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À. HÀNS.

llet Wonderliik Gezelsehup

L

Heel lang is 'r gebeurd, wat ik nu vertellen wil.
"t Was oorlog gew'eest. De koning van Zeelandi had

'it ge.wnnnen van den ko,ning van 't Moorenland. Of lie-
rver, zijn soldaren hadden voor hem d,e zege behaald,

En nu ha;d de koning van Zeeland niet veel so,ldaten
'imcer noodig. Hij zond de meesten heen.

Hij zei: << Jongens, ge zijt 'bedankt en ge moogr naar
huis gaan >>.

Ook Jan werd zoo weggezonden. Hij was nog wel
I<orporaal geweest.

Jan verliet de stad. Hij keek nog eens om en zag ,t
paleis dar boven al de andere haizen uitstak.

- 
Wel, wel,, bromd e Jan, ik mag naar huis gaan.

Maar hoe ik daar leven moer, zegt de koning ., oi.i bil.
Ik ken geen ambacht. ,t Is schoon, mij zoo aan den kant
rc zerren. En korporal zijn... Neen, dankbaar is de
koning van Zeeland niet,

Maar de zon schoen zoo helder, de vogels zongen, de
t'ijtjes gonsden zoo opgeurekt, het beekje kabbelde zoo
iustig, clat Jan ook in goede stemming kwam.
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tlij floot een deuntje en dacht:

- 
Ik zal mijn weg wel vinden... En ik heb nie'

mand om voor te zatgen.
Jan had inderdaad geen ouders, geen vrouw of kin-

cleren.

Hij ging deÀ heeien dag en 's avonds kwam hij in een

dorp. Daar hingen vlaggen uit, o'mdat de oorlog gewon-
nen was.

- 
tk Zal hier een plaa,tsje vinden om te slapen. zei

.lan bij zich zelf . En een maaltje eten ook wel, peins ik,
'k Heb toch osk r.oor die menschen gevochten. Àls wij
niet zoo dapper geweest waren, zou de koning van Moo-
ro'nland nu hier m,eester zijn. En hij nam dan zeker al

het geld, het vee en het graan weg. Jr, de menschen mo-

Fen ons u'el dankbaar zijn,
Jan keek eens rondl, Hij zag een groot huis. Daar

hingen twee vlaggen.

- 
V/ie daar woont, is voorzeker heel blij. Hij is ook

rijk en heeft veel plaats, dacht. onze korporaal. ' . Flier

moet ik zijn.
En hij klopte op de deur. Een man deed open. Jan

stapte binnen. De eigenaar van het huis keek wat bang

naar den soldaat. Jar' zag er nu juist geen fijn ventje uit.

-- D.g, mijnheer, grûette de korporaal. ïk keer terug

uit den oorlog en kom eens bij u avondmalen . . .

-- Dat is goed, vriend . . . Treed in die kamer . . ,

- 
Gij zi.it zeket wel blij, dat wij den oorlog ge-

lvonnen hebben?

-_ |r{3luu1lijk . . . n;rtuurlijk . .,
2

Jan ging iâ dc eetkamer. Juis,f ctond de ta'fel gedekt.

- 
D"g rnevrouw, zei de korporaal tot de meestêres

ries huizes. . . Uw man noo,digt rnij hier. . . Ik kom
juist op 't goede oogenblik, zie ik. '

Jan nam een stoel en schoof zijn voeten onder' de

t,rf el.

. Ik heb een felle eetlust, hernam hij. Mevrouw is

zcker ook wel blij, dat wij den oorlog gewo,nnen heb-
ben ?

- 
O. ja, antwoordde de dame"

Jan tastte nu toe. Hij at met veel smaak.

Mijnbeer pree{ zijn moed en dapperheid. Hi.j roemde
;rl de soldatefl en verzekerde da[ hij zeer dankbaar was
vo,or de verlossing van het la,nd.

-- Ik zir bier rvaarlijl< op rnln gemak . . . lWel, ik
blijf hier slapen ook. Gij zijt breve liedep, trk voel me

hier heelemaal thuis, zei J-an.

Mevrouw keek eens naar mijnheer, en mijnheer naar
lilevrouw.

Die vuile soldaat in hun huis. neen, dat beviel hun
n iet.

Jan haalde zijn pijp voor den dag en begon te roo-
ken,.. Hij sqrekte zijn beenen uit op een anderen sfoel
cn zat nu recht op zijn gemak.

Mijnhcer roemde nog eens den. moed van Jan. Hij
iiet hem 'f een en ander van.den oorlog vertellen. Eens-
klaps zei hij:

-- Wel, korporaal, ik word ook weer jong, als ik u

hoor. In mijn tijd deed ik veel aan wedstrijden.
t



-* Welke wedstrijden, mijnheerl
-- Hard loopen, klimmei, zwemmen en springen.Wel, willen we onze krachten .*, _rrr", In ,t springen,bij voorbeeld. Een goede sigaanoo. o- als ge wint . . .

- 
Àls ik u daarm ee plezier kan doen, mijnheer . . .Ik ben uw man ! Àdaaruf, ;t 

"..i;.r, 
-_", 

moet ik dangeven I
Jan keerde lachend zijn zakken om .. .* Âls gij verliest, zult ge me ûog een heelen b,oel. van den ooriog verte'llen.
.".-_ Top, riep de korporaal.
Hij sprong op en vro€g:
"_-- Wa.rr is her re doeni
Mijnheer zette de voordeur open.

