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Voorbericht.
Bij het schrijven van dit vierde deeltje hebben ons dezelfde beginselen en
overwegingen geleid als bij het derde en wij kunnen dus naar het voorbericht daarvan
verwijzen.
Dit voorjaarsdeeltje sluit bij dat winterdeeltje aan. O.i. is het echter niet
noodzakelijk, om juist in de betreffende jaargetijden deze boekjes te lezen. De
kinderlijke fantasie op deze leeftijd immers is wel de sterkst ontwikkelde geestelijke
functie.
Met de vorderingen der leerlingen is natuurlijk in stijl en inhoud rekening gehouden.
ANNE DE VRIES.
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1. Het kievitsei.
Ze kwamen samen uit school: Jaap en Gerdientje en Polleke. Ze waren het dorp al
uit en liepen de stille weg langs.
Ze hadden alle drie een dikke knikker, een stuiter. Die rolden ze over de weg. Ze
probeerden elkaar te tikken. Dat was een aardig spelletje.

De zon scheen en de lucht was blauw. Het voorjaar was gekomen. Het gras in de
weiden werd al weer groen. En hier en daar bloeide al weer een bloempje: een grote,
gele paardebloem of een klein madeliefje.
In de verte stond het huis van Jaap. Het
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rode dak glansde in de zon alsof het in brand stond. En vóór het huis, op de weg,
was een kleine, lichte stip.
Jaap zag het. Hij stak twee vingers in zijn mond en floot heel hard. Ja, dat kon
Jaap al!.... Dat had oude Gijs hem geleerd.
Toen begon de stip ineens te springen. Hij werd groter en groter. Hij kwam àl
dichterbij. Het was een kleine hond.
Het was Puk.
Blaffend kwam hij aanstormen.
'Ha Pukkie!' riep Jaap. 'Kom dan maar!.... Kom maar gauw bij de baas!'....
Puk sprong wild om de kinderen heen. Nu konden ze hun stuiters wel opbergen.
Hij beet Jaap in zijn broekspijp. Hij zette twee vuile poten tegen Gerdientjes mantel.
Hij greep de stok van Polleke. Nooit kon hij van die stok afblijven!.... Hij rukte hem
plotseling los uit Pollekes hand en rende er grommend mee vandoor, zo hard hij kon.
Maar Polleke kon zonder stok moeilijk lopen. Hij hield zich vast aan Gerdientje.
En Jaap rende de hond achterna en bracht de stok terug.
Maar Puk had al wat anders gevonden. Er lag een groot wit bot aan de kant van
de weg. Dat bracht hij bij Jaap. Hij sprong voor het bot heen en weer en zijn ogen
glinsterden. En toen begon weer het oude spelletje. Jaap gooide het
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bot ver weg. Puk bracht het altijd weer terug en legde het blaffend voor zijn voeten.
Jaap gooide het bot ook over de sloot in de wei. Puk sprong het achterna en
snuffelde rond, want hij vond het niet dadelijk. En toen gebeurde er wat vreemds!
In de wei zat een vogel, een mooie vogel met een witte borst en zwarte vleugels
en met een kuifje op zijn kop. Die vloog ineens op de hond af. Hij duikelde door de
lucht. Hij snorde vlak langs Puk. Hij sloeg naar hem met een vleugel. En hij
schreeuwde en blies, alsof hij vreselijk kwaad was op de hond.
'Kie-wiet!... Kie-wiet!'... riep de vogel.
'Het is een kievit!' zei Jaap. 'Hoor je wel?... Hij roept zijn eigen naam!'....
Meteen kwam er nòg een kievit aanvliegen. Nu fladderden er twee schreeuwende
vogels boven de hond.
Puk stond een poosje verbaasd omhoog te

kijken. Toen dook hij in elkaar van angst. Hij ging op de loop, met de staart tussen
de benen. Hij kwam recht op de sloot af. Maar hij keek zo bang achterom en daardoor
zag hij niet, waar hij liep. Hij plonsde hals over kop in het
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water!.... De druppels spatten op. Kletsnat kroop de kleine hond tegen de wal op.
Ze lachten er alle drie om. Maar ze waren ook verwonderd. Want waarom deden
die vogels toch zo kwaad?....
'Weet je, wat ik denk?' zei Jaap. 'Dat daar een nest zit!.... Ga je mee zoeken? Er
zit vast een nest!'....
'Kun je over de sloot?' vroeg Polleke bezorgd.
O ja, dat kon Jaap best. Hij nam een aanloop en.... wip, daar was hij al in de wei.
Gerdientje en Polleke liepen de sloot even rond. Er was een plank in het hek kapot.
Daar kropen ze door. Toen zochten ze met hun drieën in het gras.
En kijk, daar kwamen de kieviten al weer. Joep, joep, joep, gingen hun vleugels.
Zó dicht vlogen ze langs de hoofden van de kinderen. En Puk kroop van angst tussen
de voeten van Jaap.
Maar Polleke bukte zich ineens en raapte iets op uit het gras.
'Ik heb het!'.... riep hij. 'Ik heb een kievitsei!'....
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2. Nieuw leven.
De kinderen bekeken het

ei. Het was maar half zo groot als een kippenei. Aan één kant was het stomp, aan de
andere kant spits. Het was groen en het zat vol met mooie donkere vlekjes.
'Waar lag het?' vroeg Jaap.
Polleke wees het plekje aan met zijn stok. Een kuiltje met een paar dode
grashalmpjes, dat was het hele nest.
'Leg het er maar gauw weer in,' zei Gerdientje. Zij keek rond naar de kieviten,
maar die waren er niet meer.
Maar juist kwam oude Gijs de wei in. Hij wilde een nieuwe plank in het hek zetten.
En toen hij het ei gezien had, zei hij:
'Neem het maar mee, hoor Polleke. Want morgen jagen we de koeien in de wei.
En dan zouden die het tòch maar vertrappen.'
'Kun je het opeten?' vroeg Gerdientje.
'Ja zeker,' zei Gijs, 'en het smaakt wàt lekker, hoor! Maar je kan het ook verkopen.
In de stad krijg je er misschien wel een kwartje voor.'
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'Een kwartje?' riep Polleke verbaasd. 'Wat kunnen we daar veel knikkers voor kopen,
zeg!'
'Je jokt zeker, hè Gijs?' vroeg Gerdientje.
'Wel neen,' lachte Gijs. 'Het is nog vroeg in het voorjaar. De kievitseieren zijn nog
duur. Maar ja, ik begrijp het ook niet, dat de mensen er zo dol op zijn. Ik heb liever
een groter ei. Van een olifant of zo.... Wijs mij het nest eens, jongens.'
'Ha-ha-ha!' schaterden de kinderen. 'Een olifantsei!'...
Ze moesten lang zoeken, vóór ze het nest teruggevonden hadden. Maar eindelijk
hadden ze het. Toen zocht Gijs een mooi rond steentje en legde dat er in. Die malle
Gijs!... Hij zat ook altijd vol met grappen.
'Waarom doe je dat, Gijs?'...
'Ik wil eens proberen, of ik die kievit foppen kan,' zei de oude knecht. 'Pas maar
eens op! Misschien kijkt zij dat steentje wel voor haar ei aan. En dan legt zij er
morgen nog een ei bij in.'
'Zó dom zal zij wel niet wezen,' zei Jaap.
'Afwachten,' zei Gijs rustig. 'En ga nu maar eens gauw in de schuur kijken, jongens.
Daar is ook wat moois te zien.'
'Wat dan, Gijs?... Wàt is dáár dan?'
Maar Gijs wou niets meer zeggen. Hij was al druk met het hek bezig.
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'Nu wil hij ons ook foppen,' zei Gerdientje. En zij bleef eerst nog wat paardebloemen
plukken. Maar toen liep zij toch de jongens na naar de schuur.
Daar was Jaaps vader aan het werk. Hij gooide een bos stro in het varkenshok.
Zus liep bij hem rond. Zus riep dadelijk: 'Jaap, kom eens gauw!... Jonge varkentjes,
Jaap!'...

'Is het waar, Vader?' vroeg Jaap. En hij kreeg een kleur van blijdschap.
'Tien,' zei Vader en hij lachte. ''t Is nou een hele familie,' zei hij.
Hij deed het deurtje open. Toen mochten ze alle drie kijken. En ja hoor, tien mooie
blanke biggetjes kropen door het stro. En het oude varken lag er bij en knorde.
'O-ò-òch!' zeiden ze allemaal.
'Wat lief!' riep Gerdientje. 'Mag ik er even een vasthouden?'...
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Maar dat mocht niet van Vader. Jaap mocht ook niet in het hok komen.
'Het oude varken wordt kwaad, als je er dicht bij komt,' zei Vader.
'Net als de kievit,' zei Polleke. Hij liet zijn ei zien. En Gerdientje liet Vader ruiken
aan de paardebloemen.
''t Is allemaal nieuw leven,' zei Vader. 'Je kan wel merken, dat de lente er is. Hoor
de koeien maar eens. Die hebben ook al het voorjaar in het hoofd....'
In de stal was het onrustig. De koeien rammelden met hun kettingen. Ze stampten
met hun poten op de grond. En telkens loeide er een.
'Ze willen naar buiten,' zei Vader. 'Morgen mogen ze.'
Het grote varken knorde. Het ging op haar zij liggen. En toen gebeurde er wat
moois. De biggen kropen dicht bij hun moeder en dronken hun buikjes vol.
De kinderen wilden nog wel langer blijven kijken. Maar Vader stuurde ze weg.
Hij had het nog druk.
'Ga maar gauw naar de kamer,' zei hij. 'Dan krijgen jullie een kopje thee van
Moeder.'
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3. Een ongeluk.
Moeder zat bij de tafel te naaien. Jan, het kleine broertje van Jaap, stond bij haar in
het loophek. Hij sprong op en neer van plezier, toen de kinderen binnen kwamen.
'Aap!... Aap!' riep hij blij. En hij strekte zijn handjes naar Jaap uit.
'Jij bent een aap!' lachte Jaap. 'Wacht maar, kleine aap, ik kom bij je, hoor!'...
Hij klom bij Jan in het loophek. Hij ging een hoge toren van blokken bouwen.
Toen die klaar was, mocht Jan hem omgooien. Het mannetje kraaide van de pret.
Moeder schonk voor allemaal een kopje thee in: Kinderthee, met veel melk. Ze
kregen er ook een beschuitje bij.
'Hebben!... Hebben!' riep kleine Jan.
'Ja, jij krijgt óók wat, hoor!' zei Moeder.
Gerdientje mocht hèm ook een beschuitje geven. Jan beet er dadelijk in.
'Hebben!... Hebben!' riep hij toen weer. En hij wees naar de paardebloemen. Toen
gaf Gerdientje hem daar ook één van.
Moeder vroeg: 'Hoe gaat het met jouw broertje, Gerdientje? Met kleine Wim?'...
'Best juffrouw,' zei Gerdientje. 'Hij groeit hard, schreef mijn moeder. En hij is zo
lief, hij kan ook al lachen. Maar hij ligt nog in de wieg.'
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'Hoe lang duurt het nu nog, voor je ouders terug komen?'...
'Nog meer dan een jaar,' zei Gerdientje. 'Als het zomer is en dàn nog een jaar, dàn
komen ze. Dan kan mijn broertje al lopen....'
En toen zuchtte ze en ze werd een beetje stil. Want het was wel verdrietig, dat ze
nog zó lang wachten moest.

