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A. HANS
Nr. 217.

ALI.BABA Eil ElE VEENTË& RTOVENS

I.

In een stad van Perzië, leefde een man, Ali.
Baba geheeten. In een kleine, armoedtige hu't,
c'efend,e hij een houthandel uit, waarmede hii
ternauwern,ood voor zich en de zijnen een sch.n-
mel dtukje bnood,veldiende. lederen morgen troii
hij met zijn drie ezels de bosschen in, zamelde de
doode takken op en bracht die darr naar de stacl.
waar hij ze als brandlhout verkocl,i.

Eens op een dag, toen hij weer in 't bosch wa,i
e n zijn ezels reeds met hout beladen had, zag hij
een troep ru,iters, die in vollen gâlop kwam aan..
lennen. Ofsc'hoon de omstreek veilig was en men
cr nog nooit van roovers htld gehoord, vond Aii.
Baba het toch maar ,geraden, zich schuil te hou-
cen. Hij joeg daarom zijn ezels verder het bosch
ià en klorn ze'lf in een boom, waar hij onder de
rr-laderen verscho,len zat, terwijl hii toch Cocr hct
lioof heen alles lk,o,n, zien, wai er onrier hern in het
bosch voorviel.



Daar kwamen de rui,ters al aa,r Zeer d,icht bijAIi's schuilplaars hielclen ,it ;;i- en gespren devolgepakte valiezen af,,clie ti à*" l_r;,â;k";
hadden hangen. *"" h,;; 

-;;;;* 
en wûesre,wreede gelaatstrekkgS zag Ali-Éai,a terstond, dal,zij roove,rs waren. Hun [.on,fd;; phatrt"'ztï

vlal< voor een ho,rge, met stmikgewas begroeiderots _en riep ,met luide stem, << Sà"^m, open u!>>Zoodna had hij-de woorden .*.t fr-lpo"ken, of der,ots opende zich voor hern. D. ho_,fdm"", ii"i ""al zijne gezellen mer hur_.. ,*.r. ;;li;r"" voor zicht:it naa.r binnen gaan en volgde dror,rp zel,f. pa".
was. hij ook binnen, toen ,le' rotrrleur zich weersloot.

Ali'Baiba voelde.zijn hart bonsen. F{ij begreepwel als de roovers-h"- o"td.ktur. Jàr, ,or.rd"r, ,.hern vermoorden. t-lij t.Hé J;-;;;.jà" : er warerer veertig. Dus veertig r'oo*"r. bevonden ,i",1, i,d,e rots, die van bin,nen een grot n-..oest zijn.De ro,overq kwamen 
"po"ld;g **", b,rit"n, nurrret _leege valiezen. Z. ,"d"r, i"";.-

Atri verliet den b,oorn. Hij h";ià.ri;., .r.lr.
- 

Nu wil i,k ,eens zi,en, 
"f di. roi" mij ook zalqehoorzamen, ze,i !rij.

. En ,Ali -riep : ,,S"".m, open u 1,, En ja, hoor,cre rots schoof "o1. AIi ,;;;; rrap. Wel warbevend daalde !i; ai" 
"r. 

b" f,iir.î.ï ," een zeial,waar het ]icht door eenige 
"ptrt"r, ùirrrr".rrl"l. Alistond verbaasd. Wellçe lonott."-iu!=r, hi., I Z.il-

4

ver, goud, paa,rlen, N<ostbare stofi:en en tapijten,
alles in kiste'u of vaten. De veerti'g rooverrs hadden
crus' hier huir T nagazijn.

"_ Wei, wel, wat een \rreelnile ontd,eleking !

zei Ali-Baba bij ztch zelf . Als het de schatkamer
\ran een kor:p'man was, z'ou ik er niet aan raken.
N,4aar van die roovers rnag ik mijn deel wel ne-
rnen. Moes't ik ze bij de overheid aanklagen, dan
werden ze opge'hangen. Ze mogen blij zijn, dat i'lç

z;wijg en alXeen wat van hun rij'lcen voorraad
neem. Ze kunnen dit een armen suk'kelaar als ik,
r,iet kwalijk nemen.

Zoo stelde Ali zijn geweten gert'.st. Hij sleurd:
drie za'kjes goud naar buiten en laadde ze op ziin
r'zels.

Sesam, sluit u ! riep Ali, en de rots ging
weer dicht

AIi-Bab,a leg'de takken op het goud, opdat d,:
rnenschen niets zouden rnerken van zijn rijke ,la-

ding. Ën zoo reed hij huiswaarts.
Zijn vrouw schrok, toen ze al dat goud zag.

hdaar Alï verteide h,oe hij er aangeraakt rvas en
gebood haar er aan niermand iets van te vertellen.

rDe vrouw was l-ret hierover met hern eens. Ze
zoud'en het go'ud in den stal,begraven.

Maar Ce vrouw wil<{e weten hoeveel er was exl
ze haalde een rnaat bij Kassim in dezelfde straat.
Kassim was de byoer van Aii.Baha ; hii had beter



:ahen gedaan, dreef handel en wirs te trotsch om
veel bij Ali te komen.

,De vrouw van Kassim dacht : ,,'Wat zou rnijn
schoonzuster en Ali te meten hebben )"

En, om er achter ;ùe l<omen, streek ze wat ho-
ning op den ibodem van de maat en bracht die
toen aan Aii's vro,uw. Deze gine; naar huis en,

,groot was haar blijdschap, ioerr zij zag,, hoe vele
rnalen ze het maatje kon vullen. Toen dit afgeloo-
pen was, begr,oef Ali-Baba het goud, terwijl zijn
vr.ouw het maatje aan haar schoonzuster terug-
L-racht.

Pas was zij weg, of Kassim's vrouw onderzocht
den ibodem van het maatje. Zij zag een gouds,tu'k
aan dbn honig gekleefd. "'Wat !" rrep zij nijdig ;

,,heeft Ali-Baba het goud rnet stapels liggen, dat
hij 't zoo maa,r met een ,maat moet uitmeten en 't
;:iet eens meer tellen kan ) Hoe z'ou die arme
drommel daaraan gekomen zijn )"

Met ongeduld wachtte zij nu op de thuiskomst
van haar man, die juist met zijn kraam op de
markt stond.

*sq&

Kassinr had goede ,zaken ,gedaan en tevreden
vertelde hij het aan zijn vrouw.