- 
Zie, zei hij, we zullen van in den gang naar bui_ten springen. Wie het verst springen kan, is overwin_naat.

- 
Dat is eerlijk, vond ..Ian.

Hij moest eerst springen. FIij narn Èen aanloop, en['.wam een heel eind in de stra.rr",;;.;r. 
'

Maar verbaasd srond hij dan t. lr;.iL.rr. Mijnheer had<ie deur achter hem toegeworpen.

.Eensklaps ging een boverivenster open. Daar srondmijnheer. In de eene hand hield hij een ,r*"". en in deandere een geweer.
..--_ Korporaal, gij hebt 't gewonnen, riep hij. Vangop... hier is uw sigaar.

, -_ Maar gij hebr niet gesprongefl.
--* Begrijpt ge me dan nietl

4

-* Gg wildet me bpiær,r..bebhcni

- 
Ja, en trachr nier rneer binncn te geraken of ik

schiet met dir geweer naar u.

- 
Ha, 't is zoo! hernam Jan. Gc zijt maar dankbaar

met woorden. Maar een sJaapplaats aan een soldaat ge-
ven, dat is te veel vo.or u! De oorlog is roch uit, hêl
Houdt uw sigaar rnaar. Gegroetl

Jan trok verder...
Hij klopte aan een hutje. Ze lieren hern binnen, en

gaven hem gaarne een slaapplaats.

-- Wilt ge in ons bed rusren, zei de man. Ge hebt nu
Troo dikwijls buiten gelegen. Wij zullr:n op zolder slapen.
We hebben daar nog een strooeak.

-- Neen, neen I antwoordde Jan. Ik zal op dien
stroozak iekker ronken, hoor! 'k Ben opperste best te-
v reden.

En hij sliep heerlijk.
Den volgenden morgen kreeg hij brood en melk.
**Maar ik kan u niet beta,len, zei bij.
En weer keerde hij zijn z.rkken orn....
.._ Wij vragen u toch geen geld, sprak de man.

- 
Àls ik van mijn leven ri.jk word, zal ik u nier v€r-

geten. beloo'fde Jan.
Het was schoon w€€r en welgezind trok onze korpo-

raal verder...

Nadat Jan een heelen tijd gegalan had, kwam hij in
sen groqr bosch. Hij hoorde een luid gekraak, juisr alsof
er boomen afknakten. ,Maar 't stormd€ toch niet. Er
klonken ook geen bijlslagen als van een houthakker...
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L).r,rr r.rg lrrl r'crr nLrn dh boo'meR aÉbr"ril<. d uit
glonrl trok crl rr op ccn boop bij elkaar wierp,

den

De Stethe.

-* p2g is me een kerel, mompeldr: de korporaal. Hei,
vriend...., riep hij, war doet ge toch?

De man keek op.
_* Wel, ik haal wat brandhour voor m:ijn oude

moeder,
._ Wat brandhout... 'r Is toch geen klein beetje.,.

é

'--- Och, 't is voor een heel jaarl

- 
En dat gaat ;b'ij boornen tegelijk"'

- 
O, ik span me daarvoor'niet in.,. Als ik wil, haal

ik twee of drie stammen tegelijk uit den grond'

-- Hoe heet gel
--_ De Sterke.

- 
\trrsl, Sterke, wilt ge met mij meegaan?

- .\[,rsl1bssn I

- 
Qns fortuin zoeken...

=- :fop, dat doe ikl Ik verveel me hier toch, Wacht

e\ren sp me. trk ga dit hout aa'n moeder brengen.

De Sierke greep een tak en bond daarmee de bootnen

t"ij elkaar Hij sloeg 't vrachtje op den rlrg en vertrok

el f luitende.
Spoedig u'as hij terug en zei;

- 
Ik ben nu uw man...

- 
Kom, we zijn wegl We garn narr ons geluk'

Bciden trokken voorr.
Toen zij een heel eind gewandelcl haclden,

aan den kant van den weg een man zitten.
Maar hoe vreernd! Die man had rnaar een

zijn lijf en L'et ander lag naast hem in 't gras.
jan geen bloed en ook geen woncle. Hii zei:

- 
Ge hebt maar een been..

- En dit dan l
De 'qn-ond,erlijke kerel stak het losse been omhoog.

-- iVtaar dat. zit niet aan uw lichaam, hernam Jan.
*-- F{a, \k zal u dat vertellen. Âls ik rnijn rechterbten

ran mijn li.if baak, loop ik zoa hard als de wind daait.-
7

zagen ze

been aan

Tocb zag



wil ik op mijn gemak srappcn of rusten. dan moer ikher losmaken. Daarvoor dienen O.r.-fr"lîen dit oog.De man haalte ,;in 1uri,irrb;;."t*.. En op eenszagen Jan en de Sterke.hem verdwi.i"."'O, een pijl uirc1e.n boog. Dan keerde de vreemde ,_;;; ;hij vlug zijn rcchterbeen af. 
erug en wierp

De Looper.

--a_:_*,". doet gij voor den kostl vroeg Jan._-- Wel, zoo eens op de kermissen _r;n kurr*toonen, Maar er is niet veel mee t. ,..dian.n.
-: Ga met ons mee...

E

ver-

-- Waarheen?

- 
Ons fortuin zoeken !

