de koning hem opwachtte met een gouden kandelaar
in zijn hand, boven aan de trap.
‘En?’ vroeg de koning.
‘Ik heb mijn oor te luisteren gelegd,’ zei de maarschalk. ‘Vlak onder zijn raam.
Morgen haal ik het. Dan hoor ik wat hij gezegd heeft, majesteit.’
‘Juist,’ zei de koning, ‘en als hij iets kwaads gezegd
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heeft, dan hangen we hem aan de dertiende kerseboom van links.’
Hoewel de koning en de maarschalk dit fluisterend bespraken, had de prinses het
toch gehoord, want ze stond in haar kanten nachtponnetje in het donkerste hoekje
van het portaal. Ze sloop terug naar haar kamer, streelde haar witte duif, schreef een
piepklein briefje en maakte het aan zijn pootje vast. Toen liet ze de duif uit haar
raam.
Het beestje vloog regelrecht naar de herberg. De berenman werd wakker door het
geklep van de vleugels; hij las het briefje en schrok zo vreselijk, want daar stond te
lezen dat het oor van de maarschalk lag te luisteren, ergens vlak bij de herberg.
Hij sprong op en trok de beer aan z'n ketting mee naar buiten.
‘Lieve beer,’ fluisterde hij, ‘zoek het oor tussen de struiken, zoek overal naar het
oor.’
De beer begon snuffelend om het huis heen te lopen. Hij snoof en snoof en volgde
zijn eigen scherpe bereneus de hele herberg langs tot vlak onder het stalraam. Daar
bleef hij staan, keek zijn baas aan en bromde nijdig.

Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo

111
‘Ligt het daar?’ vroeg de berenman. ‘O, ik zie het, een groot roze oor... het oor van
de maarschalk. Mensen, mensen, ik heb het oor van de maarschalk gevonden!’
Door dit geroep werd iedereen wakker, de mensen kwamen uit hun huizen en
keken verbaasd naar het oor dat de maarschalk te luisteren had gelegd.
‘Heeft iedereen het goed gezien?’ vroeg de berenman. ‘Toe dan maar, m'n beertje!’
De beer deed zijn enorme muil open en slokte het

oor met één hap naar binnen. Alle mensen juichten en ze droegen de berenman op
de schouders door de stad. Steeds meer mensen stroomden toe en met de beer voorop
ging het naar het paleis, waar de koning in de vroege ochtenduren thee zat te
drinken-met oesters-voor het raam. Naast hem zat de maarschalk en luisterde met
zijn rechteroor, het enige oor dat hij aan had.
Hij werd doodsbleek. ‘Hoort u wat ze roepen, majesteit?’
‘Nee,’ zei de koning. ‘Wat roepen ze dan?’
Ze roepen: ‘Hoera, de beer heeft het oor van de
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maarschalk opgegeten.’
‘O wee,’ zei de koning. ‘Daar komen ze met lansen en pieken en hooivorken en
messen... dat wordt opstand geblazen... kom mee... voor het te laat is!’
En de koning en z'n maarschalk ontsnapten aan de achterkant van het paleis en
vluchtten dwars door de kerseboomgaard met de bungelende geraamten.
Toen de berenman met zijn beer en al het volk in het paleis drong, was daar enkel
de prinses en ze ontving hem met haar liefste glimlach.
Ze trouwden en hij werd koning. De kerseboomgaard werd omgehakt en de
geraamten werden keurig begraven. De beer kreeg een eigen bed in de koninklijke
slaapkamer. Hij snurkte wel, maar de jonge koning en zijn gemalin glimlachten in
hun slaap.
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Het neurievolkje
Er was eens een klein meisje dat Liefje heette en dat op de bovenste verdieping van
een heel hoog flatgebouw woonde. Op een ochtend werd ze vroeg wakker, kleedde
zich aan en ging met de lift naar beneden. Omdat het zo vroeg was, stond ze helemaal
alleen in de lift en ze wachtte totdat de lift zou stoppen. Maar - en dat was heel vreemd
- de lift stopte niet. De lift zakte lager en lager en lager en lager en stopte niet. En
toen zag Liefje in het schemerdonker van de lift nog iemand staan. Het was een grote
zwarte mol met een zilveren ketting om. Hij bromde zachtjes voor zich uit: ‘Mag ik
u allen van harte welkom heten. Hoera.’
‘Dank u wel,’ zei Liefje. ‘Maar ik ben niet met z'n allen. Ik ben alleen.’
‘Hè,’ zei de mol kribbig. ‘Je maakt me in de war. Ik ben bezig mijn toespraak voor
te bereiden voor straks. Ik, als graafmeester, moet de toespraak houden!’
‘Neem me niet kwalijk,’ zei Liefje. ‘Waarom duurt het zo lang voor de lift beneden
is, meneer Mol?’
‘Wel,’ zei de mol. ‘Het is me ook nogal een diepte! Vierhonderd vijftig meter! Of
is het tegenwoordig vijfhonderd meter?’
‘Ik begrijp u niet,’ zei Liefje bedremmeld. ‘Waar gaan we heen, zo diep onder de
grond?’
‘Weet je dat dan niet?’ vroeg de mol verbaasd. ‘Naar het neurievolk natuurlijk.
Ze zijn familie van de
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elfen. Heel bang voor lawaai. Bij iedere nieuwe uitvinding gaan ze vijftig meter
dieper de grond in. Het begon al bij de stoommachine. Toen kwamen de auto's: weer
vijftig meter dieper. Bij de vliegtuigen weer! Bij de radio's en daarna bij de televisie...
telkens vijftig meter dieper.’
‘En waarom heten ze het neurievolk?’ vroeg Liefje.
‘Omdat ze neuriën,’ zei de mol. ‘Zo.’ Hij deed zijn snuit dicht en zoemde heel
afschuwelijk. ‘Zij doen het mooier,’ zei hij. ‘En hun koning heet Mimander. Hij
trouwt vandaag, vandaar de toespraak.’ En de mol begon weer haastig te prevelen:
‘Mag ik u allen van harte welkom heten. Hoera.’