Opeens begon kleine Jan te schreeuwen. Hij had de paardebloem in zijn mondje
gestopt. Maar die was zo bitter!... Nu trok hij een heel vies gezicht. En toen ze
allemaal lachten, werd hij kwaad en begon nog harder te schreeuwen.
Moeder maakte zijn mondje schoon en gaf hem nog een beschuitje. Toen was het
verdriet gauw over.
Gerdientje en Polleke moesten naar huis.
'Mag ik nog even mee, Moeder?' vroeg Jaap.
'Ik ook mee?' vroeg Zus.
Het mocht. Polleke liet nog even het ei aan Moeder zien.
'Hebben!... Hebben!'... riep kleine Jan.
Maar Polleke stopte het onder de klep van zijn pet. Daar zat het veilig. Hij zette
de pet
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voorzichtig op zijn hoofd. Toen sprong hij de anderen achterna.
Kijk eens, wie kwamen daar aan op de weg? De meester met zijn vrouw. Die
gingen zeker een wandeling maken.
'Dag meester!... Dag mevrouw!' zeiden ze allemaal. En Jaap nam beleefd zijn pet
af.
'Dag meester!... Dag mevrouw!'... zei ook Polleke. En hij nam ook zijn pet af.
Toen viel er wat. Pats!... zei het.
En daar lag het mooie kievitsei gebroken op de grond. Wat bonte schilfertjes, wat
geel en wat wit, dat was alles, wat er nog over was.
De meester liep door. Die had er niets van gemerkt.
Maar de kinderen hurkten neer om dat vieze hoopje, dat pas nog zo'n wondermooi
ding was geweest.

'Wat jammer!.... Wat jammer!' zeiden ze.
'Daar ligt ons kwartje,' zei Polleke. En hij had de tranen in de ogen.
Maar Puk kwam er bij met zijn lange tong en likte begerig alles op.
'Waf!' zei hij vrolijk. 'Heb je nog meer?... Gooi maar kapot, hoor!... Ik lust ze
wel!'....
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4. Vrijheid - blijheid!
Polleke ging meteen door naar huis. Hij moest nog houtjes hakken voor zijn moeder.
Jaap en Zus gingen met Gerdientje mee naar het huis van de boswachter.
De tuin werd al weer zo mooi! - Tussen het gras bloeiden de crocusjes, gele en
paarse. Aan alle struiken sprongen de knoppen open.
Opa stond bij de kersenboom op de ladder. Nimrod zat beneden te wachten. Die
was altijd dicht bij de baas.
'Wat doet u daar, Opa?' riep Gerdientje.
'Ik maak de nestkastjes schoon,' antwoordde de boswachter. 'Over een poosje
beginnen de vogeltjes te nestelen. En dan moeten hun huisjes schoon zijn.'
Puk sprong op Nimrod af. Hij was dikke
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vrienden met de grote hond. Ze renden blaffend elkaar achterna door de tuin.
Zus werd wat bang door dat wilde spel. Grootmoe haalde haar in huis. Jaap en
Gerdientje bleven bij Opa.
Ergens in het bos zat een merel te fluiten. En een andere merel gaf antwoord. Maar
die zat niet buiten. Die zat in een kooi voor het raam.
'Hoor je dat?' vroeg Opa. 'Wij moeten onze gevangene weer vrij laten, jongens!....
Zullen we het maar dadelijk doen?'....
O ja, dàt vonden ze fijn! Jaap mocht de kooi halen. De merel sprong druk heen en
weer, stok-op, stok-af en hield niet op met piepen.
'Stil maar,' zei Jaap. 'Je mag weer naar je vriendjes toe, hoor!'...
Hij zette de kooi op het tuinpad. Grootmoe en Zus kwamen ook kijken.
'Ziezo,' zei Opa. 'Wel bedankt voor je gezelschap, hoor!... En als je weer een
vleugel gebroken hebt, dan kom je maar terug.'
Toen zette Gerdientje het deurtje open. De

merel keek er naar met zijn kopje schuin.
Wip!.... daar zat hij op de rand.
Rrrt!.... daar ging hij de wijde wereld in.
'Goeie reis,' zei Opa.
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Maar de merel vloog niet ver. Boven in de kerseboom bleef hij nog even zitten en
keek naar beneden. Toen floot hij drie volle, diepe tonen. En.... wèg was hij!...
''t Was net, of hij ons bedanken wou,' zei Gerdientje.
'Vrijheid - blijheid!' zei Opa.
Toen liep hij nog even met Grootmoe en de kinderen de tuin rond. Hij sneed een
paar takjes van de hazelaar, die vol hingen met bengelende katjes. Die gaf hij aan
Grootmoe, om in een vaasje te zetten.
'Zo brengen we het voorjaar in huis,' zei hij. 'Die katjes en die crocusjes zijn de
eerste lenteboden.'
'Hoor die spreeuw eens!' zei Jaap.
Die spreeuw zat in de pereboom. De zon scheen op zijn gespikkelde jasje. Hij
kwetterde zo druk, dat hij niet eens merkte, dat er mensen aankwamen.
'Hoor je, wat hij fluit?' vroeg Opa. 'Het voorjaar komt, het voorjaar komt!.. Die
spreeuw is ook een lentebode.'
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5. De kuikentjes komen uit.
Grootmoe nam de lege kooi mee naar binnen en ging een vaasje zoeken.
Opa ging met de kinderen naar de schuur.
'De kuikentjes komen uit,' zei hij. 'Wil je het zien?'...
'O, graag Opa!'...
'Wij hebben tien kleine varkentjes gekregen,' vertelde Jaap.
'En wij krijgen misschien dertien kleine kuikentjes,' zei Opa.
In een hoekje van de stille schuur zat een kip in een kist met stro. Drie weken lang
had zij daar geduldig op dertien eieren zitten broeden. Nu was er een zacht gepiep
onder haar vleugels. En een klein kopje met heldere kraaloogjes kwam even onder
haar veren uit.
'Kloek-kloek!' zei de moeder.
Dat betekende: 'Blijf toch in de warmte, kleine

wijsneus!'...
'Kijk, kijk!' riep Gerdientje. 'Ik zie er al één!'...
Voor Opa waren de dieren nooit bang.
Hij pakte de kip
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voorzichtig van het nest. Zij kloekte wel wat onrustig, maar liet het toch toe.
'Kijk nu maar,' zei Opa.
In het nest lagen nog maar twee eieren. Verder waren het allemaal lege doppen
en kuikentjes: zwarte en witte en bruine. Ze hadden nog geen veren. Ze hadden alleen
nog maar dons.
Opa haalde de lege schalen uit het nest. Hij nam ook één van de eieren in de hand
er liet het aan de kinderen zien.
'Kijk,' zei hij, 'die is wat later, maar hij komt nog wel.'
In het ei was een gaatje. En door dat gaatje stak een geel snaveltje naar buiten.
Dat draaide hulpeloos heen en weer. Opa legde het ei weer voorzichtig op zijn plaats.
'Is dat niet aardig?' vroeg Opa.
De kinderen vonden het prachtig.
Toen nam Opa het andere ei. Hij draaide het om en om en bekeek het aan alle
kanten, maar er was nog geen gaatje in.
'Zit daar geen kuikentje in, Opa?' vroeg Gerdientje.
'Luister maar,'... zei Opa. Hij hield het ei aan Gerdientjes oor.
'Hoor je het wel?' vroeg hij.
Ja, Gerdientje hoorde het. Er piepte wat binnen in het ei, heel zacht. Er pikte wat
tegen de schaal.
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Jaap mocht ook even luisteren. Die hoorde het ook.
'Ik kom er al aan, hoor!' zei het kuiken; 'wacht maar even!'...
Opa zette de kip op de grond. Zij kroop meteen weer op het nest.
'Kloek-kloek-kloek!' zei ze.
Toen kropen alle kindertjes weg onder Moe ders warme vleugels.
Jaap moest ook naar zijn moeder toe. De zon ging al onder. Zij was al weggezonken
achter het bos.
Maar de top van een hoge den stond nog in het licht.
En in dat laatste zonnelicht zat een merel en zong... en zong...
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6. Gijs is verstrooid.
Oude Gijs was druk aan het werk.
Hij had mest gekruid en gestrooid in de tuin achter de boerderij en daarna had hij
een stuk omgespit. Hij had het netjes geharkt. Hij had een mooi bed afgestoken. En
nu moest hij daar spinazie in zaaien.
Dat kon Gijs goed. Hij had het al zoveel jaren gedaan. Maar deze keer wilde hij
het eens heel mooi doen. Hij had een prachtig plannetje!...
Gijs was heel zorgvuldig aan het tekenen met de steel van zijn hark. Hij tekende
grote letters op het spinaziebed. Eerst een J, toen een a, toen nog een a en dan een.
En daarachter een G, een e, een r en dan nog een heleboel letters.
Toen had hij nog ruimte over op het lange bed. En daarom tekende hij ook nog
twee poppetjes, één met een broekje aan en één met een rokje. En dat was zó moeilijk,
dat zijn pijp er van uitging
Maar Gijs gunde zich geen tijd, om die pijp weer aan te steken. Hij dacht alleen
aan zijn werk. Hij nam de zak met spinaziezaad en begon te zaaien. Hij zaaide de
korreltjes heel voorzichtig in de letters en in de lijnen van de
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poppetjes. Daarna harkte hij het bed opnieuw. Toen was van zijn mooie tekenwerk
niets meer te zien.
Eindelijk was hij klaar. Nu had hij wel een pijp tabak verdiend.
'Waar is mijn pijp?' dacht oude Gijs. Hij voelde in zijn zakken.... Hij zocht op het
tuinpad.... Gek was dat! Waar was zijn pijp nu gebleven?....
Juist kwamen Jaap en Gerdientje de tuin inhollen. En Polleke hinkte achter hen
aan, zo hard hij kon.
'Dag Gijs!' riepen ze. 'Gijs, mogen nu de koeien naar buiten?'....
'Ja, ja,' zei Gijs, 'de koeien....'
En hij zocht maar.
'Wat zoek je toch, Gijs?' vroeg Gerdientje nieuwsgierig.
'Mijn pijp,' bromde de oude man.

'Ik ben mijn pijp kwijt.... En hij moet hier ergens zijn!'....
Toen schaterden ze het opeens alle drie uit.
'Je pijp?' riepen ze. 'Ha-ha, je hebt hem immers in je mond, Gijs!'....
Het was waar. Gijs lachte hartelijk mee.
'Ja, ja,' zei hij, 'zó gaat het, als je oud wordt,
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jongens. Dan word je vergeetachtig

ook! Maar het is met mij nog niet zo erg als met die boer, bij wie ik vroeger knecht
was. Die zocht naar zijn paard en hij zat er op....'

