
DE BREMER STRAATMUZIKANTEN:

ABRAHAM HANS

,Een ezel was oud geword,en en hijg.de als hij
de kar moest trekken. Zekeren da,g hoorde hij zijn
baas tc,t de vrouw zeggen: <<lk ga den ezel naar
den vi,lder brengen, want hij is versleten. Voor
zijn vel zal i'k misschien nog een goeden duit krij-
gen>>. 1

F'"

De ezel schrok zich-haast een bult" Hij had
heel,emaal geen zin orn doodgernaakt te worden.
Hoe oud ook, hij hield nog van 't leven zooals de
mens'chen. En ',s morgens, vô6r de baas en de ba-
gin cp waren, vluchtte de ezel weg, brornm'end
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ov.r de ondanLbaarheid van zijn meester, die hem
na zoovele jaren trouwen di,enst, geen rus't gu,nde.' De ezel wilde te Bremen straatmuzikant wor-
den. Hij begaf zic,h naar die verre s,tad.

'Een eind verdel zag hij een jachthond, aan den
kant van den weg. Het dier kerm,de droevig.

* 'Wat scheelt u) vroeg de ezel. Ge jankt zoo
elbanrnelijk.

- 
Over de ondan'kbaarheid van de menschen,

antwoordde de hond. Heel mijn leven heib ik voor
mijn baas het wild opgejaagd. Nu kan ik niet meer
zo'o loopen al,s d'e jonge honden en rnijn baas wil
me dood s,laan. Maar i,k hdb gauw de plaats ge-
poetst.

-- Of ge gelijk helbtt hernarn de ezel. Ga met
mij rnee naar Bremen.

- 
iMaar wat ,kan ik daar doen?

---- Straatmuzi'kan,t worden, zooals ik. Wij zul-
len goed onzen kost verdie,rêrr.

- 
Top, zei de hond.

, En hij starpte naast den ezel' voort.
Een half u.u'r verder hoorden ze triestig ge'

miaqw en ze zagen een kat in e,e,n struik.

- 
Wel, ge lijkt niet vroolijk, merkte de ezel

oP.

- 
Hoe zou ik vroolijk zijnl antwoordde de

kat. Dat zoudt ge ook niet zijn, als ze u het leven
wilden,benemen.

* Neen, dat is zeker niet prettig, spraù< de ezel
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èn hij ,knipoogde eens naar den hond..
Ze wisten er immers al,lres van.

- J., stel u vo,o,r, hernam de kat. Ik heb geen
scherpe tand,en meer a,ls,in rnijn jeugd en liever
dan op muizenjacht te gaan, l'ig ik gezel,lig bij den
haard te spinnen. En dat ,kan mijn baas niet ver-
dragen. Hij wilde me een steen aan mijn hals bin,
de'en in 't water gooien... Maar natuurlij,k ben ik
er rap van door gegaan. Ik heb nooit van water
gehouden.

- 
'Wel, ga met ons rnee naar Brqm,en, noo-

digde de ezel.

- 
'Wat kan ik te Bremen uitvoereni

- 
Net als wij muzie'k maken, en gij heht een

mrooie stem, waarnaar ze t,e Bre.men gaarne zullen
truis,teren. We vendienen er grof geld en lachen met
cvndankbare meesters.

- 
Ik rga mee, hesloot de kat, en ze trippelde

naast de anderen voo'rt.
Nog wat verd:er kwamen ze voorib,ij een groote

hoeve. Op een der pilaren zat een haan te kraaien.

- 
Vriend, wat maa,kt ge een lawaai, zei de

ezel. De zon is toch al lan,g op. Zoo vroo,lijk?

- 
I,k kraai van vendriet maar ,niet van vreug-

de, antwoordde de haan. 't Is een sdhanrde, wat hier
gebeurt. 't Zijn wreedaardb daar binnen.

De haan wees met zijn kop verachtelijlc in de
ri,chting van het huis.