- 
Goede zaken, ,spotte ze. Een paar goudstuk-

ken hebt ge verdiend. En daarvoor moet ge zoo

6

rveiken. Maar uw broer heeft er rnders den slag

orrr. Wil kunnen ons geld nog tellen, maar Ali
rneet het met vol'le maten.

Kassim lachte en sprak : ,,Mijn brt:er, Ali-Ba-
l-:a ) Ja, die zail zeker geen goud tellen en nog

rnindàr het meten. Wat praat ge toch ?"
Nrr vertelde zijn vrouw hem, hoe zijn schoon'

zuster een maatje had ter leen gevraagd en liet
ùrem h,e't goudstuk zien, Cat zij op den bode'm van

het maatje gevonden had.
D"" glh"elen nacht kon Kassim rriet slapen

..rr, tfgrinst. Reeds vroeg in den iïrorgen ging hij
r.aar Ali-Baba en zei :

,,Wel, broer'tje, wat houdt gij uw zaakjes toch
geheim I Ge doet u zoo arm voor-als een schooier'

Ën toch bezit ge zooveeù gou'd, dat ge het metert

i-noet". Kassim liet herrr het goudstu'k zien eln ver
volgde : ,,Dat heeft mijn a/rouw op den bodern

,.r^n h"t maatje'gevonden,, dat zij uwe vrouw gis-

teren leende. Hoeveel keeren hebt ge 't maatje
vol kunnen gi'eten )

Nu rnerkte Ali-Baba wel, dat hij het geheim

r"riet langer lcon verborgen houd^n. Hij vertelda
zijn broeder dus de geheele geschiedenis van de

ontdekking van het roofhol.

- 
Z.g me, waar di'e rots is en l''oe ilc er in kan

kornen, sprak Kassim. ,Dan kan ik ook in het hol
gaan en à, ,r,it halen, wat ik hebben wil. Als ge

ni"t *ilt, dan geef ik u bij den rechter aan' Niet



alleen.kunt ge dhn geen schatten meer halen, maar

i;r?lT.trvendien 
nog moeten afgeven, war g:.y

De arrne Ali-Baba, die bang _werd, beschreef
5:.rrl: ru de plaats in het b;r.î,'iu., dc rots revrnden was, en i"l -!"_",, waar d,e d.", ,i;h-;;:vondr. Ook leerde hij hem J.'rJà.ra"","aî îji
,t::,.^"^r_ 

uitspreken orn de du.r, ,rp.., en dicht tetirugen.

,. {1:"i* ging haastig op weg rnet rien rn"rilezers.ciie hij vo'orzien had.àn'rr""i*.^irun.den. wer,cravond hij in her b:.r:|, a. -t".'Éii'ri.o rerstond :

:,S":q*, open u !" De f.;, ;i";ir"r, ",, Kas,simtiad binnen. Hij stond ,toi' iuoi-;r,b"r;;;";;het gezichr van ai die ,ijkd;_;;; Htj-hJ ;Jje"ht, bijna alles opi zi,jn ir"" *"ii.z"l" t* hebberrkunne,n meenem,en, *... frij *.rf.r" wei, dat hon-*erd , <arneelen ni,er ";;" 
'i;";i"ii 

,o.,aen zijn<rm d'e helft er van weg te d..grr. ,,Geduld,,,,spr,ak h,ij in zich zelf ,,Ig.a"iJîfuîor*"r, l<om ii<weer en overmorgen weer, en zoo voolt, en m,elmeer muilezels ; dan. gaat h"t "rg gauwer. Alizal-9r niet veel ,.r, h"bL" ,,,"' ""t
Kassim bekeek 

"1.d" 
,L;r;,tare schatten. Einde,i,jk bedacht hij, dar h"i;ril;;;;;" het inpak_ken te Eaan. Hii l<oos àL. f,"i-illltb..r"t. .rit,droeg her naar dËn uitganu 

""- Ëi'aîar al wat hij.wilde -::1"T9" op.""r, h;"p.
Nu wilde hij aan het opladen begin,nen. HijI

l;ep naar d" d""r, maar 
- 

e"n"Llap, *uu hij d:
*',lor<len vergeten, die hij zeggen moet. Hoe was

t'.ei ook *.", ) FIij trec{ac}rt zich een }reelen tij'd,
maar de woorden vielen hem niet in. Hij bt:proef-
tle het op allerl'ei manieren : ,,Rot:, ga open !" _.
riep hij. De deur bleef gesloten. 

- ,,Poort, ga

c;pen !" --_ De deur bleef tss. 
-,.Deur, 

ga open!
-_ Het hielp niets. -* ,,Be':g, open u l"- Maa'-

de berg'bleef gesio'ten' ,,Neen, neen,"' sprak Kas-

i:im toen; het is waar 'ook, het was 'ieti bijzonders,
vvas het niet een'soort van vrucht ) A'ppel) Peer?

Noot ) Dadei ) 
- 

frjss:n, toch niet !

Hoe dilkwijls gebeurt het niet, dat men een

woord vergeet, en er maar niet rneer kan opko-
rnen, hoe men zich ook inspant. Zoo gin-g het
Kas,sim nu ; het woord Sesam viel henr maar niet
in. Nu riep hij nog eens ; ,,Zoutze.k, doe cpen !"
É maar het gaf allemaral rnr'ets: de rots was en
tLleef 

- 
een rots. Kassim was gevangen !

,Hij liep als een waanzinnige in het hol rond.
Hij ondlerzocht of het hol misschien nog een an-
t{eren uitgang had, maar hij vond .,r gêêfl dan de
spleten boven in het gewelf. Die vaaren evenwel
zoo hoog, dat hij er niet bij kon. Nu wierp hij
zlch in lvanhoop op den grond, lvrong de handen
e r, jammerde over zijn treurig lot.

ù++



D* d*g wu* r.*d* "oourti; en het **rd" urorri,
wanneer de roovers terugkeenden. Toen zij in de
verte de muilezels voor hun hol zagen staan, kwa..
men zij snel aanrennen. De verschrikte dieren
stoven daar,op haastig het bosch in. De roovers
achtervolgden de ezels niet, want het was hun
ntaar te doen, om te zien, rvie hen daarheen ge-
i:racht had. Eenigen der roovers reden om de rots
heen, de anderen s,tegen af, omrinrden hun kapi-
tein en stelden zich in een halven cirkel mei ge-
irokken sabeis om den ingang van het hol.