'Dàt geloof ik niet,' zei Jaap.
'O nee?' riep oude Gijs, 'geloof je mij weer niet?... Ik zal je nog iets sterkers
vertellen, jochie!.... Heb je dan nooit van die professor gehoord?... Die was zo
verstrooid!... Die dronk zijn inktpot leeg en hij doopte zijn pen in zijn koffie.... En
toen bekeek hij zijn schrift en hij dacht: 'Wat schrijft die inkt toch slecht vandaa'....
'Dàt kan niet!' lachten ze alle drie. 'Nee, nou jok je Gijs!'....
Gijs had zijn pijp opmeuw. gestopt. Hij stak hem aan met zijn rug naar de wind
en dikke rookwolken dwarrelden om zijn hoofd.
'Nou,' zei hij zuchtend, 'als je mij dan tòch niet geloven wilt, dan vertel ik ook niet
meer! Met mijn werk hier in de tuin ben ik klaar. Dan ga ik maar eens naar het
kievitsnest kijken. Of zijn jullie er al geweest?.... Nee?.... Kom dan maar.'
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Ze liepen samen naar de wei. Gijs trok onder het lopen zijn jas aan, want hij was
bezweet van het werken.
'Ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn oude botten,' zei hij lachend. 'Ik houd
niet erg van rheumatiek!'
Dàt geloofden de kinderen graag. En toen praatten ze over het ei van gisteren en
moesten er nog om lachen, dat Puk er mee was gaan strijken.
'Ja, Polleke,' zei Gijs, 'dat ei, daar ben je maar sneu afgekomen.'
'Ik was helemaal vergeten, dat het onder mijn pet zat,' zei Polleke.
'Ja,' plaagde Gijs, 'jij lijkt toch ook een beetje op die professor, hoor!.... Net zo
goed als ik!'....
Meteen kwam Puk de schuurdeur uit en sprong blaffend mee.
'Daar is de snoeper,' lachte Jaap. 'Hij denkt zeker, dat hij weer wat krijgt!.... Maar
nu zullen we beter oppassen....'
'Of je gelijk hebt,' zei Gijs.
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7. De snoeper.
Puk hield niet op met blaffen. Hij was zo'n verstandige hond. Hij merkte zeker, dat
er over hem gepraat werd.
Maar toen Gijs het hek openzette en ze allemaal de wei inliepen, werd hij plotseling
stil.

Want kijk, daar waren de kieviten weer!... Ze duikelden wild door de lucht. Ze streken
soms vlak langs de hoofden van de kinderen.
'Kie-wiet!.... Kie-wiet!'.... krijsten ze telkens weer.
'Het is in orde, hoor!' zei Gijs heel zeker. 'Als er geen ei in het nest lag, zouden de
kieviten niet zo druk zijn. Vooruit jongens, zoeken!.... Wij doen, wie het nest het
eerst gevonden heeft! En wie het vindt, die mag het ei hebben. Afgesproken?'
Dat vonden ze allemaal goed.
Gijs won het zelf. Hij wist het plekje nog precies.
'Ik heb het gewonnen!' riep hij.

'Het ei ligt er, hoor!'....
Ze kwamen er allemaal verwon-
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derd om heen staan. En ja, hoor!.... Daar lagen in het nest een steentje en een ei mooi
naast elkaar. Dat was zo'n grappig gezicht!....
'Wat een domme vogels!' riep Jaap. 'Dat begrijp ik nou niet, dat ze zó dom kunnen
zijn! Die zien een steen voor een ei aan!'....
Op hetzelfde ogenblik kroop Puk tussen zijn voeten door. En die was niet zo dom
als de kieviten. Hij snuffelde even en hapte toe.
'Jaap, pas op! Grijp de hond!' riep Gijs.
Jaap trok het dier nog terug, maar het was al te laat. Puk had het ei al in zijn bek.
Krak! zei het tussen zijn tanden. Puk likte en slikte en weg was het ei.
'Lelijke hond!' riepen ze allemaal. 'Snoeper!.... Deugniet!'....
Puk kreeg een klap en stoof er vandoor.
Gijs lachte,.... làchte!.... De tranen liepen hem over de wangen. Maar Jaap en
Gerdientje lachten niet. Die renden Puk na, de wei uit, de weg langs, het erf op. En
daar liepen ze bijna tegen Vader op, die met een koe uit de stal kwam.
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8. Voor 't eerst naar buiten.
'Houd die hond vast!' riep Vader. 'Hij maakt de koeien nòg wilder!'....
Jaap greep Puk al gauw. Hij wou hem eerst een klap geven. Hij hief zijn hand al
op. Maar de kleine hond dook zo bang in elkaar!.... En zijn mooie bruine ogen keken
zó smekend Jaap aan!.... Neen, Jaap kon het tòch niet doen!....
Kijk eens, wat deed die koe raar! Vader kon haar haast niet houden. Zij danste en
sprong! Zij rukte aan het touw. Gijs moest er bij komen, om Vader te helpen. Zo
brachten ze samen Blaarkop in de wei.
Daar lieten ze haar los. Blaarkop stak haar staart in de lucht en rende in galop door
het gras. Toen keerde zij terug naar het hek en stond daar hard te loeien. En in de
stal loeiden de andere koeien en rukten aan de kettingen.
'Ja, ja, heb maar geduld!' zei Vader. 'Wij komen al!'....
Eén voor één brachten ze alle koeien naar buiten: Bontje en Rooie, Goudhoren en
Zwartkop. Toen bleven Vader en Gijs en de kinderen nog even bij het hek staan
kijken. Moeder en Zus kwamen er ook bij. Moeder had broertje Jan op de arm.
'Kijk eens, hoe blij ze zijn!' zei Moeder.
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'Het lijken wel kinderen, die vacantie gekregen hebben!'
De koeien dachten niet aan grazen. Ze renden elkaar achterna door de wei. Ze
dreigden elkaar met de horens. Ze sprongen en dansten, dat de grond er van dreunde.
De hele lange winter hadden ze op stal moeten staan. Nu genoten ze van de frisse
lucht en van de vrijheid.
Maar eindelijk werden ze rustiger. Ze strekten hun halzen en aten van het malse
gras.
Toen ging Vader de stal schoonmaken. Gijs ging weer in de tuin aan het werk. En
de kinderen liepen langzaam met Moeder naar huis.
Kleine Jan kon ook al stappen!.... Moeder zette hem op de grond. Jaap en Gerdientje
gaven hem elk een hand. Het manneke kraaide van plezier.
Alleen lopen kon Jan nog niet.
'Leer het maar gauw, hoor!' zei Jaap. 'Dan hoef je niet meer in het loophek. Dan
mag jij ook voor altijd je stalletje uit!'....
'Ja-ja!' riep broertje Jan.
't Was net, alsof hij het begreep.
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9. Een grap.
Oude Gijs is weer aan het spitten. Hij heeft er zijn jas weer bij uitgetrokken. Want
het zonnetje schijnt al zo warm. En spitten is zwaar werk voor een oude man.
De jas ligt op het tuinpad. En op die jas ligt Puk te luieren. Hij kijkt naar Gijs met
lodderige ogen. Hij likt nog eens om zijn bek. En dan legt hij de kop op zijn voorpoten,
om een slaapje te doen.
Maar ineens komen Jaap, Gerdientje en Polleke de tuin in. En dan springt Puk
toch maar op en gaat gauw een beetje opzij. Hij kruipt achter Gijs weg. Hij weet nog
wel, dat hij stout is geweest.
'Deugniet!' roept Jaap.
Puk laat zijn oren hangen. Hij kijkt heel bang.
Maar Gijs zegt: 'Stil nou maar, Jaap!.... Het stomme dier weet immers niet beter.
Wat helpt het, dat je op hem bromt?'
'Ja, maar nu kunnen wij nòg geen knikkers kopen!' moppert Jaap.
'Dat hindert niet,' zegt Gijs. 'Dan zal ik je helpen. Je krijgt elk tien knikkers van
mij. Is het dàn goed?'....
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Nou, dàt vinden ze fijn!
Gijs leunt op zijn schop en kijkt de kinderen aan. Hij knijpt zijn linkeroog een
beetje dicht. En er komen allemaal grappige rimpeltjes boven zijn neus.
Als Gijs zó kijkt, dan moet je oppassen! Dan komt er meestal een grap.
Maar deze keer is het toch niet zo. Gijs wordt weer ernstig. Hij zucht. Hij werkt
al weer.
'Ja,' zegt hij, onder het spitten door, 'maar als jullie nu ook maar eens wat voor mij
wilden doen!.... Als jullie mij ook maar eens wilden helpen. Maar jullie speelt zeker
liever, hè?'....
'Wel nee!' roepen ze alle drie. 'Dat willen wij best, hoor Gijs!'....
En ze worden er haast een beetje boos om. Want hoe kan Gijs dàt nu denken, dat
ze hem niet zouden willen helpen!
'Gelukkig,' zegt Gijs. 'Nou, luister dan eens. Dan moet je een boodschap voor mij
doen. En je moet hard lopen, want er is nogal haast bij. Wie het eerst terug is, die
krijgt tien knikkers extra!.... Afgesproken?'....
'O, fijn Gijs!.... Leuk Gijs!' roepen Jaap en Gerdientje. En zij staan al klaar, om
weg te springen. Alleen Polleke zegt niets en kijkt stil voor zich uit.
'Wat moeten wij halen, Gijs?.... Waar moeten wij naar toe?'....
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'Ja, stil nou es even,' zegt Gijs ernstig. 'Niet zo druk, jongens! Daar kan mijn oude
hoofd niet tegen.... Ik zit toch zo verlegen om die pan, hè?.... Ik moet nog een heleboel
groenten zaaien: sla en worteltjes en peterselie... En daar moet ik een pan bij
gebruiken, een gaatjespan. En die gaatjespan heb ik uitgeleend.... Aan wie ook
weer?.... O ja, aan jouw grootvader, Gerdientje! Als je die nou eens gauw voor mij
ophaalde....'
'Ik ga al!' roept Gerdientje. En zij holt weg. Jaap springt haar na. Maar Gijs roept
ze beiden terug.
'Luister nou eerst goed,' zegt hij, 'en wees niet zo haastig. Anders doe je het toch
verkeerd. Je moet zeggen: De dichte gaatjespan.... Goed begrepen?'
'Ja Gijs!.... Goed hoor!.... De dichte gaatjespan!'... roepen ze. En dáár stuiven ze
heen, het tuinpad af, het erf over, de weg op. Puk rent blaffend achter ze aan en
springt tegen hun benen op. Wèg zijn ze al.... En oude Gijs heeft schik.
Maar Polleke staat nog op dezelfde plaats. Hij kijkt naar de grond. Hij glimlacht
een beetje verlegen....
En als Gijs dàt merkt, heeft hij ineens geen schik meer.
Hij schrikt. Hij wordt verdrietig.
En dan gaat hij naar Polleke toe. Hij legt
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zijn grote hand op Pollekes schouder. Die hand

trilt een beetje.
Hij zegt: 'Och, beste jongen, dáár dacht ik niet aan. Daar dacht ik heus niet aan,
dat jij niet mee kon doen.... Je moet maar niet boos op mij zijn. Ik ben zo'n
vergeetachtige oude man!'....
Maar Polleke lacht al weer en zegt: 'O, maar ik doe toch mee, hoor Gijs!... En ik
win het misschien wel!'....
Hij knikt Gijs vrolijk toe.
En kijk, daar hinkt hij al haastig weg met zijn stok, de anderen achterna.
Gijs schudt zijn grijze hoofd en zucht verdrietig.
Hij praat in zichzelf.
'Die arme jongen,' zegt hij zacht. 'En nu denkt hij ook nog, dat hij het winnen
kan!.... Nou, knikkers zal hij hebben, daar kan hij zeker van zijn. Maar o, ouwe Gijs,
wat was je dom!'....
Gijs spit weer verder.
Maar hij zucht heel diep.
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10. De dichte gaatjespan.
Jaap holde het eerst de tuin van het boswachtershuis binnen. Gerdientje rende vlak
achter hem aan. Hijgend en lachend vlogen ze het huis om.
Achter het huis was Grootmoeder

bezig met de was.
'Kinderen!' riep zij verwonderd, 'wat heb je toch?.... Is er soms brand?'....
'Nee Grootmoeder!' hijgde Gerdientje. 'Waar is Opa?'....
'Waar is...., waar is de boswachter?' hijgde ook Jaap.
'Opa?.... Die zal wel in de schuur zijn,' zei Grootmoe. 'Daar zag ik hem juist naar
toe gaan. Maar wat is er dan toch gebeurd?'....