-- Dat doe ik... Ik heet de Looper.
En voort gingen ze, Jan, de korporaal, de Sterke en

de Looper.
'Weer een eind verder zagen ze een man in een boom

ritten. Hij mikte met een gew,eer. Maar waarop? Er u'as
geen wild of geen vo,gel te zien.

- 
Hë, vriendschap. riep Jan, scbiet gij naar de wol-

ken ?

De Schutter.

- 
V/el, ginder op den torenhaan zat eert

schoof ze er af.

. - 
En wat d'oet gij voor den kost?

- 
J3gs11 ! Maar de groote heeren willen

vlieg. Ik

dat niet"
9



llct wil<J ie van hen. En ze steken rne diXcwijls in de ge-vangenis. Zoo verdien ik heel *.ir;g.'-- Ga met ons meel
-* Waarheen I
_._ Ons fortuin zoeken.*- Dar doe ik! Ik heer de Schutter.
En voort gingen ze, Jan, d. korporaal, de Sterke, deLo'oper en de Schutter,... 

- "-'i"-r'
N.r ecn eind gew:rndeld re hebben, ontrnoetten ze ee-heertje, dat zijn hoedje fr*.tu_rJ l.rr-.., o.o.*.
- 'ù/el, vriend, gij 

,zier.. '."",ii'i it, zei Jan.-__'- Ik, vroolijk, wel neen,l Ik b*r, à ur* als Job.Hoe zou ik dan vroolijk kunnen zii. I__ O, jk dacht nur: 
_r* f,o.a:.,rr"r, zoo scheef.

,- -- 
Jr, dar is rvaar. Maar ik h.;;.;';orderlijk hoed,Je, weet ge,

.'_- Hoe zooi
-_- ik moei her op mijn linker of rect

,.0* 
Wit het dan rnidien ;';;' ;:ii.;:: filt:

U";.:;j";T."". 
als ik het zoo zet, wordt het gewetdig

Her heertje zette zijn hoedje recht.--*. Brrrr! riep Jan. H.t uri.rr of .*nr.Ook de anderen bibberdcn 
""; ;; ;;.-- Zet vtug uw l":gj. ,.rr".ri ,i".i.o*a. Jan. Ikzou een verkoudheid krijgen...- 

9u* nu geloofr ge ntei
- Zeker. zeker!

i0

De,man zette zijn hoedje op zijn linkeroor. En nu was

het opnieuw zacht, warm weer.

- 
En \4"at do€t gij voor den kosr? vroeg Jan.

- 
Mijn l<unst verto,onenl Maar de menschen ken-

ilen me al en ze willen me niet meer zien, Ze hauden
niet van de koude. Dus verdien ik nirt veel. Neen, hoor,
't is armoe sta bij. En dikwijls 's avonds in een boek of
een gat kruipen met een leege maag.

- 
Gi meï ons meel

-- Waarheeni

-- Ons ft-rrtuin zoeken...

- 
p11 d<-,e ik... Ik ben de Vriez:man.

En voort gingen ze, Jan, de korporaal, de Sterke, d,l

Looper, de Schutter en de Vriezeman.
Væ warcn al ver uit het bosch, toen ze op een hoogtt

z.€r'en molens zagen. De zeven maal vier wieken draai-
cien snel.

- Dat is vrcerndl riep Jrn. Zie eens boe die u.ieken
'draaien. En er is gee'n wind. Hier bij ons hangen de

blaadjes stil aan de bco,men. Wat mag dat beteekenen?

Dat mocten \ve weten.
. Ze.gingen nog wat verder. Daar zat op een omgevallen
boom een man. Hij hield zijn vinger op een der neus-
gaten en drukte dit zoo toe. Maar hij blies door het an-
der netisgat.

-_ Vriend, wat voerr gij toch uit? vroeg de korpo.
raal.

.'_ Ik verdien mijn brood.

- Door hier in 't zonnetje te zitten droomen.
il



- 
Ziet ge dan die zeven molens niet draaienl

- 
Ja, zeker!

* Ik blaas in de zeilen van de wieken.
-._ Door uw neus?
* Door één neusgat. Moesr ik door beide neusgatenbhzen, dan vielen de molens beelernaal omver._- Dat is wonderlijkl En verdient ge daar veel mee?vroeg Jan verder.

- 
O, neen, maar een klein beetje! De mulders heb,ben niet altijd u,erk. ,r Is een rn"U.."Oo*j..

-- Wel, ga met ons mee!
=_ Waarheen I

- 
Ons fortuin zoekenl

- 
Dat doe ik! Ik ben de Blazer.

_ En yoorr gingen ze, Jan, de korporaal, de Sterke, deLocper, de Schutter, de Vriezeman en de Blazer.
-_- Wien zullen \4,e nu ontmoeten i dacht Jan.
Maar ze gingen dâgen en dagen en zagen niets ongc.woons meer.

,__- Kom, we zijn talrijk genoeg meende de korporaal,'We vormen een wonderlijk gezJlschan.
Ja wel..., een wonderlijk gezelsch"p. Mru de vrien_aen sliepen meest in ..r, ,bor.h. En ze moesten vruchten

van de boo,men eten en water uit een beek drinken. Methun allen bez-aten ze nog geen duit.
'__ Waar vinden w€ nu ons fortuin? vroegen de won-

derlijke kerels aan Jan.
* Geduld! Ko,mt maar inet mij mee. Jan, de ko,r.poraal uit den oorlog tegen den koning van ,r Mgoren-t2

land houdt zijn woord. Wij zoeken ons fortuin en vin-
den het ook..,

En zoo wandelden ze roîd het land, to't ze weer Cicht

bij de stad kwamen, waar de koning van Zeeland woon-

de, Ge weet wel, de koning, voor wie Jan gevochten had.