Ka'ssim had hen 'hooren aankorn,en. Hij gine
heel dicht bij de deur staan, met net wanhopige
voornemen, zoodra die zou opengaan een flinkerr
spr,png naar ibuiten te d,oen en zoo te trachten
d,oor zijn vlugheid te ontsnappen.' -- Sesam, open u ! riep de ro,overhoofdman
buiten. De deur vloog open en Kassim spron,g met
een flinken aanl,oop naar buiten, waaï hij rnet
zooveel l<racht tegen den hoofd,man aanliep, dat
cieze op den grond viel. Kassim lcon evenwel nier
<,rntsnappen. Een der om den in,.1ang geschaardt-
roover,s ldiefde hem met één forschen sabe,lhouw
het hoofd tot in den nek. Kassir,n viel, waarop de
andere ro,overs er bij kwamen en zijn lichaam in
vier stulrken hak'ten

Nu gingen de roovers he,t hol binnen en cloor.
zochten alle hoelcen, ,orn te zien, lioe hij er inge-
'komen Wag. Zij konden echter, ,riets ontdekken.

l0

-_ |r.ls, die man zal ons g""l ltdtll meer doen'

zei de hoofdrnan' ii":i'J;"i"d',': *-t';îT:l
ù;' î"" ;; -.:1;:i-îi'à ;:. ;il"."''i"t'',t "'*''
is,men, een waar's11**i::, 

",". L, hol, vlak bii
*il iL, dat gii aan elken k""'l-"1,Ttli3'k opht"gt'
ÏJb 

:",-"i{, :î:îo::ili"î i.ïi.ii "' h *" ""'
voerder en t"'iiJt""î--tt1'" f,s 

'grot' 
st-egeTt

weer te paard t" '"àt" 
ne€n 01o1 de groot land-

wgen de karavanÏ'i*;izende L-ooplieden aan

:f*Ï,Ëi;:*î**g*rS*';''".g;
en had t'ot hem l- 

t bosch gegaan, en nu is hii nog

îi":.ï",î?:3îtii;"îa""î'*""tfr ,,',:|.t[:ïiiT
ilrirî"ri"".t' zou gesaan i'1";,^ij1*;;l ;"
schoonzuster gerust -en 

zei' t"l :ïit'Ën'ln dat

Lî"îî'"a"3,,:ll*n:3f,ï"il""Ï j.:.;' ji,"'i..;'l;"-
hii waarschtlnrtl
i,;t';;t, zou terugkom"t'' -- Kassim kwam"-M;;;"i *"'d middernacht en

:;#n*ffiiù,::: ï*:n #::i;
I,ep weer naar Ali-Baba' en sme

f roed.er te g.aan zoeken' .. - l*ie ezels op weg.

iH*n'Jxl :'"'ruP11 iff$: k;:"* r'ii

";",iaaafiik 
h*;'ï"'l"a"aau fijk van "ti" 

btî;



der in het oos. H.ij schreide met oprechte droef-ireid bij die tieurii. 
"""rËfiii;"ï". Met een be_

i-*ïrd hart,pai<te li; q. ;;;;;Ë.,_"n van het lijkrn zUn manden, nadat hij ze ir, ."., paar kostbar,:.'r;zijde' idoeken hud g"*;kf.ial'ai"'hij daartoe uitcen voorraad der r.'ôweyê ,^,:^*^_
bond À;t Ë#;,C riï;'11Ë Y::;;,æmet sprokl<elhout bedei<i. D""r;;;;lâadde hii denderden ezel met een vracht .geldza,kken, beàetr<t_ook die met dorre t"toL.", ;;;;." : ,,Sesarn.
:l:lT " !" en ging met zijn 

"n"1"'op weg. Aan heternde van het bosch.maalt" fr;i1"it, wachtre daarci,en avond af en ,r"L,-i""" h;i ffi.:r", werd lang,zaam naar de stad,, zoodat hij o*-i"r.., d,en uachtthuis was. 
rrrJ Haù Lc

Ftrij dreef zijn ezels naar den rtal, riep zijn-r-rouw om de geldzakken af te Ëd; en op te ber_gen. H,ij vertelde,alles. 
",f-i;;; mer de tweeand,ere eze,ls naar Karrimlr l,r;" 

"i,'ilropte aan.De dienstrnaaod ;"; ^È;i* 'àJ"a 
open. Ziii.e ette Morgiana""r, *u" een zeer vernuftige sla_vin. Ali,vertelde haar wat er gebe,urd was._- Houd u nu bedaard, r"i ïti,î", v66r alles.!;omt.het,er lu op aan, te zorgen, dat d,e oorzaak

'an zijn dood in de bu,rrt 
"i;;ï;;J ;;rdr: W;rnoeten de menschen wijs *"L;;,^;;r hij zijn na-tuurlijken drood ge.-*1o.rven i", 

"rJuru krijgt hij4cen eerlijl..e besrafen;". Hoe'd;;';" te leggen,iaat ik aan uw 
"ih.rpuir,r,igh.ià-;;. Breng mij

t2

nu bij u"w meesteres en let w.el op alles, wat gij
hooren zult, om uw gedrag daarnaar te regelen. >>

Nu ging hij met de meidl naar binnen.
Nauu"elijks had de vr'ouw hem i'n het oog ge-

Lregen, of zij riep: ..< Nu, we'lke tijding brengt ge
mij? _- Uw gezicht kondigt me niets goeds aan)>.

Ali vertelde haar alles, waarna hij ook het ge-
','ierendeelde lichaa'm in de karner bracht.

De arme weduwe was troostelo'os.
_"- Ach! zr.rchtte zij, niet alle,en, dat i:k mijn

trou\Men Kassim verlies, maar bovendien zit i[< nu
r.uet de handelszake'n i,n de war. Zulke zaken kan
:riemand zoo goed afdoen als een man, en wie zal
;zi.ch over m'ij ondfermen !

Ali-Baba had medelijden met haar en zeide:

- 
Kijk eens hier, ik wil u een vo'orstel doen,

rvaardo,or ik ten,minste dit gedeelte van uw droef-
heid kan verlichten, en u helpen.

>> Mijn vrouw ,en ,ik komen bij u wonen; we
zijn nu rijk en we laten de' zaken over aan uw
7,OOr}.