‘Met wie trouwt de koning?’ vroeg Liefje. Maar voordat de mol antwoord kon
geven, stopte de lift met een lichte trilling. De mol duwde de liftdeur open en ze
stonden in een verrukkelijk bos waar de zon danste met miljoenen vlekken tussen
de takken. Het gras was blauw en er stonden twee troontjes, gemaakt van eierschalen.
Koning Mimander zat op een daarvan. Hij droeg een bontmanteltje van
hommelvelletjes en het neurievolk zat om hem heen. Ze hadden groene wuivende
haren en hun oortjes waren spits en harig, als die van vosjes, maar hun ogen waren
groot en zachtmoedig. De mol boog zenuwachtig en begon meteen aan zijn toespraak:
‘Mag ik u allen van harte...’
‘Wacht even,’ zei de koning. ‘Niet zo snel, graafmeester, ik zie dat u mijn bruid
hebt meegebracht?’
‘Is zij dan de bruid?’ vroeg de mol geschrokken. ‘Dat wist ik niet.’ Hij neeg diep
voor Liefje die een
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paar stappen achteruit deed.
‘Kom naast me zitten, Liefje,’ zei Mimander en hij wees op de troon naast de zijne.
‘Ik eh... ik moet naar huis,’ stamelde Liefje. Ze was bang. Ze wilde niet trouwen
met een groenharig koninkje. Ze wou weglopen, maar Mimander hield haar hand
vast en zei: ‘Natuurlijk mag je gaan, maar eerst zal mijn volk voor je neuriën.’
Hij hief zijn staf en daar begon het volkje te zoemen. Het was een wijsje dat als
een warme golf over je heen spoelde, dat bedwelmde als meidoorngeur. Het maakte
dat je alles vergat, dat je slaperig werd en willoos. Het was zoet en wonderbaarlijk.
‘Wil je met me trouwen?’ vroeg Mimander. ‘Kom dan... kom!’
Bijna was Liefje in de eierschaal neergezonken, maar ze dacht nog net op tijd aan
haar huis, haar ouders en haar broertje. En ze rukte zich los en holde naar de liftdeur.
‘Wacht even op mijn toespraak,’ riep de mol achter haar, maar Liefje sprong de
lift in, drukte op de knop en steeg pijlsnel omhoog, pijlsnel omhoog naar haar eigen
huis. Het duurde heel lang voor ze er was, maar eindelijk stopte de lift en ze stond
voor haar eigen flatdeur en alles was weer gewoon. Liefje vertelde aan niemand wat
er was gebeurd, maar ze kon het neurievolkje niet vergeten. Ze verlangde vreselijk
naar het neuriën en de volgende morgen ging ze opnieuw heel vroeg in de lift. Ze
kwam weer in het bos bij het neurievolk en weer vroeg Mimander haar ten huwelijk.
Maar net op tijd rukte ze zich los en zo ging het iedere
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dag. Niemand merkte er iets van, behalve haar broertje.
Hij merkte dat zijn zusje iedere ochtend in alle vroegte uitging en hij werd
nieuwsgierig. Op een morgen was hij zelf nog vroeger wakker dan zij en hij boog
zich over haar heen. Ze neuriede in haar slaap en hij

zag dat ze harige oortjes kreeg, als van een vosje. Haar haren hadden een groenige
tint en hij besloot haar te volgen.
Toen Liefje die dag in de lift stond, was hij er ook. Hij stond in een schemerige
hoek weggedoken en toen ze beneden in het bos aankwamen, glipte hij achter haar
aan en verschool zich onder een struik.
Het ging allemaal weer net als alle vorige keren. Het neurievolkje begon te zingen
en te zoemen en te neuriën en het was hartveroverend zoet en lief. Het was
verwarrender en meeslepender dan ooit en toen koning Mimander vroeg: ‘Wil je met
me trouwen...’ toen boog Liefje haar hoofd. Mimander trok haar naar zich toe, maar
op dat moment klonk er een schril en hard en afschuwelijk geluid. Het was een
krijsende en schelle en metaalscherpe muziek. Onmiddellijk werd
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alles zwart en het hele zonnige bos verdween en het hele neurievolkje verdween.
Daar stond Liefje in een donkere kille vochtige gang, maar haar broertje stond
naast haar en zei: ‘Gauw... hier is de liftdeur.’
Er kwam nog iemand uit de vochtige aarde. Het was de mol die klaaglijk riep:
‘Mag ik u allen van harte welkom heten. Hoera.’
‘Kom mee,’ zei het broertje en hij sleurde Liefje de lift in. Ze zoefden naar boven
terwijl Liefje hem van zich af duwde en snikkend riep: ‘Jij! Jij hebt alles bedorven,
jij met je transistor radiootje. Nare jongen!’
‘Liefje,’ zei hij. ‘Liefje, luister eens. Bijna was je zelf een neuriewezentje geworden.
Je zou daar voorgoed gebleven zijn als ik je niet had gered. Je oortjes werden al harig,
je haartjes werden al groen. Liefje, je wilt toch bij ons blijven? Bij vader en moeder
en mij? Bij ons thuis?’
Ze keek hem aan. ‘Ja,’ zei ze. Ze droogde haar tranen en lachte weer. Toen stopte
de lift op de bovenste verdieping van de flat.
Ze gingen hun eigen deur binnen en waren thuis. Moeder sneed boterhammen
voor het ontbijt en toen Liefje in de spiegel keek, zag ze dat haar oortjes weer gewoon
waren. Maar het neurievolk was weer vijftig meter dieper weggezonken.
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Lakentje met een kroontje
Je weet dat de kindertjes vroeger door de ooievaar werden gebracht. Het ging
voortreffelijk, want er werden toen nog niet zoveel kindertjes geboren als
tegenwoordig en één ooievaar was genoeg. Die ene ooievaar heette Frederiks.