II.

De Koning van Zeeland had een dochter. Dat was

cius een prinses. Zii heette Do'ra... En die Dora kon ge-

weldig snel loopen. Niemand was daarin zoo vlug als

zij. Zoo toch meende ieder.

Op zekeren dag piakten de diena'ien van den Koning
groote brieven uit. Ieder wilde lezen wat er op stond.

Iin de menschen lazen het volgendel ' tr.



WEDSTRIJD^

<< Frinses Oo.r_1.r"g, ieder uit om mer haar srn her
'lugsr re to,open. iVi* iaa. 

";.;";:';ag mer cre prinsesrrcuwen en worclr larer koning. M;"; verliest hij, dankrijgt hij blokken aan zijn b.ui .n moer hij alrijd wer..ken. Wie den wedstri;a wif 
".rU*r,'îoer her op ,r pa-leis komen zeggen

De koning van Zeeland. >
Drc lazell dus de menschen. Ze keken clkaar dan eensaan en zeiden:
-- Niemand durft het. De prinses wint immers tocb.Maar ziet, claar . kwam.n uurrç.- .n.. ,ora.n in dcstad.
't Was 'r wonderlijk gezelschap
Jan zag zoo'n plakb.inf .n I*, L*_.---- Dat is juist iers voor ons, zei hij.--- Ik wil dicn u,ectrsrijrl 

"rnrrrr." zei de LooperÀ4aar ik tjror.r\,v rnet geen prinses, hoor!

- 
I-ui,rter, wilt ge alles do,en wat ik zeg. We zallennu ons fortuin zoekem.

Jan trok alleen naar het paleis. Hij lier de mannenbuiten wachten.
Ftrij werd in de zaal ge,bracht, waar de koning op eengouden trgon Zat.

.1"r, ' Is voor dcn weclstrilcl' mijnheer de koning. zei

Onze korporaal wes b[j, dat dc koning hem njefherkende.
t1

- 
Dus wilt gij loopen tegen de prinsee?

-* Een van mijn mannen. Maa,r als hij wint, zal ik
rnet de prinses tr'ouwen.

- 
Àis uw man daarmee tevreden is, ben ik het ook.

Morgenmiddag om twee uu( zal de wedstrijd plaats

hebben.
*- Heel goed, mijnheer de Koning.

- 
[12x1 a]s uw man verliest. wordt gij mijn knecht.

Dienzelfden dag nog wcrden er nieuwe plakbrieven
uitgchangen. Daarop stoild nu, dat de wedstrijd den

volgenden middag om twee uur gehouden werd.
Het n'onderlijk gezelschap overnachtte in een kleine

herberg. De mannen hadden onderweg toch wat geld
herberk. De rnannen hadden onderweg toch wat geld

verdiend door hun kunsten. 't 'Was niet veel. Maar nu
zouden ze ri.ik worden. Àls Jan prins werd, mochten ze

rllen in het paleis woncn.

-'- En later word ik koning, sprak de korporaal. Dan
utrak ik u rllernaal minister.

Den volgenden dag kwamen van alle kanten de rnen-
schen naar den wedrstrijd kijken. De stad zag zwa$t van
't volk. Er stonden zelfs tentjes en kramen als op een

kermis. treder was nieuwsgierig, hoe het afloopen zou.
Toch zeiden de meesten, dat de prinses her winnen zou.

Hec wonderlijk gezelschap verroonde zich niet rc

vrceg. Prs om vijf vo,or twee kwamen Jan en zijn man-
tler naar het paleis. De Sterke duwde de menschen op zij,
Zoo pçera;kten zi.j allen gemakkelijk door 't volk.

It



Jan en de Loo,per gingerr illeen binnen. De ânderen
moesten bij de poort wachten.

* Ha, daar zijn zt! riep de koning. Ik dacht dat gc
niet meer zo.udt komen.

-_ Eon woord is een woo,rd, mijnheer de koning" ant_
woordde de korporaal.

- 
Zijt ge gereed?

- 
Ja.

De koning zei iets ror een dienaar, die bij zijn troon
stond. Trompetrers b,liezen buiten op een bazuin. Dar
was een teeken, dat de strijd begon.

De mensclren rekfen den hals, om bEter te kunnen
zien.

De prinses en de Looper gingen eerst naa( buiten. Dankwamen de koning van Zeela-nd. en Jan, de korporaal.
De landmetei van het paleis rrok een ,rr..r. il;;;gaf aan de prinses en aan de Looper een kan.
De Koning zelf maakte het volk bekend, hoe de wed-strijd gehouden werd.
De menschen klapten in d,e handen.
.- I)e prinses zal 't wimnem, zeiden ze. Die vent isgek' Hij wil om ter hardst loopen en hij rr..r, *"or-a.noeen, . .