Zij kreeg geen antwoord meer. Jaap en Gerdientje stoven de schuur binnen. Ze
duwden elkaar lachend opzij, om de eerste te zijn.
Kijk, daar wàs Opa, met zijn geweer op de schouder. Hij stond juist klaar, om het
bos in te gaan. Ze kwamen nog net op tijd.
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Ze vlogen op hem toe. Nimrod begon hard te blaffen, zó druk waren ze. En meteen
begon Puk ook nog te keffen. En twee kippen sloegen van schrik aan het kakelen.
'Opa, de ga-ga-gaatjespan!'.... stotterde de één.
'De.... h....dichte.. ..h.... gaatjespan!'... hijgde de ander.
'Wàt zeg je?' riep Opa verwonderd. 'Komen er dikke soldaten an?.... Stil toch,
honden!.... Koest Nimrod!'
Hij joeg Nimrod en Puk de schuur uit. Toen werd het rustiger.
'Waar zijn die soldaten dan?' vroeg Opa aan de kinderen.
'Och welnee, Opa, de gaatjespan moeten we hebben!'....
'De dichte gaatjespan!' hijgde Jaap weer en hij veegde zijn zweet af.
'Die Gijs aan u geleend heeft,' zeiden ze toen gelijk.
Maar Opa schudde zijn hoofd en hij begreep het nòg niet.
Hij hing zijn geweer aan de muur en ging op de drempel van het schuurtje zitten.
Hij zette Gerdientje op zijn knie. Hij trok Jaap naar zich toe.
'Vertel het nu nog eens rustig,' zei hij. 'We hebben tijd genoeg.... Heeft Gijs jullie
gestuurd?'
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'Ja, Opa.'
'En wat moesten jullie halen?'
'Een dichte gaatjespan!'
Opa dacht na.
'Een dichte gaatjespan....,' zei hij langzaam en hij knikte bij elk woord met zijn
hoofd. 'Een dichte gaatjespan!'....
En hij lachte slim.
'Geeft u hem aan mij, Opa?' vroeg Gerdientje haastig. 'Als ik hem breng, krijg ik
tien knikkers extra van Gijs!'....
'Nee, ik moet hem hebben!' riep Jaap. 'Want ik was hier het eerst. Jij was wel drie
stappen achter mij aan!'....
Toen begreep Opa alles. En hij lachte, dat zijn baard er van schudde.
'Grootmoe!' riep hij. 'Hoor je dat?.... Oude Gijs heeft ze gestuurd. Ze moeten een
dichte gaatjespan halen!'....
'Om groente te zaaien,' legde Jaap uit. Hij keek van de een naar de ander. Wat
voor raars was daar nou aan?....
Maar Grootmoe begon ook al te lachen warempel.
'Ha-ha, een dichte gaatjespan!' riep ze. 'Kinderen, dat je niet wijzer bent.'
Toen keken Jaap en Gerdientje elkaar aan. In Jaaps ogen begon wat te glinsteren.
O, nu snapte hij het! En Gerdientje ook. Toen lachte zij ook maar mee. Maar ze
waren ook een beetje verlegen.
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'Oude Gijs heeft jullie er lelijk tussen genomen,' zei Opa.
'Die malle oude Gijs!' glimlachte Grootmoe. 'Wat is hij toch een grappenmaker!'
'Wacht maar, ik zàl hem wel!' riep Gerdientje.
Ze wilden al weer wegrennen. Maar Grootmoe riep ze terug.
'Neem een stuk koek mee,' zei ze. 'Dan heb je toch niet voor niets zo hard gelopen.
En doe nu maar rustig aan.'
Ze haalde twee dikke stukken koek.
'Mag ik voor Polleke ook wat meenemen, Grootmoe?' vroeg Gerdientje.
'Best hoor,' zei Grootmoe en ze trippelde al weer naar binnen.
'Moet je ook niet een stukje voor die arme Gijs meenemen?' vroeg ze lachend,
toen ze terugkwam.
'Voor Gijs?' riep Gerdientje. 'Nee hoor, Grootmoe! Die krijgt andere koek, wacht
maar!'....
En wèg stoven ze.

Anne de Vries, Jaap en Gerdientje. Deel 4. Tussen bos en boerderij

39

11. Wie was de slimste?
Polleke zag Jaap en Gerdientje terugkomen. Hij zat in een droge sloot naast de
boerderij. Dat was de rommelsloot. Daar werd alles neergegooid, wat niet meer
gebruikt kon worden op de boerderij. En daar had Polleke eindelijk een oude pan
gevonden. Hij had er al die tijd naar gezocht.
Hij bekeek die pan. Er zat maar één gaatje in, verder was hij helemaal dicht. Dat
gaatje stopte Polleke toen dicht met een beetje stro. Nou, wat hàd hij toen?.... Wàs
dat een dichte gaatjespan, ja of nee?....
Jaap en Gerdientje waren al voorbij gehold. Zij waren het eerst bij Gijs terug. Maar
dat gaf niet. Ze wonnen het tòch niet.
Polleke klom haastig de sloot uit en sprong

de tuin in. Gijs was met Jaap en Gerdientje aan het stoeien. Hij deed net, alsof hij
heel bang was.
'Ik zal het nooit meer doen!' riep hij. 'Nooit meer, Gerdientje!'....
Toen kwam Polleke er bij met zijn pan.
'Asjeblieft Gijs,'
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zei Polleke, 'de dichte gaatjespan. En de groeten van de boswachter....'
Wat had oude Gijs toen een schik! Hij sloeg Polleke op de schouder.
'Jij bent de slimste van allemaal!' riep hij.
'Jij hebt het gewonnen, hoor Polleke!'
'Hier slimmert,' zei Gerdientje en zij duwde Polleke een groot stuk koek in de
hand.
'Hier, domoor!' zei Gijs en hij zette Gerdientje de oude pan op het hoofd.
'Koffie!' riep Moeder bij de deur.
Gijs vluchtte maar gauw naar binnen.
Die avond ging oude Gijs naar de winkel en kocht voor een stuiver knikkers. Ze
kostten acht voor een cent.
'Ga jij ook nog knikkeren, Gijs?' vroeg de winkelier lachend.
'Ja,' zei Gijs, 'met de boer en de boerin. Want we weten heus niet, wat we anders
moeten doen in het voorjaar.... Kom je morgen ook meedoen?'....
Maar de winkelier wilde liever niet.
Hij had het óók erg druk.
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12. Knikkeren.
Het is in het speelkwartier. Alle klassen zijn buiten. Het schoolplein is vol vrolijke
drukte. Jaap heeft een rustig hoekje opgezocht en rammelt met zijn knikkerzak.
'Wie doet er mee?' roept Jaap. 'Wie doet er mee?'....
Gerdientje hoort het niet. Die is aan de andere kant van het plein. Zij is aan het
touwtje springen met andere meisjes. Maar Kees Verkuil komt aanrennen. Wim
schiet ook uit een troep jongens te voorschijn. Daar is Polleke ook al. En dan komt
er nòg een jongen bij. Dat is Gerrit.
Gerrit is veel groter dan Jaap en de anderen. Hij zit ook een paar klassen hoger.
Maar hij speelt altijd het liefst met kleinere jongens.
'Laat hèm maar niet meedoen, Jaap!' roept Wim. 'Hij doet altijd gemeen, hoor!'....
'Ik?' roept Gerrit verontwaardigd. 'Ik gemeen?.... Och jô, jij doet zelf gemeen!....
En daarom denk je het van een ander!'....
Maar Jaap en Polleke en Kees Verkuil vinden goed, dat Gerrit ook mee zal doen.
'Wàt spelen we?' vraagt Jaap. 'Dik en dun?'
Goed, dik en dun. Dat is het mooiste spel.
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Jaap trekt met een stokje een mooie, rechte streep over het plein. Daar doorheen
tekent hij tien kleine dwarsstreepjes, even ver van elkaar. Het is net een lange weg
met tien kruispunten. En op die kruispunten zetten de jongens nu elk twee knikkers.
Zo komen er tien knikkers op een rij.

Nu moeten ze nog uitmaken, wie het eerst mag schieten. Jaap trekt een streep met
zijn hiel, vier passen van de knikkers af. Ze rollen alle vijf met een knikker naar die
streep. En wie er het dichtst bij komt, mag het eerst.
Jaap wint het.
Hij heeft een zware, ijzeren kogel in zijn hand. Nu moet hij proberen, om met die
kogel de achterste knikkers van de rij te schieten. Als hem dàt lukt, dan mag hij die
knikkers houden. Dan heeft hij dun geschoten.
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Maar als hij een knikker vóóraan wegschiet, of één middenuit, dan heeft hij dik
geschoten. En dàn moet hij die knikker weer opzetten, maar ook nog één extra. Dat
is dan de boete, omdat hij zo slecht geschoten heeft.
Maar Jaap zal wel oppassen!.... Hij mikt heel lang. Dáár rolt de kogel. De achterste
knikker is geraakt.
'Hoera!' roept Jaap. En hij steekt die knikker vrolijk in zijn zak.
Nu moet Kees. O, arme Kees!.... Die schiet twee dik.
'Betalen, Kees!'....
Kees haalt twee knikkers uit zijn zak. De één zet hij achteraan, waar Jaap één
weggeschoten heeft. Nu is de rij weer vol. De andere zet hij in een potje. Hij maakt
het dwarsstreepje bij de voorste knikker wat langer en tekent er een kringetje aan.
In dat kringetje legt hij de knikker. Die hóórt nu bij de eerste knikker van de rij. En
o wee, als je die eerste knikker dik schiet!.... Want dan telt het potje ook mee....
Wim van de dominee wordt zeker al bang. Die schiet helemaal mis. Die heeft
niets.
Maar dan moet Polleke. En Polleke schiet zo goed!.... Heel rustig, heel secuur rolt
zijn kogel. Vier, vijf knikkers schiet hij achteraan van de rij.
'O Polleke, je wordt nog rijk!' lacht Jaap.
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En de andere jongens lachen ook. Want ze gunnen het Polleke best, dat hij wint.
Maar Gerrit roept: 'O, maar dàn zul je mij eens zien!.... Geef hier die kogel, het is
mijn beurt!.... Ik schiet al die andere knikkers er af!'....
'Opschepper!' zegt Wim. 'Doe het dan eens!'...