Kassi,ms weduwe nam het voorste,l aan.
Mor,giana, de meid, liep haastig naar een apo-

theker in de b'uurt en zei:
* Geef mij medicijnen; ge weet wel, die ster-

l.^e medicijnen tegen zryvare koorts! Mijn rneester
ls zoo pas ziek geworden en beeft en rilt van kou-
cie koorts. H,ij is d'oodziek. Wij weten nog n,iet be-

t3



paald, wat hem scheelt,,maar wij denken, dat gij
rvcl iets_kunt geven, dat hem helpen zal!

- 
ï(/s'ss maâr gerust, beste meid, an,twoordde

'le_apotheXcer. IL'weet al, wat gij nood,ig h.bt.--
Hij gaf haar een p,oeder.
Den da,g daarop kwam Morgiana zeer bedroefd

-areder in de apotheek en zei:
' "_. Ach, heer apotheker, geef mij toch sterkere

mediaiin; 'die van gisteren heeft niets geholpen.
trntegendeel, mijn heer is vee,l erger g"worderr. il.
ben bang, dat hij d',en avond ,ri.i'mÀ, halen zal.
Ii< moet dan,ook terstond'Ali-Baba, ,ij,r, bro.r, bi;
hem ro,epen.

, - - Dat spijt mij ontzaglijl,l zei de apotheker.
l"lu, ibe ste meid, dan zal iË ".n medioijn voor uw
Ècer lciaarmaken en als die niet helpt, moet ;;
i'eer sterven.

Op- dezen dag liepen Ali-Baiba en zijn vrouw
zeer dikwijis bij Kassim uit en in. Zij L.Lun ,.e,
i,,edroefd, en daar de apotheker wi,st ie vertellen,
dat Kassim clood ziek lag, was n,iemand .rur.*orr-
ilerd, toe n men dien avond in Kass,irn's huis luidtrcorde huilen en wee'klagen, en toen diens ,lu;;;
..iSroedig claarna verteldre,n, dat hun heer gestorven
was, ,begreep iedereen, dat de koorts hJt g.duon
had.

Morgiana ging dan n,aar zekeren ,Mustapha,
r en schoenlapper. Ze gaf hern een goudstuk.

Mustapha zag het ge,ldstutr< lachende aan en
t4

vroeg: < Is dat mijn handgeldr Welnu wat moet

to' *"îli; 
:dadelijk uw naaigereedschap,, ant-

rvoordde Morgiun*, "" tolg mij' Maar ik zerl u de

;;;-tlt;àùî"u.", want se moost n'iet zien'

rvaat'heen ik rr breng'

- 
Dat klinkt .r"-frt"ht' Daar' ueem uw gc'ud-

.t,rk t.*g.'Een zuiver geweten heb ik liever clan

çteld en goed'
''' lû;;;il;-; dru:kte hem nog ee' geldstuk in dr:

hand en sPrak:

- 
Tegen uw geweten moet ge niet handlelen'

evenm'in als têgen uw eer' Maar wat ik u wil vra-

;;;ï;-F'kio'd en zal seen rnensch benaclee-

leri.'"'bi, 
hielp en Mustapha liet-zich.blinddoeken en

ll;;;;;ïracht hem naar Kassim's hut's' waar

;tii;; ir, ."r, donkere kamer leidd'e en hem t'en

;iffi;Ë;;;;;. N; *"" '" hery de vier stukken

;;; Ï;;;i;'s fijk 'u" "'o'g' 
of hii kans zag' die

-weer goed aan elkaar te naaien'
'Wel, waaro* "i"tt 

riep- Must?p,hu' lk zal ze

*.,'p"Uat"ad stevig aan elkaar plakken'

rlii zette zich te;s;"J t"tt het werk en was al

rJ#;#a'"vr*ti""a gaf hen-r nos -een 
gcud-

"i"1, 
rirriîJt"t t" h""* *""' op dezelfde wijs en

L,racht hem naar ti;" *itk"ltje- terug' Toen kr'eeg

Mustapha tog """';ierde 
goldstuk en moest be-

i;;";*""a i' ""tt"tt"i' *'t 
hij gedaan had'



Toen de timmerrnan kwam om de maat voorKassim's kist te nemen, was deze
",, .- r-,", s"*"!. ]ijkg"w.îd ;J,"f;l"nijffi,ijnad een witen d""t ";;;; Ë:ri_i hoofd gelegd,zoodar de rimmerman d,en ;;;J';;, het gezichtiriet zien kon.

Kassim werd bgqyven en niemand had er ,ets
;:i;*i.rkt dat nli i,.l u"*"rï';rj" r.;.; i,J

Ali en zijn vrouw gingen_nu bij Kassi,ms vrouw
Tr".iî 

En de =oon o.i, K.rrirri ,u_ d. zaken

il.

liiT,îi;îî'.lr:::H:" tijd verloopen' A'li'Baba lad
..1 Ëar;ili:,"lJ,J:i"fïdj" "" -"", d,,l

Daar kwamen op een goederr-àrg de rooversiveer in hun nesr terug. T+,,-'|'kllro*," geibeen_te ni,et vonden 
", -,qg"r, h"" h;;hoop geldzak_

{en,rgesmolt.r, w.u,- il.p." Li; ,' .i wii zijn verra_,1en! er is iemand. di.- or" g"T"ià î""r. uDe À_oofdm un iug di; ;;t:ï"T l,,_- Kamerad,en.
,,,, d.,,o 

"r..;, ;"i, ï:rlï11; ;$iiî:",],i,.îvrij vier,endeelden. i" ?"fj.""".'Ë.î"r, die hetweghaalde, is mer ons-geheirn U.f..;a en als wijdien man niet voor 
"H;ïa à."^rilîî'rr,"ere,n, zal

rnze rijkdom, d,ien wij met zooveel moeite en ge-
vaar verkre'gen hebben, ons eindelijk nog geheel
cn'tstol,en worden. 'Waarschijn,lijk woont die man'n de naburige stad. Wij moeten all'ereerst zijn
huis zien te ontdelcken. Daarom moet een van ons
lilgewapend in de stad sluipe'n en zoeken, uit
rvelk hui,s een gevierendeelde is 'begraven. Weten
we dit, dan moeten wij een 'middel bedenken om
ai de mannen uit dat hui,s te vermoorden; dan kan
clc rechte man ons niet ontsnappen.

De roovers keurden het voorstel van hun
hcofdman goed en hij vervolgde:

- 
Om ze'ker te zijn, dat degeen, die,n wij de

:,tad in zullen zenden, zijn plicht getrouw zal vol-
breng€n, zweer ik bij Mohamined, ottzetr Profeet,
clat ik hem dooden zal, die ons door zijn nalatig-
heid of domheid bij 't verkeerde huis brengt, of
terugkeert, zoncle'r een spoor van den man dien
wij zoeken gevondên te hebben.