* Verbeeld u,, vervo,lgde hij, a,l jaren wek i,lc*26-

hier el,ken morgen de menschen en zoo dikwijls
hdb iL goed weer voorspeld. En wat is nu mijn
loon? Zon'àag komt er hier bezoek en de bazin

wil eens flink opscheppe'n. En nu ho'orde itr< ze tot
den haas zeggen:
<<Zondag s,teken we den haan in den pot>>.,Ik mrg
dus rnaàr twee dagen meer leven en nu kraai ik
zooveel irk il<an. Want a,ls ze mijn kc'p afgesneden
hebben, is het met het ilrraaie,n v'oor goed uit. 't Is

wred, hé, op de wereld?

- 
En ge laat u zo'o'maar ilcalnn in den pot stop-

pen? vr,oeg d,e ezel.
'Wat kan ik doen, tegen groot'e sterke men-

schenl

- Mtrchten!

- 
'Waarheen?

* \X/eli, ,ga met ons. m,ee naar Bremen. We
worden er straatrnuzi'lçant en iernand als gii heb'
ben we nog iuist noodig. Gii heibt goud in de keel'

* Wel, ik word o'peens weer vrool'ijk, be-

weerde de haan. Ge schenkt me 't leven terug' Ik
ga natuurlij,Ï< mee.

En de haan stapte 'met de drie anderen mee'
'Welgemoed spra'lc ons viertal over de Plar,rne-n'

Màut Brefnen 'was ver, heel ver! En de dieren
werdên moe. Alleen de ezel hi'eld aich fliin'l<, al's de

oud'ste, de overste van de muzil<anten. Vooral de

kat rhijgde. 'En toen mocht ze op den ru'g van den

ezel zitten 
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Dien dag konde,n ze te Bremen nïet geraken. Ze
besloten aan den tr<ant van een hosch te overnaih-
ten. De ezel en de hond legden zich op het gras
aan den voet van een boorn. De kat klo,m o'p een
tak en de haan wilrde heel hoo,g in den top zitten.
Vandaar kon hij heel ver zien. Hij hemerkte een
Iichtje.

- 
Ztg, vrienden, zei ùrij, g,inder moet een huis

staan. Daar kun,n,en we misschien wel wat te hiil<-
'ken krijgen.

- Ja, ja, sprak d:e ezel, toch minstens een
maatje hooi.

.._ 1fp een kluifje, hoopte de hond.

- 'f,n wat graanl<orrels, verlangde de haan.

- 
'We zullen er ook beter l,ogies vind,en, voor-

spelde de ezel. rKormt, we gaan er heen. Flaan, gij
kent de richting.

- Ju, ja, we"s gerust- Wat ik eezien heb, ver-
geet ik niet ! s'toefde de haan.

Ze rkwamen aan een een'zaam huis.
De ezel ging met zijn voorpooten op de ven;

scer,bsbrd leunen; de hond spro,ng op zijn rug, de
kat wipte op den hond zijn pels ,en de haan klom
natuurlijk ibovenaan. Ze wilden allen in het huis
kijken. En wat ze zagen, bracht hun het water
in den rnond. Heerlijke spijzen, op een tafel,
waar rond mannen zaten, gereed o,m te s,rnul,len.

- We zul,len ."rct 
î"Ë 

concert geven, eei de

ezel.. Dan zull'en we mogen meehappen aan al dat
lekkers. Past op, ik geef het sei,n en sla de maat!

D)e ezel begon geweldig te bal,ken, de hc,nd te
blaffe'n, de kat te rniauwen, terwijl de haan zijn
hocgste to,nen uithaalde. 'Was me dat een kabaail!
En de ezel siloeg met een van zijn voorpooten
zoo gees'tdriftig de maat, dat hii de ruit'en stuk
sloeg en zijn lijf zoo schoikte, dat hond en kat en
haan naar binnen rolden. En de ezel hing ook
met het voorlijf in de kamer.

De mannen, aan de tafel, waren roovers,, en die
dachten zeker, dat een regirnent soldaten hinnen
dron,g of dat het spookte... in el,k geval ze namen
ijlings de vlucht.

- 
Zi'e zoo, zei de ezel', nu zijn wij hier baas.

Smakelijk eten!
Ze zetten zich aan den disch en at'en hun bui'kje

rond. Dan bliezen ze het licht uit en wilden ze
gaan slapen.

De kat'legde zich bij den haard,, de ho,nd', naar
oude gewoonte, bij de deur. De ezel vond het
te warm in huis en strekte zich voor den gevel
onder het afdak uit. En de haan klorn op een talç
van een hoo,m naas,t de woning.