Maar Gerrit kàn het niet. Hij schiet veel te wild en veel te slordig. De voorste drie
knikkers rollen van de rij. De achterste twee blijven staan.
'Drie dik,' roept Wim.
'En het potje!' zegt Jaap. 'Dat wordt vier. Betalen, Gerrit!'....
En Gerrit zet met een boos gezicht nog vier knikkers bij het potje. Nu is het al een
potje van vijf.
Gerrit loopt te mopperen. Hij kan er niet goed tegen, dat hij verliest.
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'Die kogel is vast niet goed,' zegt hij. 'En de knikkers staan ook niet recht in de rij!....
Bah, ik vind het niets leuk vandaag, hoor!'...
'Ga dan maar weg!' zegt Wim. 'Wat doe je ook bij ons!'....
Maar Jaap stoot Wim aan. Dat betekent: 'Zeg maar niks meer, jô!.... Laat hem
maar mopperen....'
Het spel gaat door. Polleke wordt al maar rijker. En Gerrit wordt al maar armer.
Eindelijk zijn al zijn knikkers op. Dan loopt hij boos en brommend weg.
'Laat hem maar gaan, hoor!' zeggen de jongens. En ze zijn dankbaar, dat ze hem
kwijt zijn.
Maar zie, wat doet Polleke nu?.... Polleke springt Gerrit achterna en haalt hem
weer terug. Hij heeft medelijden met die grote jongen.
'Wil je tien knikkers van mij lenen?' vraagt hij. 'Dan kun je nog meedoen.'
O ja, dat wil Gerrit graag. Hij rammelt blij met zijn geleende knikkers. En het
opscheppen kan hij nòg niet laten.
'Nu zul je eens wat zien!' roept hij. 'Nu win ik al jullie knikkers, jongens! Want ik
kan het toch beter dan jullie allemaal!'....
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13. Een vechtpartij.
Gerrit heeft een nieuwe streep getekend, beter dan die van Jaap. Gerrit heeft ook de
streep waar de jongens moeten staan als ze schieten, een pas dichterbij getrokken.
Zoals Jaap het gedaan had, was het helemaal niet goed, zei Gerrit. Hij zou wel eens
laten zien, hoe het moest.
De jongens lieten hem zijn gang maar gaan. Ze wilden geen ruzie maken. Ze
lachten maar wat en zetten hun knikkers op. En Gerrit mocht zelfs het eerst.
Maar och, ook deze keer gaat het niet goed. Hij schiet telkens weer mis. Het gaat
hoe langer hoe slechter met hem. Eindelijk zet hij al weer zijn laatste knikkers op.
Zal hij die óók verliezen?.... Dan is hij wéér alles kwijt!....
Het spel is nu niet leuk meer. Gerrit kijkt boos en hij moppert erg. Hij heeft op
ieder wat aan te merken.
Eindelijk is het zijn beurt weer. Als hij nu niet goed schiet, is alles verloren. Maar
hij doet nu goed zijn best. Zijn hoofd is rood van inspanning en zijn ogen schitteren
van begeerte....
Daar rolt de kogel. Tik-tik-tik-tik.... zegt hij. En hij tikt alle knikkers van hun
plaats!
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Allemaal?.... Neen! De laatste knikker blijft staan. Die is niet eens geraakt. Gerrit
heeft wel tien knikkers dik geschoten!
'O, o, allemaal dik!' roepen de jongens. 'Nu heb je weer alles verloren, Gerrit!'....
Maar Gerrit schreeuwt: 'Nee, nee, die achterste is er óók af, hoor!.... Wat denk je
wel?... Ik heb alles gewonnen, hoor!'....

En hij springt er naar toe en raapt gauw de knikkers op, die éne, die achterste, het
eerst....
Maar Jaap duwt hem terug.
'Je doet gemeen!' roept hij. 'Die achterste stond nog!.... Geef hier die knikkers,
flauwerd!'....
Het wordt een groot geschreeuw in die hoek van het schoolplein. Het draait op
ruzie uit.
'Hij was er af!' roept Gerrit.
'Nietes!' schreeuwen de jongens.
'Welles!'....
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'Nietes!.... Wij hebben het allemaal gezien!'
Polleke leunt tegen het hek. Hij is de enige, die niet mee doet met de ruzie.
Maar Gerrit haalt hem er in.
'Hij stond er het dichtst bij!' schreeuwt Gerrit. 'Hij heeft óók wel gezien, dat die
knikker er af was!.... Polleke, wàs het niet zo?... Was die knikker er niet af? Ja, hè
Polleke?'...
En dan knipoogt hij tegen Polleke. Dat betekent: 'Toe nou, zeg nou maar, dat hij
er af was!.... Dan krijg jij straks een paar knikkers van mij!'....
Maar Polleke liegt niet voor een paar knikkers. O, hij wou wel graag, dat hij ja
kon zeggen. Hij gunt Gerrit die knikkers wel, nu hij zoveel verloren heeft. Maar
liegen doet Polleke niet.
'Nee,' zegt hij, 'de knikker was er niet af, Gerrit!'....
'Hoor je nou wel?' roepen de jongens.
Dan smijt Gerrit nijdig de knikkers op de grond. Hij zegt een heel lelijk woord
tegen Polleke. Hij geeft Jaap een duw, dat die bijna achterover rolt.
Maar Jaap is niet bang. En zijn ogen flikkeren van boosheid. Want hij heeft dat
scheldwoord voor Polleke ook wel gehoord.
Jaap geeft die lange lummel een flinke duw terug. En hij roept: 'Doe dat nu nòg
eens, als
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je durft!.... En scheld Polleke nu nòg eens uit!'....
O, dat durft Gerrit best. Hij is voor die kleine Jaap niet bang. Hij geeft Jaap wéér
een stomp. En hij roept tegen Polleke: 'Hinkepoot!'....
Dan vliegt Jaap hem aan.
Wim van de dominee wil Jaap helpen, maar de anderen trekken hem terug.

'Twee tegen één is gemeen!' roepen ze. 'Hou vast, Jaap!.... Geef hem op zijn huid,
Jaap!'....
O, Jaap vecht dapper! Hij krijgt een stomp op zijn neus, maar hij schijnt het niet
te voelen. Hij bukt zich. Hij grijpt Gerrit bij zijn lange benen en rukt hem omver. Hij
gooit die grote jongen met een bons op de grond en in een ogenblik zit hij boven op
hem. En hoe Gerrit ook worstelt, om Jaap van zich af te gooien,
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hij kàn het niet!.... Jaap grijpt zijn handen en drukt die tegen de grond.
'Zeg het nu nog eens, als je durft!' hijgt Jaap.
Maar nu durft Gerrit niet meer.
'Hoera!.... Hoera!'.... schreeuwen de jongens. 'Jaap heeft het gewonnen!'....
Maar opeens wordt Jaap in zijn kraag gepakt.
Een sterke hand trekt hem omhoog en zet hem op zijn voeten. Een stem zegt: 'Jij
aan het vechten, Jaap?.... Dat valt mij van je tegen, jongen!'....
En twee verdrietige ogen kijken Jaap aan: de ogen van de meester.
'Ja, maar Gerrit is begonnen, Meester!' roepen de jongens.
'Hij deed gemeen met knikkeren, Meester!'....
'Ja Meester, en hij schold Polleke uit!'....
'En hij gaf Jaap zo'n harde stomp, Meester!'....
'Jaap heeft geen schuld, Meester!'....
'Dat zullen wij later wel uitzoeken,' zegt de meester kalm. 'Vooruit, vechtersbazen,
allebei naar binnen!'....
En daar gaan ze: bezweet en vuil. De één met een bloedneus, de ander met een
grote bult aan zijn hoofd.
Zo worden ze door de meester in school gebracht.
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14. Schoolblijven.
Bom-bom-bom-bom....
De torenklok slaat.
Het is vier uur.
Nòg is het stil op het schoolplein. Een paar mussen spelen in het droge zand, vlàk
voor de stoep. En de poes van de meester sluipt zachtjes naderbij, om ze te vangen....
Maar opeens vliegen de mussen weg. En de poes gaat er óók vandoor. Want de
schooldeur zwaait open en een stroom van kinderen komt de stoep af.
En nu is het uit met de stilte. Het schoolplein is vol drukte en lawaai. Er is geloop
en gedraaf van wel honderd voeten naar alle kanten het plein op. Er is gelach en
geroep van veel vrolijke stemmen....
Maar na een poosje wordt het toch weer stil. En eindelijk is er op het plein nog
maar één meisje overgebleven. Dat is Gerdientje. Die staat bij de deur te wachten.
Maar de andere kinderen hebben zich reeds verspreid en zijn allemaal naar huis
gegaan.
Neen, niet allemaal! In de school, in de stille school, daar zitten nog vijf jongens:
Jaap en Polleke, Wim en Kees en Gerrit.
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En de meester staat vóór hen en zegt: 'Ziezo Jaap, vertel mij nu eens alles. Hoe kwam
dat nu vanmiddag?'....
Jaap vertelt alles eerlijk. Maar één ding laat hij weg: Hij noemt niet dat lelijke
woord, dat Gerrit tegen Polleke heeft gezegd. Dat woord doet Polleke pijn. Dat durft
Jaap niet noemen, waar zijn vriendje bij is.
Als Jaap klaar is, vraagt de meester: 'Is het zó gegaan, Polleke?'....
'Ja, Meester,' zegt Polleke.
'Wim?'....
'Ja, Meester.'
'Kees?'....
'Ja, Meester.'
'Gerrit?' zegt de meester dan. 'Is het waar, wat Jaap heeft verteld?'....
En kijk, Gerrit knikt ook, met een hoge kleur. En hij buigt zijn hoofd. Hij durft de
anderen niet meer aankijken.
'Jaap heeft ook wel een beetje schuld,' zegt de meester. 'Jaap moet niet zo gauw
driftig worden en maar dadelijk terug slaan.... Maar hij deed het voor zijn vriend en
daarom krijgt hij deze keer geen straf. Ga nu maar heen, jongens....'
En dan zit Gerrit met de meester alleen in het lokaal.
En de meester zegt: 'Het is heel erg, wat je gedaan hebt, jongen!.... Boos worden
bij het
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spel, omdat je verliest, dàt is laf. Vals spelen, dat is nòg laffer. Maar het lafste van
alles is, dat je een jongen als Polleke hebt uitgescholden. Schaam je je niet?.... Zo'n
grote jongen als jij?'....
Gerrit zegt niets. Maar hij buigt zijn hoofd nog dieper en twee tranen vallen op
zijn bank......
De meester gaat voor zijn lessenaar zitten. Hij gaat schriften nakijken. Het wordt
nu heel stil in de school.
Buiten klinken stemmen van jongens op de weg. Die mogen spelen, die zijn vrij.
Maar Gerrit zit gevangen door zijn eigen schuld. Hij moet schoolblijven. En hoe lang
zal het wel duren?....
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15. Verzoening.
Maar hoor, daar komen voetstappen de gang in. Die doen zo vreemd!.... Tik-bons,
tik-bons, gaat het. En dan wordt er zacht aan de deur geklopt.
'Binnen!' roept de meester.