- 
Dat is go,ed, kapitein ! riep,en de roovers.

Een van hen trad naar voren en zei:

- 
Er ibehoeft niet om geloot te worden, wie

van,ons gaan zal; ik wil het op,mij nemen.
De roover kleedde zich daarop als een eenvou-

clig reiziger en begaf zich van gsn rgoedr gevulde
beurs voorzi.en, heel vr,ogg op weg naar de stad.

rHij kwam het eerst op de mar,kt. Daar was pas
een winkel'tje open en het was dat van den vlijti-
;4en schoenlapper. Mustapha werkte ijverig aan

l7



(:en oud€n schoen" De noover ging naar hem toe
en sprak hem aan: <<Goeder**àrg"rr! Nu, dat
noem ik norg eens vlijtig ziin; zôo,io.g al aan ,t
rverlc! Gij verdient ze.

- 
Och, kom! antwr:ordde Mustapha opge-

:trimd, een schoenlâpper mag zoo vlijtig ,ij;;i,
irij wil, rijk wordt hij toch nooit. Ons wJrk wordt
z:c,o slecht betaaùd.

- - Kom, kom, het spreel<woord zegt immers:
,.le morgenstond heeft g,oud in den mànd, zei de
roover.

- 
Nu, maar eens in mijra le,ven heeft mijn

rnorgenstond goud in den ,mond gehad, 
"r, hu"l

rrooi goud, en veel oolc

- 
Dan hebt ge toe,n stellig de schoenen van

een zee-r en deftig heer gelapt, sprak de roover on-
verschillig.

- 
Of hij rijk en def,tig was, wect ik niet, anr-

wo-ordde Mus,tapha. Maar ii< werd go"d bei.rù.'t Is waar, het werk, dat ik deed, bÀoorde U.t",
betaald te worden, dan gewoon lapperswer,k. Ik
heb toen eigenlijk een dokter h.t *ËoL ui,t de han-
cJen genomen en de,n patient wât netjes opgelapt
rnet pekdraad.

'Deze woorden maallt,en d,en roover oprnerk-
zaam.

-,fo., zei hij, zie me nu niet voor een gek
,ran, dien ge zoo'n stukje kunt wijsm.[..rr. ùi"
;:al er een wond met pikdraad bij elku., naai:n?l8

- 
Mijnheer, zull.,e wonden moeten wel met

pikdraad dichtgenaaid wordien! riep Mustapha
ri.t. Ge moe't weten, dat de patient van het hoofd
iot de voeten e,n van den eenen kant naar den an-
Ct:rèn door midden was gescheurd: kortom, 

-iuj ruas gevie,rendeeld !

- 
Hoe) was hij in vier stukken ge'hakt) *iep

.le roover. Hij stopte den scho,enlapper een goud,
;trlk in de hand en hernam:

- 
Daar hebt ge ie'ts voor uw moeite, ,maar ver-

tel me nu ool<, aan wien ge dat werk hebt uitge-

'o,erd, want ik vind het wonderhaar.
_- Dat mag ik niet cloen, antwoordde Musta-

irha. Dat is mij verhoden. Bovendien ben ik ge-
}:Jindd,oekt gehaald en' teruggebracht, op'd,at ik
triet z,ou weten, waar ik'geweest was.

Bij d,eze woor'den lachte hij heel vergenoegd en
zt>i zoo half binnensmondsr << Ja, ja, Mustapha is
zoo dom nog niet; hij weet heel goed, hoeveel
pâssen rechts en hoeveel passen links hij gedaan
heef,t; en hij heeft goed onthouden, hoeveerl voet-
stappen hij toen weer naar de rechterzijde ge-
Lrracht werd, een hoek ,om, en hoeveel daarna

',v,eer naaî de linkerzijde. Hij heeft ook wel opge-
let, hoe veel ,keeren hij een hoek om moes,t of een
plein over, dat verze'ker i'k u.

De r,oover stopt,e d'e schoenlapper goud in de
h.and en'het duurde niet lang of Mustapha bracht
hem vo'or het huis van Kassim, 'nu van Ali-Baba.
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I)e roover maakte 
-met rood krijt een kruisje

,-'p_de deur en trok zelf weer naar het bosch.
Pas waren de roover- 

"" M;;;;;À. *.u, of der',lavin. Morgiana opende d. À;i;;;"r. Het was;'eeds helder dag geworden en ,i; _o"rt een bood_schap tn e€n winkel aan den ,over.kant der straatdoen. Bil ,Lu.t terugkeere" ;;rij Èr teeken, datrle roover op dc huisdeu, h"à:g.ï;.Lt._- 'Wat zal dat ibeteekenenii""lrt zij. Nu, hetmag iets goeds of ieis ,kw3ads zijn, of i" ,, 
Ëfr".iirietÈ,-in elk geval schaadt-het ,ri"i, als er;; ;;-der'e deure,n ook zoo'n teeken ,f..,-t te s,taan.Ze nam een,stuk krijt en -".ki.-op al de cleu_ren der straat hetzelfde te,eken als dâ ";;r-;;iiassim's huisdeur had gezet.

***
't-'Was avond, toen dte ro.ov€rs, vermomd en

goe-4_ gewapend, langs verschillendê weg,en d,e
stad,binnen'slopen, waar zij t,e midd"rrr,."h"t ;p à"nrarkt bijeen kwamen. De;kapitein ging met'den
cpion vo,oruit naar de straat, *u, A[i-B".U"'" ùi,
s.ton!, De spi,on beroemde er zich niet weinig op,tlat hij zijn bood,schap z,o,o goed hal g"aa.rrî aàiiret niet missen kon, of zij zouden =i.h L.rrrrr"r,
n-relcen. Bij de eerste deur, waarop hij in den ma-
rresch,ijn het teeken zag, riep hij:

- 
Ftru, dat is rhet huis; zià, daar staat miin tee-

ken l
20

- 
Goed, zei de hoofdman, laat ons dan eerst

cie straat op en neer wand,elen, om te zie n, hoe wij
c p de beste wijze binnen 'kunnen 'komen.