Frederiks had het razend druk, dat begrijp je wel. Hij viste de kindertjes uit een
vijver, de geboorte-vijver ergens ver weg in het zuiden. In die vijver zat elke baby
aan een groen steeltje en wachtte slaperig tot de ooievaar hem plukte.
Jarenlang ging het goed. Maar toen werd de wereld te vol en te druk. Er kwamen
telkens meer ouders die kindertjes bestelden. Frederiks maakte afschuwelijke
vergissingen. Soms bracht hij een kind bij een oud dametje, dat verschrikt achteruit
deinsde, soms bracht hij er eentje bij de pastoor. Een keer bracht hij een klein
Chineesje bij een mevrouw in Overschie. ‘Dat heb ik niet besteld, ooievaar!’ zei de
mevrouw snibbig.
‘Ach mevrouw,’ zei Frederiks zuchtend, ‘m'n hoofd loopt om, maar ik zal het voor
u ruilen.’
Toen de boel helemaal in het honderd liep, besloten de mensen om een
kindertjeskantoor te vestigen vlak bij de vijver. Er werd een directeur benoemd die
alle adressen keurig bijhield op witte kaartjes. Zevenendertig ooievaars werden
aangesteld die hun vaste vliegroutes hadden en zich stipt aan het vliegschema
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hielden.
Op een dag riep de directeur de oude ooievaar Frederiks bij zich en zei: ‘Luister,
Frederiks. Ik zie hier dat er vandaag een baby moet worden afgeleverd bij de hertog
van Organzia. Het is dus een hooggeboren baby en ik moet er een betrouwbare
ooievaar voor hebben die zijn werk prima verstaat.’
‘Ik wil het graag zelf doen,’ zei Frederiks. ‘Niemand is betrouwbaarder dan ik
zelf. U moet rekenen, ik doe het al vijfentwintig jaar.’
De directeur keek weifelend naar de oude ooievaar die voor hem stond. Z'n ogen
stonden een beetje dof, de zwarte veren van zijn vleugels waren wat vaal en groenig
als een kale geklede jas, maar z'n poten waren nog rood en stram.
‘Het wordt een moeilijke tocht,’ zei de directeur. ‘Organzia ligt achter hoge bergen.’
‘Ik ben gewend aan de hoogste Alpentoppen,’ zei Frederiks bescheiden.
‘Ik wil het kindje niet helemaal bloot sturen,’ zei de directeur. ‘Je weet dat we
vorstelijke kinderen altijd een uitzetje meegeven. Wat kleertjes en een gouden
rammelaar... een zilveren kroes en een servetring, bij elkaar twee koffers.’
‘Het kind neem ik aan z'n lakentje in mijn snavel,’ zei Frederiks. ‘En dan neem
ik aan elke kant van mijn rug een koffer. Ik heb het al zo vaak bij de hand gehad. Bij
de keizer van China, bij de keizer van Japan, bij de sultan van...’
‘Juist ja,’ onderbrak de directeur hem haastig. ‘Nou
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akkoord dan Frederiks, het is het derde kind rechts in de vijver en de koffers staan
klaar.’
Een uur later vloog Frederiks al boven de Adriatische Zee. In zijn snavel hield hij
een bundeltje, dat was het kind in een geborduurd lakentje gebonden. Aan een riem
over zijn rug hingen de koffers, aan elke kant een. Hij vloog snel, regelmatig en
veerkrachtig. Pas toen hij boven de bergen kwam, werd zijn vaart minder want er
kwam boos weer.
Het begon te waaien en er vielen vlokken. De wind werd een sneeuwstorm die
huilend over de rotsen joeg en met ijzige rukken probeerde de arme ooievaar uit z'n
koers te drijven. Verblind door de sneeuw vloog hij verder, zijn lange rode benen
waren versteend van kou, zijn rafelige veren zaten vol ijs en hij werd in de lucht heen
en weer gesmeten en op en neer gemept als een kinderballon. Daar heb je het
gedonder, dacht Frederiks. Dat wordt een noodlanding. Maar misschien kan ik de
hoofdstad van Organzia nog bereiken, het is niet meer dan een uur vliegen. En hij
hield vol, ook al rukte de storm het bundeltje haast uit zijn snavel, hij vloog door
want o, wat hadden die ouderwetse ooievaars een plichtsgevoel!
Eindelijk zag hij vlak onder zich de stad liggen, maar toen was hij ook duizelig,
misselijk en wanhopig. Door de sneeuwstorm merkte hij de kerktoren niet op, hij
vloog er met een akelige klap tegen aan en daar fladderde Frederiks als een zielig
hoopje veren naar beneden. Hij gaf een schreeuw en het kindje viel van veertig meter
hoog, het tuimelde, tuimelde, tuimelde
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en het zou zeker morsdood gevallen zijn, als het niet op de binnenplaats van een
bakkerij was neergekomen, midden in een teil met deeg. Daar lag de baby dan in het
zachte deeg te krijsen als een wild varkentje.
‘Mijn hemel, er valt een kind uit de lucht,’ zei de bakkersvrouw en ze holde naar
buiten om het schepseltje te halen.
‘Wat een mooi kind,’ zei de bakker toen ze ermee binnenkwam. ‘Zo iets hadden
we al lang willen hebben, is het niet?’
‘Jazeker,’ zei de bakkersvrouw, ‘maar kijk eens naar het lakentje. Er staat een
kroontje op geborduurd. Het is een vorstenkind, waarschijnlijk voor de hertog!’
‘Bedoel je dat we het naar de hertog moeten brengen?’ vroeg de bakker.
‘Ach...’ zuchtte de bakkersvrouw, ‘laten we het stilletjes hier houden. We zullen
het verstoppen.’
Juist op dat ogenblik liep de hertog van Organzia in zijn slaapvertrek heen en weer,
keek telkens op zijn klok en zei: ‘Die ooievaar had al lang hier moeten zijn.’