En wie komt daar het lokaal in?.... Polleke!
'Wel Polleke,' zegt de meester, 'kom je nog eens terug? Wat is er, jongen?'....
Ja, hoe moet Polleke dat nu zeggen?... Hij kijkt naar de meester.... Hij draait
verlegen met zijn stok....
'Wil je ook een poosje schoolblijven?' vraagt de meester.
'Nee Meester,' lacht Polleke.
'Nou, wat is er dan?'....
'Meester,' vraagt Polleke, 'mag Gerrit naar huis gaan?'....
'Waarom vraag je dat?' zegt Meester verwonderd.
'Hij kon het niet zo erg helpen,' zegt Polleke. 'Hij had zoveel knikkers verloren,
Meester!.... En wij zijn geen van allen meer boos op hem. Jaap niet en ik niet en de
andere jongens ook niet....'
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De meester legt zijn hand op Pollekes schouder.
'Je bent een beste jongen,' zegt hij vriendelijk. 'Nou, dan vind ik het goed. Hóór
je dat, Gerrit?.... Je mag gaan, omdat Polleke het vraagt. Dag jongens.'
'Dag Meester,' zegt Polleke blij en hij hinkt naar de deur.
Gerrit loopt achter hem aan. Maar hij zegt niets. Gerrit kàn niets zeggen. Hij snikt.
Hij schaamt zich zo diep....
Op de gang zegt Polleke: 'Zeg Gerrit, hoor eens!.... Die tien knikkers hè, die ik je
geleend heb?.... Die hoef ik niet terug, hoor! Ik heb er toch nog genoeg....'
En nòg zegt Gerrit niets. Hij rent de gang uit, hij springt de stoep af, hij holt Jaap
en Gerdientje haast omver.
Maar de volgende morgen is hij al vroeg bij school en hij drukt Polleke een grote
sinaasappel in de hand.
'Voor jou,' zegt hij. 'Omdat je niet boos op mij bent.'
En in het speelkwartier knikkeren ze weer samen.
En Gerrit verliest ook weer een paar.
Maar nu lacht hij er om....
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16. Waar blijven de eieren?
Het eten was gedaan. Moeder ruimde de tafel af. Vader en Gijs staken een pijp op
en bleven nog wat zitten praten.
Toen kwam het dienstmeisje van

de dominee het erf op. Zij had een tas aan de fiets.
'Die komt eieren kopen,' zei Jaap.
En zo was het ook.
Guusje kwam binnen en zei: 'Goeiemiddag!.... Mag ik twintig eieren van u?'....
'Ik zal eens kijken, wat er is,' zei Moeder. En zij nam de tas mee in de kelder.
Toen ze terug kwam, zei ze: 'Ik heb er hier maar tien. Ga eens gauw in de nesten
kijken, Jaap.'
'Goed Moeder,' zei Jaap.
Hij holde al weg naar het kippenhok. Maar hij kwam met lege handen terug.
'Alle nesten zijn leeg, Moeder,' zei hij.
Daar begrepen ze niets van.
Maar Guusje zei: 'O, ik heb voorloopig aan tien ook wel genoeg, hoor!.... Dan
kom ik over een paar dagen nog wel eens terug, als de kippen weer gelegd hebben.'
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Ze ging weg. Jaap liep mee naar buiten en bracht meteen Puk zijn voer. Moeder had
het al klaar gezet: een aardappel, een schep rijst en een scheut melk er over. Een
heerlijke portie eten voor een hond.
Maar Puk had er niet veel zin in. Hij rook er eens aan.... Hij draaide er een poosje
omheen.... Toen likte hij een beetje van de melk en.... liep weg.
'Lekkerbek!' schold Jaap. 'Je krijgt niets anders, hoor!'....
Toen hij weer in de kamer kwam, praatten ze daar nog over de kippen.
'Wat is dat toch vreemd!' zei Vader. 'Wat leggen ze toch slecht!.... De vorige week
kregen we iedere dag een stuk of tien eieren. En nu maar één of twee.... Nee, ik
begrijp er niets van!'
'Zouden ze de eieren wegstoppen?' vroeg Gijs.
'Dàt is mogelijk,' zei Vader. 'Je moet straks maar eens zoeken, Jaap! Tussen de
struiken, in de boomgaard en aan de kant van de sloot.... Wie weet, of je niet wat
vindt.'
'Mag ik eerst Gerdientje even halen?' vroeg Jaap. 'Die zou vanmiddag bij mij
komen spelen. En Polleke komt ook.'
Dat mocht natuurlijk. Jaap ging dadelijk op stap. Puk liep met hem mee. Zijn eten
stond nog onaangeroerd.
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Het werd nu zo mooi in het bos. Het was nu wel echt voorjaar, hoor! De zon scheen
al warm. De vogels zongen. Een vink vloog vlak voor Jaap op met een beetje mos
in de snavel. Die was al een nest aan het bouwen. Een bosduif zat te koeren op een
hoge

tak. En op een zijweggetje.... kijk, daar zaten twee konijntjes te eten van het gras.
Heel klein waren ze nog!....
Jaap bleef er stil naar kijken. Maar Puk zag ze ook. En die stoof er dadelijk blaffend
op af. Die joeg de konijntjes voor zich uit het bos in. Daar verdwenen ze snel in een
holletje. Ze waren hun achtervolger nog juist te vlug af geweest.
'Puk, kom hier!' riep Jaap. Maar de hond was al druk bezig, om het hol met zijn
poten uit te graven. Het zand vloog achteruit. En Jaap moest er naar toe om hem mee
te krijgen.
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17. Duizend wonderen.
Ze liepen verder. Toen kwam ineens Polleke er aan. Die ging ook mee naar het
boswachtershuis.
Gerdientje kwam de jongens al tegemoet springen.
'O jongens, luister eens!' riep ze. 'Wij hebben al een nestje in de tuin, met eitjes er
in!.... Zal ik vragen of jullie het ook mogen zien?'....
Dat wilden ze graag. De boswachter kwam juist uit de schuur. Hij had twee
kippeneieren in de hand.
'Opa,' riep Gerdientje, 'mogen de jongens het nestje even zien?'....
'Dat is goed,' zei Grootvader. 'Dan zullen we het dadelijk maar even doen.'
Hij legde de eieren even in het gras. Toen haalde hij de trap uit de schuur en zette
hem onder de kerseboom. Die stond nu volop in bloei. Kleine witte bloemblaadjes
zweefden naar beneden en bedekten de grond. Het leek wel, alsof het gesneeuwd
had.
Tegen de stam van de kerseboom hing een nestkastje. Opa maakte het deksel open.
Een meesje sprong druk tak op-tak af en piepte beetje bang.
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'Ja, stil maar,' zei Opa. 'Wij zullen geen kwaad doen, hoor!'....
Polleke mocht het eerst kijken. Toen Jaap. En toen Gerdientje. Zij hàd het al gezien.
Maar zij kon er haast niet genoeg naar kijken, zó mooi vond zij het.
'Niet aanraken, hoor!' waarschuwde Opa.
In het vogelhuisje was een nestje gebouwd van grasjes en haartjes. En daarin lagen
vijf eitjes. Die waren wit met rode vlekjes.
''t Is prachtig,' zei Gerdientje en ze daalde de trap weer af.
Opa maakte het deksel weer dicht.
''t Is een wonder,' zei hij.
'Dan zijn er hier twee wonderen bij elkaar,' zei Gerdientje.
'Hoe bedoel je dat?'....
'Nou,' zei Gerdientje, 'het nestje èn de kerseboom zelf. Die was voor een paar
weken nog helemaal kaal. En nu is hij zo prachtig! Net een groot bouquet.'
'Ieder bloempje is een wonder van God,' zei Opa. 'En ieder eitje ook.'
'Dan zijn hier wel duizend wonderen,' zei Jaap.
'Ja,' zei Opa, 'dit is de boom der duizend wonderen. Zó zullen wij hem noemen.'
Hij bracht de trap weer op zijn plaats. De kinderen gingen naar de kuikentjes
kijken. Ze
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waren al flink gegroeid. Ze kregen al kammetjes en staartjes.
De kloek krabde ijverig met haar poten in de grond.
'Kloek-kloek-kloek!'... riep ze toen. En alle kindertjes kwamen aanlopen, om te
zien, wat Moeder gevonden had.
Maar Puk kwam ook eens kijken. Toen vloog de kloek hem boven op zijn kop en
Puk ging er jankend vandoor.
De kinderen lachten er om.
'Ja,' zei Opa, 'het is een goede kloek! Zij zorgt best voor haar kindertjes.'
En toen liep hij te zoeken...., te zoeken...., want hoe hij ook zocht, hij kon nergens
die twee eieren vinden.
'Grootmoe!' riep hij. 'Heb jij die eieren hier weggenomen?'....
Grootmoe kwam de deur uit.
'Eieren?' vroeg ze verwonderd. 'Welneen!... Waar lagen die dan?'....
'Hier in het gras. Twee eieren! Zijn jullie er ook niet aan geweest, kinderen?'....
Neen, niemand wist er iets van. En ze hielpen allemaal zoeken, maar ze vonden
niets.
'Nou, dat lijkt óók wel een wonder,' zei Opa. 'Maar van zulke wonderen houd ik
niet erg....'
Hij begreep er niets van. En hij schudde zijn grijze hoofd.
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18. De familie egel.
De kinderen liepen met Jaap naar de boerderij. Vader was aan het ploegen op de
akker naast het huis.
'Jaap!' zei hij, 'ga je nu eerst' even naar eieren zoeken?'
'Goed, Vader!' zei Jaap.
'Zijn jullie ook eieren kwijt?' vroeg Polleke verbaasd.
'Nee,' zei Jaap, 'maar de kippen leggen zo slecht. En nu denkt Vader, dat ze ergens
buiten een nest hebben gemaakt. Helpen jullie zoeken?'....
Dat wilden ze wel. Puk hielp ook mee en snuffelde in alle hoekjes en gaatjes.
Ze zochten eerst in de schuur. Ze kropen door het hooi, ze keken in de paardestal
en in de oude slee. Ze gooiden zelfs een hoop lege zakken opzij. Maar ze vonden
niets.
Toen gingen ze naar buiten. Ze zochten in de wei, waar de koeien rustig lagen te
herkauwen.
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Ze liepen langs de sloten, waar hier en daa een dikke kikker zat. Ze loerden onder
de heg Ze zochten de boomgaard af. Maar nog hadden ze niets gevonden.
Jaap zuchtte.
'We houden maar op, hoor!' zei hij. 'Nu kunnen we nergens meer zoeken.'
Polleke wees naar een hoop takkebossen, die achter in de boomgaard lag.
'Zou daar niets onder zitten?' vroeg hij.
O ja, die takkebossen!.... Daar had Jaap nog niet aan gedacht. Ze gingen er heen
en haalden de hele hoop onderste-boven. Puk stond er bij en bromde. Waarom bromde
Puk zo kwaad?....
Onder de takkebossen lag een hoop dorre bladeren. Verder niets. Jaap woelde er
met zijn handen door.
'Au!' riep hij opeens. 'Dat prikt!'.... En hij bekeek zijn vingers.
'Dat kan toch niet!' lachte Gerdientje. 'Bladeren prikken toch niet!'....
'O nee?' riep Jaap. 'Kijk dan eens!' En hij liet zijn vinger zien. Daar zat een druppel
bloed op.
'Er zal wel een tak met doornen tussen zitten,' zei Polleke.
Hij woelde met zijn stok door de bladeren. Toen kwam er opeens een grote,
stekelige bal
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tevoorschijn en rolde vlak voor Gerdientjes voeten. Die deinsde verschrikt terug.
Maar Puk sprong grommend toe en beet in die bal. Toen jankte hij verschrikkelijk
en wreef met zijn kop door het gras. Zijn bek bloedde. Arme Puk.
'Het is een egel!' zei Polleke.
'Gijs!... Gij-ijs!' riep Jaap.

