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16. - Tevnedenheid is de gnootste schat.

A. HANS

Ik herinner rnij ccn antler sprookje, rvaaluit uog
duidclijker blijkt, tlat ter-reclenheicl t1e 3'rootste
schat is.
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Maarten \\ras eerl visschel IIij rvoonde met' Doka,
zijne vrou.11,, in ecn hutje aan rlen oe\:er der zee.

Zijne echtgenoote rvas mââr lastig; ieclcren dag

hacl zij het een of ancler af te keurcn. Err dikwijls
g'ing Maart'en naar hct stlancl, om c1e klaohten
zijrrer vrouw te ontt-luchten.

- o Wat' eene veryelencle plaats is het liier: om te
wollen, , sprak Doka meelmalen. < Wij zien hier
nimmer menschen; 't g'rootste gecleelte r-an 't jaar
stormt het, zooclat ik niet buiten durf homen. \\relk
een ongelukkig lerren heb ik toch I >

Op zekererl morÉl'en rvas lfaalten aan 't visschen.
Tocn hij zijn net ophaaltle, voncl hij er niets clan

cenen kleinen visch in, maar varl cerrcn rr.onclerlijken
r-orm. En, zie, 't dier opencle tlctr montl cn sprak :

- < Àch, visschertjc-lief, c1oot.1 mij niet. Laat mij
toch leven en werp mij rvecler in zee. >

]Iaarten voelcle mc.tlelijtlen rnet het vischje en

rvielp het terug'in 't u.ater.
Hij krvam met letligc hantlen terug, en vcrtelcle

aan Doka van de zonclerling'e vang'st. 't Zat \\reer
scheef met rrrourplief.

- o Domme ma,n! > tiertle zij, < is het nu nog niet
genoeg, clat ik hier zoo eelrzaaln rloon ? \Vilt gij mij
ooh nog tran honÉîer cloen omkomcn ? Ga tap naar
zee terug. n

Ifaarten voncl maar't'best naar het' stland weder
te keeren. Hlj wierp tlus nogmaals zijn net uit. En
zie, yoor clcn t'weeclen keer geraakte het aarclig
vischje gevangen.
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- ,, Yisschertjc-lief, > sprah hct ook nrl, ( laat,
rnij toch vrij. >

< Mijne l-rorlw zal boos zijtt, , antwoortlcle
IIaaltc.n, < als ik zoncler visch thuis kom. Doka is
lastig. u

- o Als grj mjj de vrijheid terugg'eeft, > hernam
lrct vischjc, o zùI ik- urvc echtg'enoote ter-rct1c'rr

stellen.,
De visscher g'c'loofclc cn t'ertLourr-cle het cliertjc

err rvierp het in zee.

Nieurvsgierig ging lrrj rraar huis. \\rat, zag bij
daal ? Zijne hut rvas 'r-c.randertl in eene steenen
rvoning'. Blijcle tratl hlj rlc deur binncn. Doka l<nam
Irc'm rnc't, ccn stlalencl gelaat tc g'emoet.

- n \Yclli eeu schoon lruis! ) riep zij opg'etog.crr.
En toc'rr }laartcln alles r:eltelcl harl, rvas clc vletle

g'eteckenrl.
Ilelaas ! 't tluurclc niet larrg.

'Iocn I)oka eeus op reis was, zag zij e'cne nette
lrofstetle, met sclruren crr stailen. Praclrtig' r'ee
liep in cle rr.eitlc. In tle omger-ing,' strekten zich
vruclrtba::e akkers uit, clie mct rijkc oogsten
pri.jkten.

De vt<lurr. \\.as jaloersch.

- o Yerg'clijk tlaarmeclc ons huis ! ,, riell zij spij-
tig. u Ortzc \\'onirrg is maar armoedig. >

Van rlien clag af, beg'on 't oucle lcventje \vecr :

knorren, €ïromnctr, klagcn, schrc'ien.
Doka gebootl ]faartcn tlaar zee te gaatl, om

't vischje weder op te zoekcn.
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De g'oeclzakkige rnan I'oldeer1 aan haren \l-enscrlr.

Hii begaf zich naar 't stranrl en sprak:

- u Vischje lief, hom toch hicr, ik lreb u iets te
Yrag'el]. )

\\reld.ra stak het zonclclling' cliertje zijnen kop
boven cle golr-en. llaarten rer:tclcle 't g'eval l-an de
hofstecle cn tle ijr.crzucht zljner \-roll\\-.

- u Ga maal rraa:: huis t ,) zèi't viscJrje, o cle hof-
steile staat er al. >

. De man licp s,at'hij loopen l<ou cn s,aa::lijk tlaar
stoncl zijne vrou\v op eer)e 8'rootc hoer-e te rnitklcn
van meirlen en knechten. Schulc'n en stallen, boonr-
g'aarcl, akkers, .t-ee, hoelltlers, alles tr-zrs aantvezig'.

- o Nu ben ik g'elrrkl<ig', o splak l)oka o1t blijden
toon. l{aar na eenig'e $-elien veranrlerrle't spcl.

- u Ach, \\'at moet ik tocrh haLtl rr-ct'kell I ) zuchtte
tlc nieurve boclin. n Ik heb g'eell oog'ertblik lust. >

]Iaarten gcllaar:tlc t'lart rnazll of hij rriets hooltlc,
rloch spoerlig' beg'on Doka \yeer \-arr 't r-ischje te
spreketr.

- o Ik hcb g'istcr'er] Lri)r)c sclroone r-illa g'ezien, ,
zei de ontlevletlc]lr \-r'ou\\-. u Zulli een lluitcnr-elblijf
nret cerle-lr g'rootc'rt hof zou r ik ooli s'errschert.
Ifaartcn, g'ij moet \\-ccr L.ens rlaal zec gaan. )

Dcn volg,'crrtlen nloLg'el) stontl t1e r-issclrer aarl
't stlantl.