‘Kijk nog eens of hij er soms aankomt,’ zei de hertogin, die een beetje ziek op de
sofa lag.
De hertog ging op het balkon staan en keek uit over het dal. De sneeuwstorm was
geluwd, de zon brak door, hij zag de velden en de bossen en de stad met de kerktoren,
maar geen ooievaar. Het werd avond en het werd nacht en er gebeurde niets, maar
de volgende ochtend kwam er een ruiter uit de stad met een brief
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voor de hertog. In die brief stond dat de ooievaar met een gebroken poot in het
hospitaal lag.
De hertog ging er onmiddellijk heen. Hij vond de ooievaar in een van de bedden
op de ziekenzaal, helemaal in verband en met z'n poot omhoog.
‘Waar is mijn kind...’ begon hij driftig, maar de verpleegster legde een vinger op
haar lippen en zei: ‘Niet te hard, hoogheid, hij is gewond en zeer zwak.’
‘Waar is mijn kind,’ fluisterde de hertog.
Frederiks sloeg vermoeid de ogen op en zei: ‘Sneeuwstorm... bergen.’
‘Is mijn kind in de bergen gevallen?’ vroeg de hertog.
‘Nee,’ stamelde Frederiks. ‘Hier in de stad. Tegen torenspits gevlogen. Nog nooit
gebeurd... altijd plicht gedaan, altijd trouwe ooievaar geweest...’
‘Jaja,’ zei de hertog ongeduldig, ‘maar is mijn kind hier in de stad neergestort?’
Frederiks knikte.
‘Dan is het dood,’ zei de hertog met een snik. ‘Maar dood of levend, het moet
gevonden worden. Ik laat
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onmiddellijk de stad doorzoeken.’
Dertig flinke soldaten gingen op zoek naar de gevallen baby. Ze vonden wel de
twee koffers die bij het vallen waren opengescheurd. Overal in de straatjes lagen
kanten hemdjes en zijden luiers, maar het kind zelf was niet te vinden.
‘Doorzoek de huizen,’ beval de hertog.
De dertig soldaten doorzochten ieder huis. Ze zochten bij de notaris en bij de
burgemeester en bij de smid. Ze snuffelden bij alle mensen in de kelder, op zolder,
achter de trap en in de gootsteenkastjes. Ze zochten bij de melkboer tussen de kazen
en ze zochten ook bij de bakker.
‘Misschien in de oven?’ zei een soldaat.
Ze openden de oven, maar er sloegen rode vlammen uit en ze begrepen dat het
kind daar niet verborgen kon zijn. Ze stommelden de trap op en zochten op de zolder
van de bakker. Daar lag een kat met jonkies en hoog in de balken hing een papegaai
in een kooi te vloeken en te krijsen.
‘Hier ook niet,’ zeiden de soldaten, maar toen ze weg waren, haalde de
bakkersvrouw het kindje uit de papegaaiekooi waar het had liggen slapen onder een
laagje maïs. Ze legde het in een warm bedje, gemaakt van een kartonnen doos.
‘Dat lakentje moet je verbranden, hoor,’ zei de bakker. ‘Als iemand dat ziet, zijn
we verloren.’
‘Goed,’ zei de vrouw. Ze nam het lakentje om het in de oven te verbranden, maar
toen ze naar het mooie geborduurde kroontje keek, vond ze het zo jammer
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dat ze het netjes opvouwde en in de linnenkast legde.
Zo bleef het kindje bij de bakker en zijn vrouw. Niemand merkte het. Alleen de
bakkersknecht Pieter stond in de bakkerij wel eens te luisteren en zei: ‘'t Lijkt wel
of ik een kind hoor schreeuwen.’
‘Dat is de papegaai,’ zei de bakker. ‘Die schreeuwt als een kind.’
In het kasteel van de hertog was het een en al droevigheid en rouw. De hertog had
een prijs uitgeloofd van honderdduizend gulden voor de vinder van het kind, dood
of levend. Maar niemand niemand vond het kind.
Een week of zes later was de bakkersknecht Pieter bezig hout te hakken voor de
oven. Hij raakte per ongeluk zijn pols met de scherpe bijl en het bloedde erg. ‘Help!’
riep Pieter, maar de bakker en zijn vrouw stonden in de winkel en hoorden hem niet.
Toen liep Pieter naar de linnenkast en greep een doek om het bloed te stelpen.
‘Mirakel...’ zei hij, ‘een lakentje met een kroontje!’
Hij herinnerde zich het kindergehuil en sloop de trap op naar de zolder.
‘Dacht ik het niet...’ mompelde hij. ‘En wacht 's even... honderdduizend gulden...
die zal Pietertje eventjes opstrijken!’
Hij liep met het lakentje in zijn hand naar het kasteel. ‘Bij de bakker op zolder ligt
de baby,’ zei hij.
Een half uur later stonden de arme bakker en zijn vrouw met gebogen hoofden
voor de hertog in het kasteel.
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‘Jullie zijn schuldig aan een ernstig misdrijf,’ zei de hertog bars. ‘Ik moet jullie laten
ophangen. In het openbaar op het marktplein. Overmorgen.’
De bakkersvrouw begon te snikken en de bakker wrong zijn wit-bemeelde handen.
‘Wacht even, liefste,’ zei de hertogin, die het kindje in haar armen wiegde.
‘Waarom hebben jullie het kind gehouden?’ vroeg ze. ‘Je had er immers
honderdduizend gulden voor kunnen krijgen?’
‘We hadden zelf geen kinderen,’ schreide de bakkersvrouw. ‘En omdat dit kindje
zo lief was...’
‘Hoor je dat?’ vroeg de hertogin. ‘Ze zijn dol op ons kind. Moet je mensen laten
ophangen, omdat ze dol zijn op ons kind?’
‘Hm... br.... hmm,’ hoestte de hertog en wist niet wat hij verder moest zeggen.