Gijs was in de tuin aan het werk. Hij pootte aardappels.
'Wat is er?' vroeg hij. 'Heb je al eieren gevonden?'....
'Heel iets anders!' riep Jaap. 'Kom maar eens gauw!'....
Gijs kwam er bij en nam de egel voorzichtig in zijn handen. Gerdientje griezelde
ervan.
'Pas op, dat enge beest!' riep ze.
Maar Gijs zei: 'Een eng beest?... Helemaal niet, hoor!... Het is een lief en nuttig
dier.
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Het vangt meer muizen dan een poes. Kijk eens, wat een aardig kopje het heeft!'
Ja heus, de egel ontrolde zich. Een spits snuitje kwam voor de dag en snuffelde
aan Gijs' zwarte handen. Twee donkere oogjes gluurden rond. Maar toen Puk begon
te blaffen, kromp het diertje weer ineen.
'Waar vond je hem?' vroeg Gijs.
Jaap wees het plekje.
Toen deed Gijs de bladeren verder opzij en haalde nog vier jonge egeltjes voor
den dag. Ze waren zo groot als appels en ze hadden toch ook al scherpe stekeltjes,
even goed als hun moeder.
Gijs legde de familie egel weer in het nest en dekte ze warmpjes met bladeren toe.
'Slaap maar lekker,' zei hij. 'Het duurt nog een hele poos voor de zon onder gaat.'
'En dàn?' vroeg Gerdientje.
'Dan komen ze te voorschijn,' zei Gijs. ''s Nachts gaan de kleintjes met Moeder op
jacht. Egels zijn nachtdieren, net als uilen en vleermuizen.'
Hij ging weer terug naar zijn werk. De kinderen legden de takkebossen weer op
hun plaats. Maar ze lieten een gangetje vrij, waardoor de egels uit hun huisje konden
komen.
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19. Verstoppertje.
'Wat zullen wij spelen?' vroeg Gerdientje.
Ja, wàt zou het zijn?.... Jaap dacht na. Je kon niet alles spelen, als Polleke er bij
was. Er waren zoveel spelletjes, waaraan hij niet mee kon doen....
Het moest een rustig spelletje zijn. Een spelletje, waarbij je niet hard behoefde te
lopen. Slootje-springen of tikken, dat was niets voor Polleke. Rovertje ook niet. En
daarom speelden ze die spelletjes ook nooit, wanneer Polleke meedeed. Dat hadden
ze best over voor hun vriend.

'Verstoppertje?' vroeg Jaap.
Dat vonden de anderen goed.
'Ik ook meedoen verstoppertje?' vroeg Zus. Ze kwam juist naar buiten. Ze had
haar middagslaapje uit.
Natuurlijk, Zus mocht ook meedoen. Ze gingen alle vier in een kring staan en
Gerdientje telde af:
'Ik-ke pik-ke por-re-tje,
De meester heeft een snor-re-tje,
De meester heeft een sik,
Wèg ben ik!'....
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Jaap moest hem zijn. Hij ging tegen de muur staan, met zijn handen voor de ogen.
'Hardop tellen, hoor!' riep Polleke. 'Tot honderd!'
Jaap telde zó hard, dat je het op straat wel horen kon. Toen hij bij vijftig was, hield
hij even op. Hij hoorde dichtbij iemand fluisteren. Daar kraakte ook wat.... Wat wàs
dat, een mand?.... Dat kon toch niet, daar stond toch geen mand?.... Zou hij niet even
door zijn vingers gluren?....
Neen, neen, dàt mocht niet!.... Dàt zou gemeen wezen!....
En Jaap kneep zijn ogen dicht en telde nog harder, zodat hij het gekraak niet meer
horen kon.
'Hon-derd!' riep hij eindelijk. 'Ik kó-òm!'.... En toen deed hij zijn ogen open.
Het erf lag heel stil. Een paar kippen krabden in de mesthoop. En Puk lag te slapen
onder de appelboom. Maar verder was er niemand te zien.
Jaap liep langzaam de tuin in. Hij speurde naar alle kanten.
In de tuin was Gijs nog aan het werk. Er stond een grote mand bij hem, een
aardappelmand. Toen Jaap dichtbij kwam, zette Gijs die mand op zijn schouder en
liep er mee naar de schuur.
'Even aardappels halen,' zei hij. 'Zoek maar goed, hoor Jaap!'....
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Jaap liep verder.
'Waarom lachte Gijs zo slim?' dacht hij.
In de boomgaard vond hij Gerdientje. Die zat achter de takkebossen. Toen liepen
ze samen terug. Gerdientje zong:
'Blijf zitten, waar je zit
En verroer geen lid!'
Kijk, daar kwam Gijs weer aan, met de mand op zijn schouder.
'Hè, hè!' steurde Gijs, 'wat zijn die aardappels zwaar!... Dat valt niks mee, hoor!
Zal ik hem jou eens op je schouder zetten, Jaap?'....
'Dank-je-wel!' lachte Jaap en hij liep gauw verder. Maar waarom had Gerdientje
nu zo'n schik?....
Jaap zocht in de schuur. Daar vond hij Polleke. Die zat in de oude slee, onder het
dekkleed. Maar zijn stok stak er een beetje uit. En daardoor vond Jaap hem.
Nu Zus nog!.... Waar was die kleine meid toch heengekropen?....
Jaap zocht de hele schuur af. En toen het erf. Maar hij vond Zus niet.
Hij ging maar weer eens naar de tuin. Kijk, Gijs zag hem komen en zette al weer
de mand op zijn schouder. Moest hij nu al weer aardappels halen?....
'Blijf zitten, waar je zit
En verroer geen lid!'....
zongen Polleke en Gerdientje.
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Maar opeens riep een fijn stemmetje achter Jaap: 'Lekker!.... Lekker!.... Je vindt mij
toch niet!'....
Dàt was Zus! Jaap keerde zich gauw om en keek rond....
Nou, was dàt nou niet raar?.... Nou zag hij haar nòg niet!.... Alleen Gijs liep achter
Jaap langs met de mand.... Jaap keek hem na. En toen, ineens, zag hij Zus! Haar
hoofd kwam even over de rand van de grote mand, die Gijs op zijn schouder droeg.
Zij stak haar tong uit tegen Jaap.
Maar toen was zij er bij!
'Ha, aardappel!' lachte Jaap. 'Noù heb ik je!'....
Wat hadden ze een schik!....
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20. De dief.
Het spelletje was uit. Wie moest hem nu zijn voor het volgende?....
'Gerdientje,' zei Jaap. 'Want die heb ik het eerst gevonden.'
Toen ging Gerdientje tegen de muur staan en telde hardop. Jaap mocht nu ook
wegkruipen. Hij zocht eerst een mooi plekje voor Zus. Hij stopte haar helemaal onder
het hooi. Polleke was ook al weg. Die zat in de paardestal. En waar moest Jaap nu
heen?.... Veel tijd had hij niet meer.
'Zeventig!'.... riep Gerdientje. En ze telde weer verder: 'Een en zeventig, twee en
zeventig....'
O jongens, wat ging dat vlug!.... Jaap moest voortmaken!.... Waar moest hij toch
zo gauw naar toe?....
Bij Zus in het hooi?.... Neen, dat was niet leuk! Als Gerdientje dan één vond, had
zij de ander ook....
In het varkenshok, bij de biggen?.... Neen, dat zou Vader zeker niet goed vinden....
En dat was te vies ook.
In het nachthok van de kippen dan maar?.... Dat was pas nog schoongemaakt.
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'Tachtig!'.... riep Gerdientje.
Toen kroop Jaap maar gauw in het kippenhok. Het was leeg. De kippen liepen
buiten. Jaap keek even in de legnesten. Kijk, nu lagen

er toch eieren in. In het eerste nest twee, in het volgende één en daarnaast ook één.
Dat was samen vier. Dat zou hij straks aan Vader vertellen. Die zou er blij om zijn!
'Negentig!' klonk het buiten.
Jaap kroop gauw in de hoek van het hok. Daar lag een lege mand. Die zette hij
omgekeerd op zijn hoofd. Nog net op tijd was hij klaar! Gelukkig!....
'Ik kó-òm!' hoorde hij Gerdientje roepen.
'Zij vindt mij nooit!' dacht Jaap en hij lachte zacht. Hij trok zijn benen nog wat
op, zodat hij bijna helemaal onder de mand verborgen was. Toen zat hij stil te
wachten....
Hij hoorde Gerdientje in de schuur. Hij hoorde, dat Polleke gevonden werd en
even later Zus ook al. Nou, die waren ook niet gelukkig geweest!....
'Nu Jaap nog!' riep Gerdientje. 'Jaap, waar zit je?'....
Maar Jaap gaf natuurlijk geen antwoord.
'Blijf zitten, waar je zit
En verroer geen lid!'....
zong Polleke.
Jaap hoorde de voeten van Gerdientje vlàk
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bij het hok en hij hield zijn adem in. Zou ze binnenkomen?.... Gelukkig, neen!.... De
voetstappen verwijderden zich. Daar was hij nog net goed afgekomen!....
Maar daar hoorde Jaap toch wat!.... Het was vlakbij, maar het kon Gerdientje niet
zijn. Wie was het dàn?....
Jaap gluurde door de kiertjes van de mand.... O kijk, het was Puk. Hij kwam door
het kippenluikje naar binnen, maar hij moest erg wringen, om er door te komen. Hij
steunde en hijgde er van.
'Ik zal mij maar stil houden,' dacht Jaap. 'Als hij mij ziet, begint hij misschien te
blaffen en dan verraadt hij mij meteen.... Maar wat wil die hond hier toch?'....
Kijk, Puk keek even omhoog en sprong toen in een legnest. Wat deed hij daar?....
Wat waren dat voor rare geluiden?....
Nu sprong hij weer naar beneden en likte om zijn bek. En daar nam hij wéér een
sprong en zat in het volgende nest. Hap, hap, ging het daar ook.
'Blijf zitten, waar je zit,
En verroer geen lid,'
zong Polleke weer.
Maar Jaap vergat helemaal, dat hij verstoppertje speelde en dat hij op zo'n mooi
plekje zat!.... Want opeens begreep hij alles.
'Ondeugende hond!' riep hij boos. 'Snoeper!.... Dief!.... Lelijke dief!'....
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En hij sprong plotseling overeind en gooide zijn mand naar de hond.
Puk schrok en ging er jankend vandoor. Maar hij kon niet zo gauw door het luikje
komen. Jaap kreeg hem nog net bij zijn staart en trok hem terug. En met de hond,
die nog om zijn bek likte, onder zijn arm, kwam Jaap uit het kippenhok. Hij had een
kleur van boosheid.
'Ik heb je!' riep Gerdientje en sprong op hem af.
Maar Jaap gaf daar geen antwoord op. Hij dacht niet meer aan het spel.
'Puk vreet de eieren op!' riep hij. 'Ik heb hem betrapt in het kippenhok!'
Hij liep op een draf naar de kamer en gooide de deur open.
'Vader, Moeder, Gijs!' riep hij. 'Nou moet u eens horen! Ik weet, waar de eieren
gebleven zijn!'....
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21. Arme Puk.
Vader, Moeder en Gijs zaten juist thee te drinken.
'Waar zijn die eieren dan?' vroeg Vader verwonderd.
'Hier, Vader!' zei Jaap. Hij wees op de buik van Puk.
En hij vertelde, wat hij gezien had.
Hij had er een kleur van.
De andere kinderen waren ook binnen gekomen. Ze stonden in een kring om de
hond heen. En Puk keek ze allemaal vriendelijk aan, met zijn kop een beetje scheef.
Net, alsof hij zeggen wou: 'Heb ik jullie niet aardig gefopt?'....
'Nu begrijp ik ook, waar die twee eieren van Opa gebleven zijn!' riep Gerdientje.
'Die heeft hij natuurlijk óók opgegeten!'....
'Ja,' zei Jaap. 'En weet je, wat ik óók begrijp?... Waarom hij zijn eten niet lustte!
Hij heeft natuurlijk liever eieren!