Bij een tweede huisdeur gekomen, riep de ka-
pitein:

- 
Wat beteekent dat nu) Op deze deur staat

precies hetzelfde teeken ! Welk huis is nu ,het
iech'te )

rDat wist de roover n,i,et te zeggen, en hij werd
nc!€f meer verlegen met de zaak, toen hij het tee-
ken op al de hdisdeuren in de straat bemerkte.

Zij konden nu onverricht,er zake naar de markt
ieruggaan en de hoofd.man beval zijn bend,e, dâ-
ile[ijk in stilte naar het bosch te sluipen. Zij ver-
zamelden zic'h daar voor de grot en toen zij ver-
rlarnen, waarom zij de stad hadden moeten veila-
ten zonder hun plan uitgevoerd te hebben, riepen
;.ij eenparig:

__ De spion moet sterven !

- Ja, zei àeze, ik heb den doôd verdi'end, wear-
<.p de hoofd,man hem dan ook het hoofd liet af'
hakken.

De roover die di,t gedaan had, zei:
.-- Kapitein, ik heb ,hem gedood. maar nu

ik ook de man zijn, d'ie zijn dood wreekt. Ik
naar de stad gaan, en zal .oppassen, dat ik
:echte huis vind.

Hij vertrok 's morgens en van den eer'sten
:pio,n wist hij dat de oude Mustapha het huis ken-

2l
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de. Daarom ging hij terstond naar de markt en*'ist"den vlij,tigen sc-hoenlapper door eenige goud.
stukil<en over te halen. h.,- h.t h,ri" ,., te wii_zen, .waar hij Kassim,s lijtr< ""r, "lku., frrl *j-,naaid. De roover maakte nu met *i t*."ijr;;;r;;liiein streepje, heel_ord.r."., i; ;;;r,, denkende,
dat zeker niemand her zou ,i"o.-n""l"o t""rj* iijrvel voldaan naâr zijn hoofd-u; ;;;"g.

Toen de avond gevallen *u", gi",g"n de roovers
\r,eer, naar de stad.

Daar hoorde men voor tien verschil,lende deu-l'en:
-- Hier is het ! Hier staat het teeken !
i\4orgiana, de slimme,en opletteurlu d.rirr, l_,.01

ook dit teeken bemerkt .r, 
"l àe h.ri"à..rr.r, 

"i, ;:ze-lfde wijze geteekend.
De roovers .waren dus weer gefopt: en moesten

trogmaals den aftocht blazen.
Nu zei de rooverhoofd,man dat hij zelf het huisrvilde uitzoeken. Hij ging naar j" ,t.d en de

s,-,hoenlapper bracht h"* 1oo, go"d o"L ;t; ;;
rvonin,g van Ali-Baba.

De_kapitein telde de huizen en hij wist nu,
waar hij zijn moest.

H'ij-keerde bij zijn rnannen terug en zei:

- 
Kornt, we gaan in de woestiii.

De kapitein re,ed in de woestijn op een lcameel
en liet door zijn mannen in de ùestijn negentien
rnuilezels en acht en dertig oiiezakkei verzàmele,n
22

III.

llen paar dagen daarna zat Al'i-Baba 's avonds
vcoor zijn huis een luchtje te sch,eppen. Daar
j<warn een zeer fatsoenl'ijk gekleed koopman de
!,traat af. ,Hij dreef negentien muilezels voor zich
ir:t. 'foen hij bij Ali-Baba gekomen was, stond trij
:,iil en zeide: < IVIij'n waarde heer, ik heb van daag
ai heel ver geloopen met mijn muilezels, en zij
zijn zeer vermoeid, want, zooals gij ziet, zij heb-
ben slk twee zware zat<,ken met olie te dragen.
Nu ken ik hier in d'e heeie stad niemand, bij wien
t-k een nachtverblijf zou kun'nen vinden voor mij
en mijn dieren. ,Daarom, ben ik zoo vrij, u te ver-
zoeken, mij op uw binnenplaats een rhoekje af te
etaan, om d,e muilezels hun vracht af te nemen en
<lie van nacht te bergen. I'k zal u niet lang overlast
;r,rndo,en, want rrnorgen oc,htend vroeg hoop ik
xrijn olie al te verko,open, daar ik die zeer goed-
i.oop van cle hand d'oen wil.>>

De goed,hartige Ali-Baba stond dadelij,k dit ver-
;:oek toe en noodigde den koopman aan tafe'I.

Na 't av,on'dete,n gebood Ali-Baba een ,zijner
r:laven, den koopman nBar zijn 'slaap,kamer te
,rrengen.'Maar de koopma,n wilde op de plaats bij
,,:ijn oliezakken blijven en gaf eerst toe, toen Ali-
.Baba hem zeide: <<Zie een's, gij hebt dit gordijn
rnaar op te licht,en, dat hier voor het venster hangt
dnn zijt gij dâdetijk op het balkon en kunt van
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<'iaar juist d,e plaats zien, waar. uw oliezakken iig-
lT{m' >>

Alvorens naar zijn slaapkamer te gaan, begaf<le vreemde ,koopmar, 
,riÀ nog 

""rru naar zij,nmuilezels in den stal. Toen hij-nu zoo over hetpiein liep, neuriede,hij een **;., *"ar toen hiiI:,j de oliezakken gekomen *"", t1i'irf,i' '"'" "'J
--_ Te middernacht zult gi; doi. ,t"enen hoorenva{len. Dat is het teeken ";; ;;;. wraak I-Daarbû sloeg hij met een dun rietje tegen dezakken. Eindelijk ,ging hij """, =ijr, "f""pf.r*... In,tusschen lagen ae U"*"".r"Ër, het huis tebed. Alteen_Moigiana was ;;;;"';" keuken be-

f'c. 4ii had nog van allerlei i. àolr, toen ,haar
lamp ,bij ge,mis aan olie dreigd" Ji.r" gaan.
..-: D. koop,man_ heef,t aÀt .., d"rt"ig-r.Lt 

"r,olie liggen; voor de gastvrijheid, ai" f,i; h;;;;
irrris geniet,,mag hiJ wel "", *..r1" oti" o.,r", l,"f-_t,en, dacht de mêid.