‘Ik weet iets beters,’ zei de hertogin. ‘We houden van verse broodjes. Kom bij ons
als hofbakker en hof-bakkersvrouw. Zorg voor goed brood en je mag elke dag een
uur met de baby rijden.’
En zo gebeurde het.
Op het kindertjeskantoor stond Frederiks de ooievaar stram in de houding voor
de directeur. ‘Je hebt nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt,’ zei de directeur.
‘Het is beter dat jongere ooievaars jouw werk overnemen. Maar voor vijfentwintig
jaar trouwe dienst benoem ik je hierbij tot ridder in de Orde van de Navelband.’ Hij
speldde Frederiks een gouden medaille op de borst.
‘Au,’ riep Frederiks, want het ging dwars door zijn
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veren heen. Maar hij was trots en heel gelukkig.
Nog één kindje mocht hij brengen. Hij zocht zorgvuldig in de vijver het kind uit
met het allerlelijkste karakter en dat kind bracht hij bij de bakkersknecht Pieter.
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Het meisje dat haar naam kwijt was
Iedere zondag als Tom met zijn vader naar de kerk ging, kwamen ze langs een hoge
muur. En in die muur was een deur. ‘Wat is er achter die deur?’ vroeg Tom. ‘Maar
jongen,’ zei zijn vader. ‘Er is helemaal geen deur in die muur.’
Toch zag Tom die deur heel duidelijk en op een keer, toen zijn vader een praatje
maakte met de koster, liet hij zijn vaders hand los en ging door die deur.
Hij liep tastend door een lange donkere gang tot hij aan een volgende deur kwam.
Toen hij die opende, stond hij in een kamer.
Aan tafel zat een meisje. En tegenover haar zat een grote haas. De haas zat daar
met over elkaar geslagen benen en rookte een sigaret uit een lange sigarettepijp. Ze
speelden een partijtje schaak.
‘Goeiemorgen,’ zei Tom.
‘Goeiemorgen,’ zei de haas. ‘Neem een stoel en ga zitten.’
Tom ging zitten en keek het meisje aan. Ze had zulke treurige ogen en hij vroeg:
‘Hoe heet je?’
Het meisje begon te huilen. Ze stond schreiend op en bedekte haar gezicht met de
handen.
‘Mispunt,’ zei de haas. ‘Waarom vroeg je dat nou?’
‘Ik eh... ik wist niet dat ze zou gaan huilen,’ zei Tom. ‘Ik vroeg toch gewoon haar
naam.’
‘Dat is het juist,’ zei de baas. ‘Ze is haar naam kwijt.
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En zolang ze haar naam kwijt is, moet ze hier blijven en schaakspelen tot in de
eeuwigheid. We wachten tot ze zal worden opgebeld.’ En de haas wees met zijn
sigarettepijp naar een telefoontoestel in de hoek.
‘Maar wie moet haar dan opbellen?’ vroeg Tom.
‘Dat weten we niet,’ zei de haas. ‘We hopen dat op een dag de telefoon zal gaan
en dat iemand door de telefoon haar naam zal zeggen. Als dat zo is, dan is ze verlost.’
‘Ik wil haar graag helpen...’ stamelde Tom. ‘Kan ik misschien...?’
‘Jij hebt haar aan het huilen gebracht,’ zei de haas korzelig. ‘Nu huilt ze vijfendertig
uur. Mispunt! Verdwijn!’
Tom verliet zwijgend de kamer, ging de lange gang weer door, deed de deur open
en stond buiten in de stralende zon. Daar was zijn vader nog steeds met de koster in
gesprek; hij had Tom niet eens gemist en ze gingen naar de kerk.
Maar Tom kon het meisje niet vergeten. Ik durf niet meer naar haar toe te gaan,
dacht hij, maar ik moet haar naam te weten zien te komen. En dan moet ik haar
opbellen. En ik moet haar naam noemen door de telefoon. Maar hoe kan ik ooit haar
naam vinden? Misschien heet ze Marietje of Geertruida of Ramona... hoe kom ik dat
ooit te weten! Al denkend liep hij door de tuin achter zijn huis en hij zag naast de
schuur een klimroos, een allerprachtigste rode roos. Er was een houten kaartje bij en
daarop stond: Carmelita. Dat was de naam van de roos. Misschien heet ze
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Carmelita, dacht Tom. Ze is net een roos. Ik zal haar opbellen en ik zal haar Carmelita
noemen. Hij liep naar binnen in de gang waar de telefoon stond. En daar, vlak bij de
kapstok op een krukje, zat de haas. Hij zat daar met over elkaar geslagen benen en
rookte zijn sigaret uit het pijpje. De haas keek Tom peinzend aan en zei: ‘Het nummer
is zeven maal nul.’
‘O...’ zei Tom verbluft en hij begon nullen te draaien. Maar toen hij bij de derde
nul was, zei de haas luchtigjes langs zijn neus weg: ‘...maar Carmelita heet ze niet.’
‘O,’ zei Tom weer en legde de hoorn op de haak. Hij borg zijn hoofd in zijn handen
en zuchtte. ‘Hoe heet ze dan?’ vroeg hij. Maar toen hij opkeek, was de haas weg.
Treurig liep hij het huis uit en begon te dwalen door de stad. De ene straat in en
de andere uit, totdat hij weer bij de kerk kwam. En daarachter was het vergeten
kerkhof waar de klimop groeide over de kruisen en stenen. Hij liep langs de vele
oude graven en zag een kleine steen waarop stond: Judith. Elf jaar.
Misschien heet ze Judith, dacht Tom. Ze is net zo treurig en bleek als de stenen
op het kerkhof. Ze moet Judith heten. Hij wilde het hek uit lopen om thuis te gaan
opbellen, maar toen zag hij op een van de zerken de haas zitten. Met gekruiste benen
zat de haas daar en keek hem aan. ‘Judith heet ze niet,’ zei hij nors.