Hè, lelijke lekkerbek?'....
'Waf!' zei Puk. En hij likte om zijn bek met zijn lange rode tong.
'Natuurlijk, eieren zijn veel lekkerder!' betekende dat.
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De kinderen moesten er om lachen. Maar de grote mensen lachten nièt. Die keken
heel ernstig. Want het was een naar geval, dat Puk niet te vertrouwen was.
De eieren waren duur. Veel te duur, om ze door de hond te laten opeten. Maar wat
moest je er aan doen?.... Het hok afsluiten?.... Dat ging niet, want de kippen moesten
in en uit kunnen.
'Wij moeten de hond vastleggen,' meende Vader.
'Dag en nacht aan de ketting?' vroeg Moeder. 'Dat is ook naar voor zo'n dier!'....
'Er zit toch niets anders op,' zei Vader. 'Of we moeten hem weggeven.'
Jaap schrok er van.
'Och nee, Vader,' zei hij. 'Ik wil Puk zo graag houden!'
En Gijs zei: 'Wie wil een hond hebben, die eieren eet?.... Weet je nog van die hond
van boer Jansen?.... Die hond stal ook eieren en het was hem niet meer af te leren.
Toen heeft Jansen hem verkocht. Maar bij zijn nieuwe baas was ook geen ei veilig.
En toen heeft die hem doodgeschoten.... Het was het enige, wat er op zat.'
'Dóódgeschoten?' vroeg Jaap verschrikt. Hij rilde er van en keek vol medelijden
naar Puk. Hij kreeg tranen in zijn ogen.
'Stil maar,' zei Vader. 'Dat zal met Puk
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niet gebeuren, hoor Jaap! Misschien kunnen we het hem nog wel afleren. Hoe komt
hij toch aan die rare gewoonte?'....
'Van die kievitseieren zeker!' riep Polleke. 'Toen heeft hij geleerd, dat eieren lekker
zijn!'
'Je hebt gelijk,' zei Vader. 'Maar nu willen wij hem leren, dat hij ze tòch niet op
mag eten, al zijn ze nòg zo lekker. Zijn er nog eieren in het hok, Jaap?'
'Nog twee, Vader.'
'Haal ze dan eens gauw!'
Jaap holde weg en was in een wip terug. Vader nam een ei en hield het Puk voor.
Maar toen de hond toehapte, gaf Vader hem een flinke klap op zijn kop. Puk stoof
jankend in de hoek van de kamer.
Vader hield hem het ei wéér voor. Maar Puk vertrouwde hem niet meer. Hij keek
wel begerig naar het ei, maar hij durfde niet meer toe te happen.
'Zó leert hij het toch niet af,' zei Gijs. 'Leg het ei maar eens op de vloer....'
Vader deed het. En toen hij zich omdraaide, schoot Puk al toe en wou het ei
ophappen. Jaap joeg hem nog net op tijd weg.
'Zó leert hij het nooit!' zei oude Gijs. 'Maar ik weet misschien wel iets beters.'
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22. Een goede les.
Gijs wist iets beters.
'Geef mij eens een schoteltje en een potje mosterd,' zei hij.
'Wat wil je dan, Gijs?'....
'Ik zal Puk leren, dat een ei helemaal niet lekker is,' zei Gijs.
Hij maakte een gaatje in een ei en liet het leeglopen op het schoteltje. Toen nam
hij de mosterdpot en schepte de lege dop bijna vol met mosterd....
'Nu de peperbus,' zei hij.
'Ach, die arme Puk!' riep Moeder. 'Gijs, Gijs, zou je dàt wel doen?.... Wat plaag
je die hond toch!'....
Gijs schudde zijn hoofd.
'Nee,' zei hij, 'ik plaag hem niet!.... Dieren plagen is wreed. Dat is zonde. Dat heb
ik nooit van mijn leven gedaan. Maar dit moet!.... Hij zal het wèl even benauwd
hebben, die arme hond. Maar dat is beter, dan dat hij zijn hele leven aan de ketting
moet liggen.... En ook beter, dan dat hij doodgeschoten moet worden.'
'Zo is het,' zei Vader. 'Ga je gang maar, Gijs.'
Gijs liet ook nog wat peper in het ei lopen.
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Toen plakte hij een papiertje over het gat. Puk stond er bij en keek oplettend toe, met
zijn kop een beetje schuin.... Hij likte maar telkens om zijn bek....
'Let op!' zei Gijs.
Hij hield Puk het ei voor.
'Hebben?'.... vroeg hij.
'Waf!' zei Puk.
'Hap dan!' zei Gijs. En wèg was het ei.
Maar ach, die arme hond!.... Hij proestte en niesde. Hij jankte en hoestte. Hij blafte
en huilde. Hij rende de deur uit en wreef met zijn bek door het gras. Hij krabde
wanhopig met zijn poten over zijn kop. En tranen liepen uit zijn ogen....
Ze hadden allemaal medelijden met het arme
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dier. Gerdientje stond haast te huilen. En Jaap wou Puk wat water geven. Maar dat
mocht niet van Gijs.
'Hij moet het nu maar eens goed voelen,' zei die. 'Anders leert hij het nòg niet af
en dan moeten we weer wat anders bedenken.'
Het duurde lang, vóór de kleine hond wat bedaarde. Toen sloot Gijs hem op in het
kippenhok en legde het ei, dat nog over was, in het nest.
De kinderen kregen eerst een kopje thee en een koekje. Toen gingen ze weer
spelen. Maar ze praatten nog veel over de hond. Ze hoopten allemaal, dat het een
goede les voor hem geweest zou zijn.
En gelukkig, toen Gijs na een uur ging kijken, lag het ei onaangeroerd in het nest.
Gijs hield het Puk voor. Maar de kleine hond was er bang voor geworden. Hij ging
er met de staart tussen de benen vandoor.
Toen waren ze allemaal blij. Puk kreeg een groot stuk worst van Moeder.
'Zul je nu nooit meer zo ondeugend zijn?' vroeg Jaap.
'Waf!' zei Puk.
En hij hield woord. Want de volgende dag haalde Jaap twaalf eieren uit het hok.
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23. Er is feest.
Het was een paar dagen later, op een Vrijdagmiddag.
De klok had nog maar juist vier uur geslagen. Maar Moeder keek al voor het raam,
of de kinderen nog niet kwamen. Ze was zo nieuwsgierig. Want er was vandaag
verhoging op school....
Vader liep achter de ploeg, op de akker naast het huis. Telkens, wanneer hij aan
het eind gekomen was, hield hij het paard even stil en stond een poosje te turen, met
de hand boven de ogen voor de zon.
Gijs zag het en lachte er om. Hij was in de groentetuin bezig. Maar hij kon zijn
ogen ook niet van de weg afhouden.
Zus stond buiten voor het hek. Die keek ook al uit. Toen kwam Moeder buiten,
met broertje Jan aan de hand.
Zus babbelde: 'Straks is er feest, hè Moeder?'....
'Ja, hoor kindje,' zei Moeder. 'Misschien wel.'
Maar dat laatste hoorde Zus niet eens.
'Wat zullen Jaap en Gerdientje blij zijn, hè Moeder?.... En Polleke ook!'....
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'Ja,' zei Moeder, 'ik hoop, dat ze alle drie blij zijn, Zus!'....
Maar toen zuchtte ze. Want het kon ook wel zijn, dat er één van de drie erg
verdrietig was!....
Eindelijk, daar kwamen ze aan!....

Kijk, Jaap stak zijn hand op. Hij maakte een paar malle sprongen. Hij rende hard
naar zijn moeder toe.
'Hallo, Moeder!' riep hij. 'Wij zijn verhoogd, hoor! Alle drie! Nu zitten wij in de
vierde klas! En we hebben vacantie ook! Twee hele weken.'
'Gelukkig!' zei Moeder. Zij gaf Jaap een zoen. En zij keek zó blij!....
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Daar waren Polleke en Gerdientje ook al. Ze waren alle drie even opgetogen.
'Wel kinderen, wat is dat fijn voor jullie!' zei Moeder. 'Wat ben ik er blij om! Kom
maar gauw binnen, hoor!'
En kijk, wat stond daar op de tafel?.... Een grote fles limonade en een schotel vol
koek! Ha, die goede Moeder!
'Nu is het feest,' zei ze. 'Dàt hebben jullie verdiend.'
Ze dansten met Zus door de kamer van plezier.
Gijs en Vader kwamen ook al aanlopen. Die hadden hun werk in de steek gelaten.
'Jullie roken zeker, dat er wat te halen was,' lachte Moeder.
'Ik hoorde het!' riep Vader. 'Wel gefeliciteerd, hoor jongens!'
'Nu zitten wij in de vierde klas!' zei Jaap trots.
'Wel, wel, wat worden jullie knap!' lachte oude Gijs. Toen keek hij heel slim en
vroeg:
'Vertel me nou es.... Wàt moet ik zeggen: De haan ligt een ei, òf: de haan legt een
ei?.... Nou, wie weet dat?'....
En Gerdientje liet zich foppen. Diè riep: 'De haan legt een ei, natuurlijk!'....
Wat hadden ze een schik!.... Gerdientje werd braaf uitgelachen.
'Dat is een rare haan, hoor!' zei Gijs. 'Zo'n
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haan moet je eens voor mij meebrengen. Want hier leggen alleen de kippen eieren!'....
'En goed ook!' zei Moeder. 'Want Puk laat ze nu wel met rust.'
'Waf!' zei Puk, die zijn naam hoorde noemen en hij ging mooi-zitten voor Moeders
stoel. Toen kreeg ook hij een stuk koek.
Er werd aan de deur geklopt. En kijk eens, wie kwamen daar binnen?.... De oude
boswachter met zijn vrouw. Die waren ook al nieuwsgierig.
'Ik zie het al!' zei Opa. 'Het is zeker goed afgelopen, hè?'....
Gerdientje vloog hem in de armen.
'Nu nog maar één klas door, Opa!' riep ze 'En dàn komen Vader en Moeder
terug!..... Mèt kleine Wim!'....
'Ja kindje, nog maar één jaar,' zei Opa. 'Dan zijn ze er weer.'
'En dan mag jij mee naar Amsterdam, om ze te halen,' zei Grootmoe.
Polleke moest naar huis. Zijn ouders waren ook nieuwsgierig.
Moeder gaf hem een groot stuk koek mee op reis.
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24. Een verrassing.
Jaap en Gerdientje hadden Polleke weggebracht tot het bos. Toen ze terugkwamen,
liep Gijs in de tuin en stak zijn hand op. Hij riep de kinderen.
'Kijk eens,' riep hij. 'De groente komt al zo mooi op!.... Dat komt zeker van de
dichte gaatjespan.'
Ze lachten.
Maar Gijs had gelijk. De erwtjes stonden al mooi in de rij. De sla was er ook al
boven. En de spinazie....
Maar wat wàs er toch met die spinazie?.... Jaap bleef er bij staan en keek... en
keek... Wat stond die raar!.... Die kwam op in groene lijnen, net alsof er op het bed
getekend

was!... Kijk, daar was een kringetje, een hoofd warempel, met twee ogen, een neus
en een mond!.... Een heel poppetje stond er... En dáár, waren dat geen letters?....
'Gerdientje, kom eens gauw!' riep Jaap. 'Gijs, kijk óók eens!.... Hier staat wat te
lezen op het spinaziebed!'...
'Och jongen, dat kàn toch niet!' lachte Gijs.
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'Heus waar!' riep Jaap. 'Kijk dan maar! Ga hier maar eens staan, Gerdientje!'
Ja heus, nu zag Gerdientje het ook. Het was al duidelijk te lezen.
Jaap en Gerdientje stond er. En daarvóór stond een poppetje met een broekje aan,
daarachter één met een rokje!....
'Is dat vanzelf zo leuk gegroeid?' vroeg Gerdientje verbaasd.
Jaap moest er hard om lachen.
'Welnee, malle meid!' zei hij. 'Dat heeft Gijs natuurlijk zo gezaaid! Is 't niet waar,
Gijs?'....
Maar Gijs was al lachend weggelopen.
En zij holden hem na, het huis in....

Wie meer wil weten van Jaap en Gerdientje, leze het vijfde deel: Een herfst vol
avonturen.
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