Toen lVlorgiana bij den e,ersten oliezak kwam
en naar de opening tastte, vond zij daar geen iI<urk
zooals 't gebruii< is, maar u.r, oorj. opurlrrg, *ou.e:n soort_van pijp of buis uit stak. Zij grJep,àie,
om te probeeren, er oiie uit te gieten. ô""", 

"""ta"zi1', dat er lucht uit en in de piji tooÈ, j,ri"t als een
r:tJemtocht, en tegelijk vroeg "..r. di.p. stem uit
den zak: << Is 't nu tijd) >> Morgian.'""hroL g"_
;,ve$ig, want zij begreep terstonà, dat er verraadin huis was. Maar spoedig g.rrri, zooals ,,ttrjd,
24

antwoordde zij : .. N.g niet, houd u maar stil;
aan's,tonds ! >>

Nu ginrg zij naar den twoeden zatr<, raa[<.te de
iuchtpijp aan e'n oo,h hier kTonk haar een doffe
ste,m t,e gemoet: << Is het nu tijd?>> 

- 
fr{61gisn6

saf weder hetzelfde antwoord. ,Nu ging zij achter-
erenvol,gens al de za'kken ondbrzoeken ; ,bij alle
rverd haar dezelfde vraag gedâan en door haar op
ciezelfde wijze b,ean'twoord. De acht en dertigste
1:?r'k eve'nwel was dichtrgekurk,t, zooals het behoort
re!-l €,r was ook een k,raanl-op om te,tappen. Zij
draaide aan 'de kraan; er k1va,m goedà,- heldere
r>lie uit. Nu tapte zij çren kru'i,kje vol, ging naar de
keuken en vulde de lamp.

Ze stak dan in al de buisjes wat l<atoen. De
l',i)overs die door deze buisjes moesten adernen,
l<onden geen llucht rneer krijgen en stikten.

De'mei'd ging in het donker voor het venster
-qtaan, dat op de plaats uitzag. Zii h"d van hier
uitzicht op ''het balkon dbr slaapl<amerr van den
rleerndeling entegel,ijk op de oli,eza'lcken. Bij het
licht der maan, die intusschen was, opgekomen,
lic,n zij alles zeer goed onderscheiden. .Nog niet
lareg had zij zoo gestaan, ol zij zag den logeergast
r:p het balkon verschijnen. Hij wierp een steen
naar benede'n aan de,n kqnt, waâr zijn zoc,lge-

naamde ko'opwaa,r l"g. Morgiana hoorde den
sleen duid,elijk vallen. Een poos later wierp hij
$reer een steen nâar ben,eden, en toen ""f "ïi



I)at'was de derde. Nu bleef Frij staan iluist,eren en,
tren de zaklcen zich niet bewogen, wierp hij nog
eens drie s'teen,en n,eer en wach,tte weer eren poos"
f)a-n lrwam hij 

-op het pleintje, I{ep naar zijn olie,
:rakrken, schudde d.o é.o na dbn L"dur.rr,"Hoft
êr op en riep fluisterend maar drif'tirg: <<gls6pften-
pen 

- 
op, word,t wakrker! Doch auT,h"pLopp"r,

waren den eeuwigen s'laap ingegaan en lieterrzich
niet meer wekken. Hij legd,e het oor op de lucht_
pijp van een zak, orn ,te luisteren, of hij den adem
van den roovrer, die er in zat, 

"og hooo"n kon;
rnaar hij hoorde n,iets.

Hi! sloeg rnet de gebalde vuist tegen het v,oor-
hoofd en ,mompe,lde vreeselijke v-'loeken. Morcia-
na'kon rhem duidelijk zien en hooren. EindeTilk
h-ief hij dreigend de hand,tegen het huis op 

"", 
à.

slavin hoord,e hem luid ,"gg*n: <<G,.dulâ rnaar,
rnijn brave kamerad,en ! Uw hoofdman leeft rrog
en vreeselijk zal zijn wraatrr zijn. >

I-{ij liep daarop den tuin in, lc,lom over de hei-
ning en vluchtte zoo db stad uit. Morgiana
ging nu ,bedaard naar bed"

. 's Morgens vertelde de meid all,es aan Ali-Baba,
cie de roovers in den tuin liet begraven.

v.
'Wel 

een jaar was voorbij gegaan. De roovers-
tr<api,tein had een lange reis gemaakt en op zijn
26

lnim*el kwam hij met dienaren door de woestijn
naar de stad van Al,i-tsaba terug als een vreemde
koopman" FIij stond op de markt en koos zijn
piaats naa6t den stiefzoon van Ali-Baba. Hij be-
weerde, dat hij Hoes'saim heette en was zeer
lriend'eiijtk tegen. Baba's stiefzoon. ,Deze kwam
ciii<wijis ibij Ali en praat,te altijdl over den minza-
;,ren handelaar.

- 
Ge moe't hem eens te eten n,oodigen, zei

Al,i.
En op een avond bracht de zoon dien Hoessaim

rnee. Ali ontving herm zeer vriendelij'l<. De slavin
Morgiana, die aan tafel diende, hoorde Hoessaim
rprel<en en dacht: << Die stem heb ik nog ge-
lroord >>.

Ze i<eek eens scherp naar hem. En ze zei bij
z:ch zeif : << Dat is w,eer die gemeene rooversl<api-
tein; hij is nog eens hi'er binnen ge'drongen om
wraak te nemen. Ik zie een dikte o;nder zijn klee-
ren. Daar zullen weù wap'ens zitten >>.

De schrandere slavin had het wel goed opge-
merkt. Hoessaim wilde zoo d'ikwijls op de ge'
zondiheid va,n Ali ,en zijn zoon drinken, dat bei-
t]en dr,onken zouden worden. En dan was zijn
plan hen te doodeh en te vluChten. 't Le'e'lc nu nog
een vroolijk rnaal.

Terwijl AIi-Baba zijn gad stevig zat toe te
,lrinken, ging de deur der eetzaal open. De eerste,
die binnentrad was de slaaf A;bdallah, op een tam-



boerijn slaande ; dan volgde Morgiana, in .:eh
sierlijk gewaad,. Ze rlroeg gÀud*n uoi.;brrrd*,n, *.,n
qt'ruden gordei om het mid.del, en aan di*n g"ù*i
(Liln eren zilveren kettinq een sch,erpe doltrc ir""**.
::ilveren scheede. Ze had dikwijls voor Ali-Baba
cn zijn gasten haar kunstige dânsen vertoond.
Daarom deed het h.." *.Jrter veel g.rr""g.rr,
toen zij nu, als danse,res gekleed, in d. ,u.l î.r-
l.cheen.

^ . D__"t is een goede inval, beste meid, zei Ali-
Baba. Ik vind h,et z,eer lief van u, dat gij ook iets
rvilt d,oen, om onze,n lieven gast'.te ver*"lLen
..M.orgi3na boog en antwoordde met een fijn

giimlachje.