Tom ging naar huis en die nacht kon hij niet slapen. Hij lag aldoor meisjenamen
op te noemen: Amanda en Rozelinda en Janneke en Marjolein en Liesbeth. En
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Esther en Godelieve en Mientje. De maan scheen door zijn venster; hij kon het in
bed niet meer uithouden en ging naar beneden, naar de zitkamer. Het was donker,
maar de maan scheen op zijn moeders oude wortelnoten bureautje en het leek hem
of hij twee hazeoren zag verdwijnen achter het meubeltje. Tom deed een van de
laatste laatjes open en zag een opschrijfboekje van zijn moeder.
Het was heel oud, het was van jaren geleden en hij
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bladerde het door. Daar stond: Dominee komt koffiedrinken half twaalf. En een
bladzijde verder: Tuinman betalen ƒ2,75. Allerlei dingen had zijn moeder daarin
opgeschreven om ze niet te vergeten. Maar dat was lang geleden. Tom wilde het
boekje weer terugleggen toen zijn oog viel op een haastig neergekrabbeld regeltje.
Er stond: Stroop laten halen door Tom en Tijntje.
En plotseling zag hij het heel duidelijk voor zich. Hij was nog klein en hij moest
een boodschap doen met zijn buurmeisje Tijntje. Hij wist nog dat ze samen door de
steeg liepen. Hij wist nog dat ze samen het kleine kruidenierswinkeltje binnengingen
waar het rimpelige witharige vrouwtje achter de toonbank stond... en verder wist hij
zich niets meer te herinneren. Alleen was hij nu heel gelukkig en hij liep naar de
gang waar het telefoontoestel stond. Hij maakte geen licht aan want het maanlicht
was voldoende. Zeven maal draaide Tom het cijfer nul. ‘Hallo,’ zei hij zacht. ‘Ben
je daar, Tijntje?’
En een stem door de telefoon zei: ‘Ik ben het, Tom.’
‘Zal ik naar je toe komen?’ vroeg Tom.
‘Ik ben er al,’ zei de stem. ‘Kijk maar naast je.’ Tom keek op en nu zat op het
krukje het meisje dat haar naam was kwijt geweest, zijn buurmeisje Tijntje.
Ze lachte en gaf hem een kus. ‘Dank je,’ zei ze. ‘Weet je nog het oude vrouwtje
van de kruidenierswinkel? Ze was een heks en ze heeft me opgesloten en mijn naam
afgepakt. En jij hebt me mijn naam teruggegeven.’
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Ze gingen samen naar buiten. De maan verbleekte en de oostelijke hemel werd
bloedrood. De zon ging op en uit de huizen kwamen de mensen.
‘Daar is dat meisje...’ riepen ze. ‘Het meisje dat zo lang is weg geweest. Hoe heet
je ook weer, meisje?’
‘Ik heet Tijntje,’ zei ze. Ze legde haar arm over Toms schouder en samen gingen
ze langs de muur bij de kerk. Ze zagen de deur en voor de deur stond de haas. Hij
nam de sigarettepijp uit zijn bek, wuifde hen hartelijk toe en ging door de deur naar
binnen. Tom wilde hem achterna gaan, maar Tijntje zei: ‘Niet doen, Tom, er ís immers
geen deur?’ En ze had gelijk.
Er was geen deur in de muur.
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De Kikvorst
Er was eens lang geleden een prinses. Ze was zo mooi dat de honden op straat hun
adem inhielden wanneer ze voorbijkwam en zelfs de oude dominee die anders nooit
oog had voor zulke dingen, poetste zijn brilleglazen op en zei: ‘Deksels!’
Jammer genoeg wist de prinses zelf ook dat ze mooi was. Elke dag zat ze negen
uur voor de spiegel en keek en keek en keek, totdat iedereen er misselijk van werd.
En de tijd die overbleef, gebruikte ze om zich te verkleden. Telkens liet ze andere
kleren maken en toch had ze al honderd zesendertig jurken en twaalfhonderd
achtenzeventig hoeden en zoveel schoenen dat er een heel apart schoenenhuis bij het
paleis gebouwd moest worden. Het was verschrikkelijk en haar ouders maakten zich
ongerust.
‘Dat kind is veel te ijdel,’ zei de koning. ‘We moeten er iets aan doen.’
‘Ga jij nog eens met haar praten,’ zuchtte de koningin.
De koning ging naar boven, naar de kamer van zijn dochter. Daar zat ze met
allemaal groene hoedjes om zich heen, die ze bezig was te passen.
‘Zit je nou alweer voor de spiegel?’ vroeg de koning.
‘Ik wil een mooi groen hoedje uitzoeken,’ zei de prinses. ‘Maar dit zijn allemaal
lelijke kleuren groen. Het groen dat ik zoek is er niet bij.’
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‘Kind,’ zei de koning, ‘schei toch uit met hoeden passen. Ga liever pianospelen of
leer je meetkunde. Doe in ieder geval iets nuttigs.’
‘Geen tijd,’ zei de prinses, ‘Eerst hoedjes.’
Toen werd de koning heel boos. Hij greep de spiegel en gooide hem stuk tegen
de grond. ‘Daar!’ riep hij. ‘En nou ga je naar buiten, de vrije natuur in. Je wandelt
het bos door en je komt pas over een uur thuis. Vooruit, d'r uit!’
Daar ging de mooie prinses met gebogen hoofd. Ze was erg geschrokken en durfde
niet ongehoorzaam te wezen en daarom liep ze een uur lang door het bos, totdat ze
bij een kleine verscholen vijver kwam.
‘Ha,’ riep de prinses. ‘Water! Nu heb ik weer een spiegel.’ En ze boog zich
voorover om zichzelf in het water te bekijken, maar de kikkers in de vijver maakten
zoveel beweging dat het oppervlak rimpelig was.
‘Wat een boel kikkers,’ zei de prinses. ‘Allemaal groen. En wat een mooie kleur
groen. Zo'n hoedje wil ik hebben.’ En ze holde naar huis, naar het paleis, waar ze de
stalknecht tegen het lijf liep.