Na den vermoeienden dag du'tten ze allen spoe-
dig in en 't werd dus zeer sti,l in en rond het huis.

De roover's waren in het 'bosch gevlucht en
,stonden daar nu, met een van hc'nger ro,m,melende
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maag. Na hun eers,ten schrirk werden ze toch wat
beschaam over hu'n haastigen aftocht.

,En een van de ro,overs,, 
- 

de stoutste, 
- 

w'illde
ee4s terug gaan, orn te kij'ken, hoe het in huis
gesteld was.

Vooreichtig s,loop hij er heen,. Hij hoorde niets
en da;t gaf hem moed. Zoo stil mcgeùijk trad hij
hinnen. Toch maakte hil wat gerucht en'de dteren
werden wail<Ler. Ze waren op hun hoede.

De roover wilde licht maken. Naast den haard
hinrgen zwavelstol<jes. De man nam er een van.
Hij hield 6. o'6rgen van de kat voor ,vonlten en
wilde er het zwaveltstokje aan in brand steken.

Maar de kat was o'p zoo iets niet gesteld. Ze
begc'n'vervaarlijil< t,e blazen, sloeg een po,ot uit en
krabde den roover oveï het gelaat.

De man schrok geweldig en liep heen. Maar
de hond bij 'de deur beet hern in zijn been en
buite'n gaf de ezel hem een s'tarn,p, terwijl de haan
luid kraaide.

Hij'gend kwarn de roover in het bosch terug.

- 
Hoe is het ginder? vroeg de hoo'fd'rnan.

- 
O, zwijg, heel 'het huis is beto'overd! sta-

melde de man.
Hij moest eerst wat op ,adem ho'men. 'En dan

vertelde hij zijn wedervar'en.

- 
'1 'Was stil in het huis, zei hii. I;k hoorde

ni'ets en ik trad ibinnen. 'k Wil'de vuu,r maken en
nam ,bij den haard een-zwavelsto'kje. Maar daar
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Zat een vreeselijke heks, die o,p me toesprong al
bries,ahend en ,m.e met haar lanrge vingers het ge-
ziclht open krahde. I,k snelde natuurlijk weg, doch
aan de deur stond een kerel met een s,cheïp mes
en hij gaf ;me een steek in mijn been. Ik geraakte
toch 'buiten, maar toen was daar een zwatt mon-
ster, die me'met een knu,ppel deerlijk op het lijf
s,loeg. Toen hoorde ik de s'tem van een rachter:
<<Breng den roover hier voor mij!>>

Gelukkig ontkwarn ik nog en nu krijgt nie-
mand me weer naar dat huris. Want de politie wii
er tooverij geibruitken om o,ns te vangen.

De ro,overs kraarnden op en trokken naar een
andere etreek.

De'eze}, de'hond, de l<at en de haan zagen nie-
marnd meer versclhiinen.

- 
Wel, sprak de ezel, ons eerste concert heeft

ons een milde belooning gehracht. We herbben een
huis en er is hier veel eten. 't Is ni'et n,oodiig naar
Bremen te gaan. Willen we hier hlijven)

,De anderen vond,en dat goed en als ze nog niet
vertrokken zi,jn, verhlil'u.tt de vier m'uzikanten
nog op de hoeve.

(Naar Gri,mm.).

EINDE.
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À. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK

Do bockju ven A HANS worden la alte æholcn tonbcvolcû, mdrt rrj
boolcnd cn nuttig zija cn aan dc, kincleren ran over Iend en volk vertcllon. Dn
recl nummer! recdr drle- cn vlcrmaal hcrdrukt werdcn bcwljrt hoe Â. HANS'
KINDERBIBLIOTHEEK overal gevrae,gd wordt, Àl dc veneùencr bockJcr
:ljn nog vcrkrijgbarr. Ziehicr eenigc ven dc lratrte tltelr:

{d0. De svonturen ln de Hooglanden. - 461. De gertoorde Zeldagrnkocra

- 162, Ult ecn Gezln, - 
,168. Een Smokkclavontuur. - 161, De 

.Wecr,en ven dc
Boukenharst. - 166, Kau, dc Hcrdcrrhoncl. - 467, Een ,*ngrtlgo Tocht. --
468. De vcrklcede Krijgsman. -- 469. De Heldin van Me&rtricht, - 

,100. Een
rpion verrert, - 46f. Dc wraak van dcn Eskimo. - 462. Dc rchoolmecltcr ven
Sylt. - 468. Gevangen in het IJs. - 461. Het Spook vrn de Stecngrocvc. --
166, De Groote Ronde. - 466. Erik, de Cow-Boy. * Q6,1. De Rôover uit
Eikcnloo. - 468. Het Gehcim v.an d.en Torcnkelder. - 469. Llnri, dc Smokkc-
laerûter. - 4f0. Twecmaal Gerecl. - 471. De zoon yan Keizer Korcl. * {?2
De Zwartc Vrouw uit den Polder. - 473. Djeer, de Schcioier. - 4?4. Dc
Cov-Boy en zijn Zuster. - 476. De Wilde Ritltter en het Kind. -* ri?6. Avonturcr
la dc Grot. - 411. Dc Luehtreiziger. - 4?8. De Kinderen ven dcn Vluchcr.
-- 479. Ecn vlucht in Rusland" - 480. Het Turfschip van Breds. -- 4Bl. Kerstnril
tn Sneeuw en IJg. - 482. Een vreemde Ouclcjaaisavond. *- 488. De Tooverer
ran het IJr. - 4811, Eerr Çow-Boy in de Gevangenie. - 486. De .Iongc Strand-
ioope{. - 486. Een Wondcrbare Terugkeer. -- 497. Het geatoorde 

*Kemp. 
-û88-_Ecn blijde lVetlerkomst. - 489. Het geheim van het Kr-eslenhof. - 490. De

Ridclcr met hct Zilvcrcn Kruis. - 491. De Heldin van den vuurtoreu. - 4r9z
Koning Âlbert I. - 498. Koning Leopold rIL - 494. Hct Llcht in de Duinen.
- 496. Voetballeru jn Âmerika. - 49dbis. Koning Âibert acn den lJzer. .*
*96. Vaders Vlucht. - 497. Een Martelares. - 4g?bis, Te Merche-lel-Dames. _
{98..Dc. Jonge verstekelinga_- 498bis. De rryraak van den verulooteling. - 498
ada's avonturen. - 500. uit hct levcn van Â. Hans. - 601. Een ônderlingr
rergirsing' - 602._Een vlaamsche knaap in oorlogstijcl. - 5il8. Dc jonge wili.
rtroopcr. - 604. De banneling€n van Dinant. --- sog. De ze* hondeicl Francht^
monteezen. - 506. Een nacht in het veerhuis. - 60?, Iret epook ven r,effingc.
- 608. De rcis me1 het sehoolschip. * 509. De gestoorde i.ccrei-r. - 610. Dejonkvrouw van hct veen. - 6rr. rlet rpookhof. --612. ÊIet ree.d van Magde. -513. Evereard rser:claes. - 614. De Alweter. - 615. De atrooper vân hcr
Zoniënwouil. - 6l6bis. Pctcr Benoit. - 616. oorlogswoeker. 

- 6r?. de onderganl-r
van Lombardzijde. 618. Te laat. -- 619. De oplerbaas, - 690. 't Geheinr vniodc rchuur. -: 62r. De erme nictrt. - 622. De lvonturen van Kre*g wenr. -!28._De ondergang van vre"njlijke. - 624, De martelares Mi* cevell. - ozoDc Boef van Elsloo. - 626, De verrader van aubel. - 627, De frulp'van der
Reoncr. .'- 628, schiptr,reuk van de Méduse. - 629. zijn eer hereteft. -- [BûDc reddcr van den Koping. - 68l. De verlaten Xoiing.

ElLe wcek verst:hijnt ecn nieuw boekje.
Y*ag zc ln de boekwlnkeh cn btj dÀgbladverkoopcru,

PRIJS : d0 CENTIEMEN"

Drukkertj R. Brac&6-Vcn Goor! WeÈterre.
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A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK

Derde druk. Nr. zz7. A. Hans

Uerdreuen uit ziin Land