- o Yisclrje lief, liom toch hicr:, ik lreb u iets te
r-râg'L'n, , liell hij vool cle t,rveetlc maal.

Daclelijk verrees hc't kollje bovcn c1c g'olvcn.

- u \\'at is cr nu rveer? ) \-roe€ï het r-ischje.
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Ilaarten sprak van c1e villa en tlen tuin.

- 
( 't Staat, et al, u sprak het il,iertje.

Toen cle visscher thuis k\ ram, stoncl claar een net
buitenverblijf te mitlclen r-an eenen prachtigen tuin,
met boomen en bloemen. In eenen stal bevonden
zich twee vurige rossen, telwijl in het 'i,vagenhuis

eene sierlijke koets aanrvezig r,r'as.
'Wat rvas Doka fier toen zlj in haar rijtuig roncl

reed. !

Op zekelen namiclclag rlcclen illan en r'rouw eenen
rijtoer. Zij kx'amen voor:bij eeu groot kasteel.

- u \Vie rr-oont claar ? ) r'roeg l{aartcn aan d.en

koetsier.

- u Dat is het slot van eeDen baron. Zie gincls in
het park s'anclelt tle balonnes ! o

- ( Ik zou ook balonnes s.illen zijn,, zei Doka.
De man voelcle van \vaar tle rvind kwam.

- < Dat clraait \veer cll) ons vischje uit, , claclrt
lrij bij ziclr zelr-ett. Ett zoo rvas ltet.

Een paar: rlagen later stond onze t'riencl aan
't strand en 't klorrli over de g'olr-cn :

- u \rischjc lief, liom ecns hier'. Ik hell u iets te
YIageD. )

Het cliertjc rvas zcc'r: g'crvillig. Ifet <look naar
boven en beloofcle een kasteel.

Yol verrvaclrting' begaf l{aalten zich naar huis.
Daal aanschoulvtle hij 't slot. Over eene ophaal-
brug'krvam rlc outl-visschcr in eeu lrrachtig aange-
legcl park. In alle richting'en sling'erdcn zich paden.
De perken waren mct c1e heerlijkste'bloernen vel-
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siercl. In 't, miclden bevoncl zich ecn vijr-er; in
't hclclere rvater zwommelt talrijke gouclvisschen.

Maarten cturfcle bijna niet cle maumeren tlappen
opg'aan, rr.elke naar cle breecle ingangsileur cler
lvoning' voerclen. Maar Doka, die in een kostbaar
zijden kleccl gehulcl was, wenkte hem en tooncle
haren verbaastlen echtvrientl de ruimc vertrehken
met de zachtc tapijten en cle schoone meubelen.
Àan den 'wancl hingen wapens en schilcterijen.
Kortorn het vischje hacl een kasteel geschonken,
zoo prachtig en r!jk, als cr gecn tl.eccle in 't lancl
\\'a s.

- o Nu ben ik gelukkig | >, zei c1e vronlr-.
't Duurd.c niet lang of hct echtpaar \verd aan het

koninklijk hof genoocligcl. Wat, eene ecr ! Nu kende
cle hoogmoecl van Doka Secne grenzerl meer. En
toch d-at bezoek rvas noocllottig, rvant ]faarten
moest' den volg'errclen d.ag' wccr naar zee.

Dolia rvikle lioningin zijn.

- u I{oningitt, , sprak het vischje, clat' op't geroep
nogmaals boven r,vas gekomen, ( koningin, lreen,
zilj za1" keizerin zijn. ,

En zoo gcschied-cle.

De vr:oegere visschersvrouw zat thans op eenen

gouden troon, omringcl van hor.èlingert, clie haar
prezen cn r.leiclen. Ais zli buiten kwam, riep het
volk :

-- o Lang leve c1e keizelil ! >

En toch u'as zij rriet, tcvrcden.
Soms regcnde het, als zij uit N.ilcle 8'â4,n. Op eenen
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ancleren t!jd. scheen de zon te fel of u'oei het te
veel. In d.en Winter heerschte c1e vorst.

Wel is waâr, zlj was d,e voornaamste onder: de
menschen. Maar: ook o\.er de natuur rvenschte zij
d.en schepter te voeren.

tr{aarten moest, weer naa zee.

- < Vischje lief, kom eens hier. Ik heb u iets te
\rrag'ell, r, r.ieP hij, half ongerust' dat het diertje
eindelijk zijn g'edulcl zou rerliezen.

IÀraarlijk het vischje geLd boos, toen het 't \-er-
langen r.an Doka hoorcle. De zce begon te razen, d.e

golven loeiclen en rverrlen zrvart als inkt. Een
hevige xrinil verhief zich. De tlond.er rateld.e en
1:lik'semfiits en d.oolktief den de wolken.

u Urve r.rou\v s'il dus olipermachtig zijn I u

tielde het visohje. u Ga naar huis en aanschonw,
hoe zij gestraft is gex'ord.en I o

Doka zat in de arme hut'uit vroeger d.agen.

Wegç rr-aren l.oning, hoe\.e, r'illa, kasteel, paleis.
l aalten nam de netten rved.er op en nooit zag hij

het zonclerlinge vischje terug.

Eene leg'endc, kincleren, maar zeer leerzaam.
Ter.reclenireicl is d.e g'rootste schat,. Tevreclen in den
stand., rvaarin rvij leven, in cle omgçeving. lvaarin
rvij geplaatst zijn, dat is de eerste, de grootste voor-
\\'aarde van ons gcluk.
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