De Looper hield zrjn ander been ond,er zijn mantelverdoken. Hij was eigenlijk een rbeerje u."i.grn over zijnraar lichaam. Nu, bedro,g was .lnt ,,i.t. De prinses liepop twee beenen en dus mocht hij ,t ook doen.
Ma'ar 't was zoo gek rm d"a. met €en been onderden arm re sraan. Daarorn hi.ld ;i; hut u.rb"rgurl.r6

Straks zou hr.j het wel aanhakeri. Zao had hij ook met

.Ian afgesproken.

- 
Luister, hoe de wedtrijd gebeurt, zei de koning.

Voor het ,paleis trekken w'e een srreep. Vandaar loopen

de pr;nses en uw rnan naar een beek, een half uur gaans

r.an hier,'t Is een rechte weg. Elk neemt een kan mee,

Die kan moeten ze vullen in de beek. Wie het eerst terug

is, wint.

- 
Heel goed, zei Jan,

- 
Ik tel.

En de koning zei heel luid:
* Eén, twee" drie . . .

Weg was de prinses! De Lo,oper huppe'lde een heel

eind op één been. De menschen lachten hem'uit. Die
kerel was zeker niet wijs. Hij bleef nu al achter. Hij ver.
lcor het zeker. Wat pikkelde hij!

D,e Looper tipp'elde zoa, tat hij buiten het volk was.

Wip, dan haakte bij zijn ander been aan. Àls de wind
vloog hij Dora vo,crbij. In een zuchtje was hij aan de

beek, Hij vulde zijn kan en keerde terug.

- 
Och, dacht hij halverwege, waaro'm zou ik me zoo

haasten ! Ik wil een beetje rusten.
Daar zag hij een steen. Hij zette de kan neer, en ging

op den grond liggen, met het hoofd op den steen. Na-
tuurlijk had hij zijn been afgehaakt. Maar, o wee, de

Looper viei in slaap.

De prinses was nog altijd op haar heenreis. Ze had
<ien moed al verloren. Maar nu zag ze den Looper daar
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sla'pesr, Vhlg go4't te zijn kan lceg. Ën ze *poedcle zich
vortrrt. De Looper had niets bemerkt. Hij snorkte ge-

wrldig.
Dora vulde haar kan aan de beek. Ze keerde terug.

Toen ze bij den steen krva,m, zag ze den man nog alrijC
in slaap.

** Nu win ik het zeker, dacht ze. Àls hij wakker
w,ordt, moet hij nog eerst naar de beek. Hi,i kan mij on.
mogelijk inhalcn.

Verheugd draafde ze voorr.
In de srad stonden d'e menschen ongeduldig re wach-

ten. Jan, de korporaal, vr:nd, dat de Looper lang weg
lrleef. Hij had reeds lang terug kunnen zijn.

-.- Ginder komr de prinses al! riepen de menschen.
Jan schrok. Hij keek den weg af. En ja, in de verte

naderde Dora. 'Waar zat (le Looper tochi
-- Er moet ;ets gebeurd zijn ! dacht de korporaal

engrtig.
Ftrij ging bij den Schutter.
-*- Klirn eens gaulv op d'en toren, zei hij. Wacht, ik

zal meegaan, Er is iets niet in den lraak met onzen vrienc{
Vlug b,estegen ze den toren. De Schutter met zijn

scherpe oogen had al dadelijk den l-ooper o,ntdekt.

- 
Hij ligt te sJapen, zei hij. Maar wacht!

De Schutter h:rd altijd ziiin g€weer bij zirh. Hi.i
legdc aa,n, mikte even en rok af. Hij schoor juist den

et€en van onder het hoofd van den Looper weg.

De Looper bonsde met zijn hoofd o,p den grond. Hij
werd er n'rkker vtn. Verschrikr sprong bij oçr. V/aar
r8

u'as hij nu? O, ja, hij herinnerde't eiclr" Hij rnoest een

wcclstri'icl doen en had geslanen'

-Lijn kan n'as leeg' Gelukkig bemerkte hij het'

- 
[;11 heeft die valsche prinses gedaan' bromde hij'

I,Iaar ç'achtl
Rap het been aan ' ' ' Ais een pijl naar dc beck ' ' '

Water geschePt en terug ' ' '
n. iri*r., nra tlint de meet bereikt' De rnenschen

tr.gorrrr.* te juichen' Jan b'eefde lrxp efl$st' Nog eea

,,rin,ro* en hij had het verloren' Den zou hij knecht mo-

"qen 
speten. Die clomme Lo'o'per ook! Waarorn mo€$t

hij nu onderweg rustenl Hij had het hier kunnen doen'

roo lang hij wilde'

De prinses was maâr t*'ee bonderd meter mcer ven

ilestr€ep..'
'-- Ze *'int het. ze wint het! ricp het volk ' ' '

Maar o wee . Daar vloog ienrand haar voor"bij' De

l-ooper liep zoo snel, dat men hem haast niet onder'

,clruidun kan..' In een o'ogcriblik had hij zijn been loç-

gÀru.,k, en onder den nrantel ge$topt' En hinkend op

[.én voet bereikre hij de streep' FIij was honderd meter

vocf.
---- Gewonnenl riep de scheidsrechter'

Het volk zweeg' Htt ttg wel' dat de iioning krvaad

keek..Maard.evorstclurfdenietszeggen.Dewedsltijd

'v;rs 
eerlijk gcgaan'

n. pr;trJ liep nijdig in het paleis'.De koning volgde

l,orr. jan en tle Lo'oper lbrleven nog buiten'

Dora bcSon te schrsien' 
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- 
Ik rvil niet rnet dien vent trouwen, zei ze tot haar

vader.