‘Ga dadelijk naar de vijver in het bos,’ hijgde de prinses buiten adem. ‘En vang
daar alle kikkers. Ik zal intussen de hoedenmaker laten komen die een hoedje moet
maken van de velletjes.’
De stalknecht nam een groot net en ging naar de vijver. Maar toen hij daar
aankwam, hadden alle kikkers zich verstopt tussen de waterplanten. Er was er nog
maar eentje. Het was de koning van de kikkers, het was de Kikvorst.
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‘Wat kom je doen?’ vroeg de Kikvorst nors aan de stalknecht.
‘Neemt u me niet kwalijk,’ zei de stalknecht beleefd, terwijl hij zijn petje afnam,
‘ik heb opdracht van de prinses om alle kikkers te vangen.’
‘Zo. En wat wil de prinses met mijn kikkers?’ vroeg de Kikvorst
‘Ze wil er met permissie een hoedje van laten maken,’ zei de stalknecht.
‘Werkelijk?’ vroeg de Kikvorst. ‘Welnu, jongeman, ze heeft het hoedje al. Het zit
een beetje diep over haar oren, maar dat mag niet hinderen. Ga maar terug en doe
haar de groeten van de Kikvorst. Goeiendag.’
Een beetje bang en een beetje onthutst ging de knecht terug naar het paleis. En
daar vond hij de koninklijke familie in grote opwinding en droefheid bijeen. Er was
iets met de prinses. Iets heel vreselijks. Haar lichaam was hetzelfde gebleven; ze had
nog hetzelfde aardige figuurtje en dezelfde mooie handjes en voetjes, maar haar
hoofd was een kikkerkop. Een grote groene kikkerkop, het was afgrijselijk om te
zien.
‘Dat komt door de Kikvorst, dat heeft de Kikvorst gedaan,’ riep de stalknecht,
maar niemand luisterde naar hem en hij ging terug naar de stallen, terwijl het hele
hof in rep en roer was.
Ze haalden de dokter erbij en de hofadvocaat en een huidspecialist, maar die
schudden alle drie hun hoofd en zeiden dat er helemaal niets aan te doen was. ‘U
zult er zich bij neer moeten leggen,’ zeiden ze tot de koning.
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‘Mij neerleggen bij dat kikkerhoofd? Nooit!’ tierde de koning.
‘Misschien kunnen we haar een beetje mooier maken,’ zei de koningin. ‘Met een
pruik en wat poeder kun je veel doen.’
Zes hofkappers werden erbij gehaald. Ze gaven de prinses een pruik op haar kale
groene schedel. Ze maakten haar groene gezicht wit met poeder en be-
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gonnen haar mond rood te maken. Ze gebruikten er een hele lippenstift voor, want
zo'n kikkerbek is breed en toen ze klaar waren, hielden ze de prinses een spiegel
voor.
Ze keek erin en gaf een gil van afschuw. Het was dan ook heel ontzettend lelijk.
Ze leek op de allergekste clown van de wereld.
‘Toch is het beter dan al dat groen,’ zei de koningin troostend, maar de prinses
rukte zich los en rende naar haar kamertje waar ze de verf van haar gezicht waste en
de pruik van haar hoofd trok. Toen vluchtte ze door een achterdeur naar buiten. ‘Wie
was het die je gesproken hebt?’ vroeg ze aan de stalknecht.
‘De koning van de kikkers,’ stamelde de stalknecht. ‘Hij noemt zich de Kikvorst.
Er zit nog een beetje verf op uw bek.’
De prinses keek hem treurig aan.
‘Pardon, op uw mond,’ zei de stalknecht met een kleur van verlegenheid, maar ze
was al weg. Ze ging naar het bos, boog zich over de vijver en riep: ‘Kikvorst!’ Maar
er kwam geen antwoord. Alle kikkers hielden zich verscholen, ook hun koning.
‘Maak mij alsjeblieft weer gewoon, lieve Kikvorst,’ smeekte de prinses.
Geen antwoord.
‘Maak me dan helemaal een kikker,’ snikte de prinses. ‘Liever een hele kikker
dan een half meisje.’
Zo jammerde ze aan de rand van de vijver, maar er kwam geen enkel geluid en
omdat de vijver zo stil was, kon ze zichzelf nu heel duidelijk zien: een grote, dikke,
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groene kikkerkop.
Zuchtend draaide ze zich om en liep verder. Ze wilde niet meer naar huis terug en
ze liep net zo lang tot ze in de stad kwam. Daar ging ze een bakkerswinkel binnen
om een broodje te vragen, maar de bakker deinsde achteruit en de bakkersvrouw
kwam met een matteklopper om haar weg te jagen.
‘Mag ik dan hier misschien dienstmeisje worden en het allervuilste werk doen?’
vroeg de prinses.
‘Dank je,’ zei de bakkersvrouw. ‘Geen kikkers in m'n keuken. Vort, weg!’
Overal werd het arme kikkerprinsesje weggejaagd en ze ging er steeds lelijker
uitzien, omdat haar jurk vuil werd en scheurde. Eindelijk kwam ze in een heel ander
land en daar ging ze naar het koninklijk paleis en vroeg aan de achterdeur of er niet
een betrekking voor haar was. ‘Ik wil alles doen,’ zei ze. ‘Misschien kan ik mest
kruien of mag ik in een donker hoekje wollen kousen breien?’
‘Kijk eens hier, kikkerjuffrouw,’ zei de opperpersoneelchef, die haar te woord
stond, ‘we hebben hier geen mest en we dragen hier geen wollen kousen. Het spijt
me wel, goeiendag.’
Bedroefd draaide de prinses zich om en wilde weggaan, maar toen riep de man
haar terug en zei fluisterend: ‘Wacht even, ik weet misschien iets voor je. De
koningszoon die hier woont, is blind en hij moet de hele dag worden voorgelezen.