- 
Ik hoop den heer-Hoe,ssaim,op het laatst nog

tc. verrassen doo,r een dans met pantomime (geba-
renspel), zooals hij dien nog ,rooit van zijn'li"rr.r,
gezien heef,t en zooals hij er waarschijnii;k 

"okricroit meer eien zien zal. Ja, ik hoop, hem zo.o er
cloor te betoovere,n, dat hij dere zaal niet rneer zal
fuunnen verlaten.

_. Wel, wel! zei Ali-Baba verbaasd, ik ben het
niet van u ,gewo,on, Morgiana, dat ge zoo bluft
op uw kunst. lDoch laat ons eens zien.

Intusschen bespreelde Abdallah ze,er vlug den
tamboerij,n, z,oodat dre belletjes vroolij,k rlnlcel-
n:ien,-en Morgiana danste vlug en netjes. Het was
elsof zij in een vr,eemde lândstreek verdwaald vras
cioor een wild d,ier vervolgd werd, en zich door
28

iriJerlei zijsprongen zocht te redden. Nu zaÊ merr
op haar gelaat, hoe de wanhoop Fraar moed gaf
,''m zich te verdedigen. Zij trok dren dol,k en .ri*l
.noedig haar vijand aan. Zij scheen lang te strij-
den; nu eens vluchtte zij voor het wild.ïi.r, .1..,
dreigde zij het vreer met den d,olk. Einclelijk deed
ze of ze den bo,ozen vijand overwonnen had. Zij
nam Abdal,iarh den tamboerijn af, hief een triomf-
iied aan en vo,erde een zegeda,n,s uit om den geval-
ierl vijand. DaarmeCe wps het spel g.eirid,igcl.
iielfs Hoessaim was opgetogen ,over de: vlughË,id
en sierlijkheid der danseres en prees rhaar nog
meer dan Ali-Baba en zijn zoon. Mor,giana boo!
en rkwam bij de toeschouwe,rs en hi"ld hun dei
tamboerijn voor, om eein ibeloon,ing voor hare
rroeite te vragen. Ali,Baba wierp een goudstuk
op den tamboerijn, en zijn z,oon deed .o"rr".rr".
Irlu naderd,e zij Hoessaim, die zijn beurs te voor-
cchijn haalde en opende. Terwijl hij daarrnee be-
zig was, trok Morgiana behendig den d,olik en
stootte hem dien m,et t<racht in het ,hart. 

- 
Zlj

tiof hem zoo goed, dat hij op de plaats doodbleef,
rondter een geluid te kunnen g,eve,n.

- 
tMorgiana, wat begint ge? Zijt ge dol? riep

z\li-Baba. Een braven, eerlijken man zonder re,
<it-.n te venmoorden.

Maar Morgiana lachte spotachtig en zeide r

- 
't Is waarachtig jammer van dien braven,
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goeden man, dien allerliefsten gast! Wij willen
toch eens zien, w;at hij bij zich heeft !

Zij knoopte zijn overkleed los en weldra had
zij eren dolk te voorschijn gehaald. Zij trok dien
uit de scheed,e en hield Ali-Baba het lernmer voor.

- 
Lees toch ee'ns, zeide zij,,wat er op sùaat ge-

graveerd.
Ali-Baba nam den dolk en las : << Voor Ali-

fJaba bestemd >>.

- 
Kent gij den oliehande,laar dan niet meer;

I-"ent gij den hoofdman va'n de veertig roovers
ciet meer) vroeg Morgiana.

_- Hij is het! schreeuwde Ali-Baba, Hoessaim
nu zeer nauwkeurig aanziende.

- 
Nu weet gij waarom hij uw zoon zoo met

vriendschapsbewijzen overlaadde en zich zoo bij
hem indrong! zei de meid.

Ali-Baba, diep bewogen door zooveel trouw
t:n moed, dankte met tranen in de oogen haar, die
ilu ten tweed,en male he'm het leven gered had.

En tot zijn zoon zei Ali:

- 
IYij kunnen Morgiana's trouw nooit ge-

,noeg lbeloonem. Zle, mijn ,zoon, een rtrouwer ha{t
Ên een verstandiger levensgezellin zult gij in het
geheele Perzische rijk niet vinden. Kunt ge daar-
c;rn niert besluiten haar tot vro,uw te nemen)

De zoon s,temde toe.
Ali begroef den rooverhoofdman in alle stilte

bij de overige roovers, achter in den tuin.
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Eenige dagen later maakte Ali-Baba zijn fa-
mili,e, vrienden en l<ennis,sen met het aan'staande
huwelijt< van zijn zoon met'Morgiana bekend en
l erzocht hen al'len op de hruiloft.

Spoedlig daarna werd de bruiloft met veel

l,racht gehouden. Morginia was versierd met de
kostbaarste paarlen en ed,elgestee,nten. Bovendien
g.af de gelukkige vader een grooten maaltijd,

rvaarbij geen fijne spijzen en d,ranken gespaard
werden, om het den gas,ten zoo aangenaam moge-
lijk te maken.

Ali-Baba was altijd zeer voorzichtig geweest en
had,nooit aan iemand iets geze,gd van cl,e schatten
clie hij in het roovershol gevonden had.

Na dien tijd moest << Sesam >> zich nog zeer dik-
wijls openen. Langzamerhand brachten Ali-Baba
en zijn zoon al de schatten naar hun woning over
en werden daardoor onme'telijk rij'k. Hun kinde-
ren, ldeinkinderen en achtertr<l'ein,kinderen waren
honderde jaren lang de rijksten van geheel Per-
zië, en stonden in groot aanzien bij hun rnedebur-
gers, want zij waren niet alleen rijk, maa.r oolc
L,raaf e,n weldadig. Eerst twee eeuwen later ver-
naim men van een hunner nakomelingen, op wel-
lce wijze hu'n voorouders aan dien grooten rijk-

'iom gekome'n wlaren' 
(Naar Gouverneur).

EINDE.
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BERICHT

Thans ,zijn weer verscheidene vroe,ger versche-
lren boekjes, waarnaar veel gevraagd wondt her-

'drukt. Het zijn: <<Van dlrie Rooverc>>; <<Ja,n

Breydel >>; << De Wonderlijke Zwaan >>; << Een ple-
pierige Vacantie >>; << Reinaart de Voe >>.