-- Kind, Jan heeft d,en wedstrijd gewonnen. Ik moet
mijn woord houden. Wat zou het volk zeggen?

-- Ik wil toch niet met hem trouwen. Hij is zoo lee-

lijk. En weet ge, wat ik daar net gehoord heb? Die Jan
is korporaal geweest in uw leger.

- 
Ja, ik meende ook al, dat ik hem nog h;rd gezien.

Ge hebt gelijk... Hij was korporaal, en ik lreb hem weg-
gestuurd.

*-- Maar vader, een prinses met een korporaal trou-
wen, dat kan toch niet! Àndere prinsessen zouden me
bespotten.

--- Luister, ik zal eens vragen of die Jan met geld
ievreden is. Misschien wil hij dan wel van her huwelijk
af zic.n.

Jan werd in het paleis geroepen.

-- Vriend, zei de koning, gij rnoogr nu mer de prin-
ses trouwen. Maar mijn dochter trouwt liever nog niet.
Àls ik u eens veel geld gaf, zoudt ge dan ook nier tevre.
den zijn I

- 
O, ja, antwoordde Jan, maar op één voorwaerde.

-- Welke?

- 
Gij zult mij zooveel geld geven als een van mijn

mannen dragen kan,
Het geld rvas van goud. En goud is zwaar. De koning

meende, dat een man niet zoo heel veel dragen kon.

- 
's ls goed, zei hij. Roep dien man.

- Neen, we zullen e€rst een beurs halen' hcrnam Jan'

Vandaag over een week ko'men we terug'

.Jan en het wonderlijk gezelschap..vedieten de stad'

il.- prinru, was blij 
-dat- 

ze met dien korporaal niet

rrroest trottw en. Ze *" "l 
beschaarnd genoeg' onn'dat ze

rlcn wedstri.fd verloren had'

III.

Een week was verlooPen'

.- W.tt. gasten k"Àt" ginder nu toch aanl vroe-

gen sommige menschen'

Ze stonden in de ho'o'fdstad van den koning van Zee-

iend en keken dcn weg op naar dc b€ek'

En wat helbben ze bij zich?

--- 't Schijnt v'el een luchtbal

En ja, 't was het rvonderlijk gezelschap' dat om zrJn

fortuin kwam. 'Wat een luchtbal geieek' was een beurs'

Jan had een week tijd gevraagd orn die te maken' Wel

lronderd kleermak*ru *]'ot" t' '"t' 
bezig gewees'' ?'

Stcrke droeg nu dtn zak die opgerold was en tot aan de

daken reikte.

De vrienden kwamen aan 't paleis' De koning bad ze

ook z.eu naderen' Hij was kwaadgazind' Een schild-

rvacht zei hem' dat j"'' dt korpotadl' aan de poort

stond.
D. koning schrok' De kerei' die den zak dtoeg' moest

sterk zijn. En Jan had zooveel getd gevraagd als een

,rrr., a.rg.., kon. Die man was naruurlijk de vent met



de beurs. Hoeveel gcld zou hij dan u,ei meenemeri

, * 'f Is toch erg dat ik zoo gepluimd word, dacht de
koiling. En dat gebrurt rJ,oor dien korporaal, die vroeger
op mijn-wenken vloog.

Maar de voïsr vergat, dat her wonderlijk gezelschap
om een eeriijk verclienden prijs kwarn. De koning deed
nu 'ralcch,

In her paieis was er een karner met een ijzeren vloer.
Onder dien vloer lag een oven. Àis men hiErin hard
stookfe, r,verd de vloer gioeiend rood.

En ru inaakre de koning een heel leelijk plan. Hij
ging zelf naar de Floorr. Dar deed hij niet licht voor een
bezoeker. Maar hij rvou thans eens buitengewoon vrien-
dclijk do:n.

-,- H;, Jan, ge zijt daar, zei htj. Ja, er is net.een
rveek I'e-.locpen sedert den wedstrijd. Ftret geld ligt klaar.
Maar eerst moer ge rnet u\4r lnannen eens iekker eten.
Komt allemaal binnen:

De koning liet het wonderlijk gezelschap in de rroon_
zaal. tlij ging aan den kc,k zeggen viug de rafel tc dek-
ken in de kanner met d,en ijzeren vloer.

De Sterke had zijn zak op het voorplein laren liggen.
I{et ding kon niet door de poorr. De koning deea Jfri;
dizn zak nog niet gezien had. Hij sprak er tenminsre nier
van. ll'oen de kok kwam melclen, dat de tafel gedekt
n'as, lrracht hij zijn gasten zelf naar de kamer.

-- Ik zai u nu rnaar war alleen laten, zei de koning.
Oncler elkaar zijt ge meer op uw gcrnak. Tot straks.
F{ij vertrok en liel de deur sluiten. Dan moesr de kok
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ccn groot vuur in den oven onder den vloer stoken'

Het wond'erlijk gezelschap had het eerst besit naaf den

.rin. Jan en zijn vrienden aten en dronken iustig'
Maar algauw krcgen ze het zeer warm' Ze meenden

tl rt het van 't eten \rr!1s, €n speelden hun jas uit. Doch

,lrr liielp hc'el natuurlijk niet.
-- 'r Is of die hitte van den vloer kornt, zei Jan. Hij

,'oaide eens en brandde zijn vingers een beetje.