Jij hebt een aardig stemmetje en hij kan je toch niet zien, dus kom mee, onder de
douche en daarna voorlezen.’
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En zo kwam de kikkerprinses op het paleis bij de blinde prins. Hij zat in een
torenkamer vol sprookjesboeken, die ze allemaal achter elkaar moest voorlezen.
Ze deed het zo goed en haar stem was zo lief, dat de prins geen uur meer zonder
haar kon. Ze moest bij hem aan tafel eten en 's nachts sliep ze in een kamertje vlak
boven het zijne.
‘Je bent zo aardig, jammer dat ik je niet zien kan,’ zei de prins af en toe en dan
zweeg de lelijke kikkerprinses.
Op een dag, toen ze aan het voorlezen was, kwam er van buiten een enorme herrie.
‘Wat gebeurt daar?’ zei de prins.
Ze boog zich uit het raam en zei: ‘O, wat gek! Twee hofdames zijn aan het
ruziemaken. Ze slaan elkaar om de oren en trekken elkaar aan de haren.’
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‘Wat jammer dat ik het niet zien kan,’ riep de prins. Hij had tranen in zijn ogen van
spijt en dat gebeurde hem niet vaak.
Toen kreeg het prinsesje zo'n medelijden met de prins dat ze ineens een idee kreeg
en vroeg of ze twee dagen vrij mocht hebben.
‘Twee dagen?’ riep de prins. ‘Moet ik twee dagen zonder je?’
‘Ik zal nog beter voorlezen als ik terugkom,’ zei de prinses. Ze nam afscheid en
ging op weg naar haar eigen land, waar ze de vijver in het bos opzocht.
‘Kikvorst!’ riep ze.
‘Hier ben ik,’ zei de Kikvorst. En jawel, daar zat hij boven op een groot blad. ‘Je
komt zeker vragen of ik je weer mooi maak?’ vroeg hij.
‘Nee nee,’ zei de prinses haastig. ‘Ik weet wel dat u dat niet zult doen. Ik kom
voor de blinde prins in het land hiernaast. Kunt u maken dat hij weer kan zien?’
‘Worrrk,’ zei de Kikvorst. ‘Ik zou het wel kunnen, maar heb je eraan gedacht dat
het er dan voor jou niet best uitziet? Hij zal van je schrikken meisje. Hij stuurt je de
laan uit!’
‘Dat heb ik zelf al bedacht,’ zei de kikkerprinses, ‘maar het kan me niet schelen.’
‘Nou vooruit dan,’ zei de Kikvorst. ‘Ga maar terug. Ik zal zien wat ik kan doen.’
Dolgelukkig haastte de prinses zich terug naar het buurland. En toen ze bij het
paleis kwam, stond er een lakei op de stoep die riep: ‘Er is een wonder gebeurd. De
prins kan zien!’
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‘Waar is hij?’ vroeg de prinses.
‘Hij loopt in de tuin,’ zei de lakei. ‘Hij kijkt naar alle mensen en dieren en bloemen
en op dit moment staat hij te kijken naar de hofdames die weer ruzie hebben.’
‘Mooi,’ zei de prinses. Ze sloop de wenteltrap op naar boven, naar haar eigen
kleine ronde kamertje en ze begon haar spulletjes bij elkaar te pakken in een geruite
theedoek. Toen ze daarmee klaar was, wou ze even zacht de trap weer af om voorgoed
te verdwijnen. Maar juist toen ze weg wou sluipen, kwam er een kamerheer die zei:
‘De prins wil u onmiddellijk zien.’
‘O,’ zei de prinses verward.
‘Hij is in zijn kamer,’ zei de kamerheer. ‘Hij vraagt of u direct komt.’
‘Jawel,’ zei de prinses. Ze keek even om zich heen en vroeg zich af of ze toch nog
niet kon vluchten. Maar er was geen mogelijkheid om stiekem weg te komen en
daarom nam ze het gordijntje van haar raam en sloeg dat over haar hoofd en over
haar gezicht. Zo ging ze de kamer van de prins binnen.
‘Ben je daar eindelijk?’ vroeg hij. ‘Waarom heb je dat gordijn over je hoofd?’
‘Dat heb ik altijd,’ zei de prinses.
‘Doe dat ding van je hoofd,’ zei hij.
‘Nee,’ zei ze.
‘Ik wil het,’ zei de prins.
Toen begreep ze dat er niets anders op zat. Ze pakte een punt van het lapje en trok
het van haar hoofd. Toen deed ze haar ogen dicht en zuchtte. Er gebeurde een hele
tijd niets. Het was erg stil in de kamer. Einde-
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lijk hoorde ze de prins opademen en hij zei: ‘Zo had ik het me niet voorgesteld.’
‘Nee, dat dacht ik wel,’ zei de prinses treurig.
‘Kijk me eens aan,’ zei hij.
Ze hief haar gezichtje naar hem op en deed haar ogen open. Ze zag dat de prins
haar stralend aankeek met een diepe bewondering.
‘Je bent nog veel mooier dan ik dacht,’ zei hij.
‘Hou me niet voor de gek,’ zei de prinses. ‘Ik heb een kikkergezicht.’
‘Vind je dat werkelijk?’ zei de prins vrolijk. ‘Kijk eens in dit spiegeltje.’
Ze pakte het spiegeltje van hem aan en keek. Tot haar grote verbazing zag ze haar
eigen vroegere gezichtje terug. Het was weer even mooi, alleen veel liever. Ze begreep
dat de Kikvorst dat gedaan had.
Nog dezelfde week trouwde ze met de prins en samen gingen ze naar haar vader
en moeder die natuurlijk dolgelukkig waren. In alle twee de landen was het feest en
er werd een concert gegeven met duizend trompetten. Maar de prins en de prinses
waren er die avond niet bij. Zij luisterden naar een veel mooier concert. Hand in hand
zaten ze bij de vijver in het bos en luisterden naar de kikkers.
‘En dat was dan weer dat,’ zei de Kikvorst.
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