- 't Is ook zoo! riep hij. Ha, ik begrijp het al. 'We

.,itrecr in cie kamer lroven den oven. Ik heb er vroeger

:rog vân lrooren spreket, Hier werden heele ossen ge-

lrraden voor het leger. En nu wil de koning ons b'raden

,rm niets te rnteten befalcn.

Jan stond cp en ging naar de deur.

- 
Ja, haar, zao is het, hernam hij. Daarorn is de

.lcnr cok gesloten, En voor de vensters zijn er staven.

-- Vy'e zullen den koning eens vootr den gek ho,uden,

r:ci de Vriezeman. En hij zette zijn hoedje recht op het
, ,r-rOiCi,

Drcielijk rverd her koud in de kamer. De wijn in de

iiiazen bevroor zelfs,

De leoning stonC aan de daur te luisteren. Hij meende

tie mannen rvel te zuiien hooren srhreeuwen. Maar neen.

.ie lachtefl en begonnen dan nog te zingen.
De v,or$t begreep er niets 'r,'an. Hij ging rraar beneder:.

Die dornme kok.sruokte niet. Of hij stookte! In den

ovcn brandde een vuur, zoo geweldi{, dat de koning er

r.vel vi.jftig rneter vlndaan mocst blijven.



.- I)an zijn het foovenaarsl zei de vôrst. Ik zal ze

maar gauw hun geld geven, en weg laten gaan.
Toen hij weer boven krvam, bonsde Jan op de deur.

- 
Mijnheer de koning! riep hij. rnijnheer de ko-

ning, als't u belieft, laat hier toch eens een kachel aan-
steken ! We hebben her zoo ko'ud. We bevriezen.

Nijdig dced de vorst de deur open, en ja, uit de ka-
rner kwam heim een kille lucht tegen. Hij deed net of er
niets gebeurd was. Jan hield zich ook cnnoozel en zeil

- 
Wij zijn klaar, mijnheer de koning. Willen we nu

met de betaling beginnenl Dat zal nog een ti.jd.ie duren.
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De koning wilde alles doen. Àls die kerels maar ver-

rr,,kken. De koning had zich al belachelijk genoeg ge'

,rr.r.rkt. Prinses Dora was zelfs uit schaaYnt€ een tijdje
n.r.rr een tante gegaan, ver b'uiten de stad.

De mannen legden den zak open'

Tu'ee knechten sleurden een tonnetje goud uit den

kclder, waar de koning zijn geld bewaarde. De Sterke

n.rm het tusschen duim en rvijsvinger en stak het in den

t.s,k.

De knechten keken berp. verwonderd aan'

- Gaat ge ieder maar met zao een tonnetje kornen?

t roeg de Sterke.
--- Wij zweeten er àl vanl Meer dan twee zult gi.i

.'r niet kunnen dragen. En dan zijt ge nog een reus, zei

, en der dienaren.

De knechten haalden't eene tonnetje goud na't
.rndere narar boven.

- 
rù,r11 werkt gij traag! bromde de Sterke. Ge zi.it

riu al een uur bezig en 't linker'beneden hoekje van mijn
zak is pas vol. 't Weegt als een pluimpje.

En de Sterke hief de vracht tusschen duim en wijs-
vinger weer omhoog.

De koning kwam naar buitcn.
Korporaal, nu hebt ge toch al wel geno€g, zeker?

t.ei hij. Ge zi.jt schatrijk.

- 
Mijnheer de koning, afspraak is afspraak, ant-

'voordde Jan. Ik krijg zoo veel geld als mijn man dragen
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kan..W,rr er nu in den zak zit, telt nog niet voor hern

Àl de knechten van 't paleis moesten nu helpen.

brachten weer tonnetjes boven. Ze haalden heel den kel

der ieeg.

- 
De bodem van mijn zak is zoo wat bedekt,

de Sterke. 't Is 't dragen nog niet waard.
De vcrst was waarlijk wat bang van het wonderlij

gezelscl:;rp. Er rnoesten toovenaars bij zijn.

-- ik moet geld uit andere steden laten halen, zei hi
droevig.

. Stuur er dan om, sprak Jan. We zullen wachten

De paarden werden ingespannen. En op groote wa
gens haalde men zilver en goad .van clders.

De Sterke u'erd ongeduldig.
--- Tut. tut. zei hij. dat vult allcmaal niet.
En orm den zak dan toch wat te vetzw^tefl, stak hi

er ook maar de paarden en de wagens bij.
De koning wâs om gek te worden Die kerels ruineer

cien hem.

Eindelijk zei hij:
Ik kan u niets meer geven. Er. is geen goud noc

z,ilver meer. Ge hebt het allemaal!

- 
Och, kom, we zullen niet te iastig zijn, sprak

korporaal. Eigenli.jk houdt ge u\\' woord niet, mijnhee
de koning. Ge moet zooveel geven als een van mij:
mannen dragen kan. Wat er nu in den zak zit, is maa
cen licht vrachtje. En dan zijn er nog paarden en w
gens bij. Maar kom, v'e zullen niet zeuren. We ver
trekken...
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bc $terke b'ond clen zah roe en wierp' he*r op dcn

,og. En het ç'onderlijk gezelschar velli-et de stad'

* Vit zca' zer de korporaal' we hebben ons fortuin'

Heb ik re veel beloofd?

-- Ncen, neenl riepen de Sterke' de Looper' de Schut-

rer en dc Vriezeman.
Maar de Blazer zei niets'

<:, .-)tJ.-.

- 
Wel, gij zv'iigt, sprak Jan tot hem' Zijt gii nier

tcvreden ?

-.- Neen, antwoordde de Blazer' Ieder heeft wat ge-

<iran voor dat fortuin, trehalve ik'

-- $y'x6fi6 maar, vriend! Misschien komt uw

ook nog wel.
.- Hoe?

beurt

z1



* J3, dat weet ik n'ict,. In clk seval ibchoort ge roc
ons wonderlijk gezelschap en krijgt ge uw deel.

En al de anderen keurden dir goed.

Zoo trokken ze hteen, De menschen van de stad blik-
ten hen lang na.

De koning van Zeeland stond voor zijn venster te

kijken. Hij was bedroefd en tevens kwaad.
Die mannen waren weg mer al zijn geld. Hij bleef

arm achter. Hij, de vorsr, zou nu leel mo€ten verkoo-
pen, om ureer aan goud of zilver te geraken: zi.in troon,
zijn zetels en nog vecl meer.

De koning wond zich meer en lneer op.

- 
Ik wil mijn goud terug hebben! riep hij. Twee of

<irie tonnetjes mogen ze bquden. Dat is al rneer dan ge-

noeg voor zulke bedelaars...

Een knecht mo€st komen.

-_ Ga den generaal halen! beval de koning.
Hij had wel de meeste soldaten na den oorlog naar

huis gezondcn. maar toch bezat hij nog een legertje. En
de baas van die troepen was een generaal.

Deze generaal kwam naar 't paleis,

- 
Çsns1axl, zei de koning, weet gij war er gebeurd

is?
.'..- Ik heb het gehoord, Majesreit.
* Zes vagebonden zijn met. al mijn goud en zilver

weg, Een van hen is zeket. een reus. Maar tegen al uw
soldaten kan hij toch niet op.

- 
À1 waren het allemaal rcvzen, zoaden wij hen nog

nier vreezen. Majesteit.
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- 
ik weet, dat ge dapper zijt, lù/elnu,, vetzamel uw

soldaten'en achtervo'lg die bende. Neem al de mannen
gevangen. En breng den zak met goud en zilver terug.

De generaal sloeg aan en verliet het paleis.
't Wonderlijk gezelschap stapte inrusschen voort. En

'r was nu een vroolijk gezelschap ook. Àlleen de Blazer
liep te pruilen.

Eensklaps hoorde Jan lawaai achrer zich. Hij keek
om. Hij zag een stofrrrolk. Maar rveldra bemerkte hij de
soldaten.

- 
Ha, de koning van Zeeland, stuurt ons zijn legertje

achterna. Dat is zeker om onzeî zak terug te nemen,
\lij zal spijr hebben dat hij ons heefr laren gaan.

- 
Nu is 't mijne beurt! riep de Blazer blij.

- 
Hdb ik 't u niet gezegd, dat gij uw beurt zoudt

hebben? vroeg Jan,

- 
V/acht maarl hernan deBlazer. En hij ging mid.

den op den weg sta,an. Hij hield den vinger aan een neus-
gar en drukte dit toe. Dan blies bij door het ander.

En op eens vlogen al de soldaten de lucht in. Dat
was een vreemd spektakel, En schreeuweni en rospen,
dar ze deden I Gelukkiglijk kwamen ze allemaal op hun
voeten terecht. Niemand was dood of zelfs maar ge-
wond. Wel waren ze allemaal hevig geschrokken, En
ze liepen op een draf naar de stad tcrug.

De generaal had zulke rare buitelingen gernaakt, dat
bij juist voor den Blazer viel. O, wat beefde hij nu.

- 
Mi.jnheer de generaal, zei de Blazer, ga naar den

koning. Vertel hem hoe ge door de lucht gevaren zijt.
29



Zeg hcm, dat ik au door 6ân netrogat geblazen heb. Maar
als hij nog eens een leger zendt, blaas ik er door trvee.

En dan waait ge nret al 'rrw soldaten vast en zeker tot in
'r Moorenland.

I)e Blazer no zijn werl+.

tr)e generaal vertrok dedeiijt. De koning wist al wat
er gebeurd was.

- 
l1x6 ze gaa,n, 't zijn toovenaarsl riep

bang, Ik hoop, dar ik ze nooit meer terug zie.

I{et gezelschap kwam in het dorp, waar Jan
sten nacht geslapen had, Onze korporaal ging
hutje van de oude lieden. Hij Saf hun ccn zrk

30

hij, zelf

den eer

naar bet
goud.

De twee oudjes wisten eerst niet \eat ze z;agcrt. Àl det
goud voor hen! Wat dankten ze Jan hartelijk.

-- Niet noodig; riep de korporaal. Toen ik arm was,

Ilebt ge me ook vriendelijk ontvângen.
Naar het groore huis, waar hij niet had mogen slapen,

keek hij niet meer.

In een bo,sch verdeelden de mannen het fortuin. Ieder
ging dan naar zijn kant.

Jan bezocht al de arme m€nschen, en overal bracht
hij u'elstand.

Dan liet hij een kasteel bouwen. Hij rrouwd€ met een

braaf meisje. Hij lecfde zeer gelukkig. En als hij niet

liesrorven is, leeft hij nog...

EINDE.
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