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Nr. 250.

A. HANS"

DE WITTE ffiAT

't'Was de avond vô6r Sinterklaas. De kinderen
van mijnheer Beekrnan waren met groote ver-
wachting te bed gegaan. Als ze ontwaakten mor*
gen ochtend, zouden er veel geschenken bij den
schoorsteen liggen. Dat was altijd zoo op 6 De-
cember.

Kaatje, de meid, had boodschappen gedaan. Ze
kwam thuis en zei tot mevrouw:

. 
- 

Er loopt een rare kerel in de laan. Ik ben
van hem geschrokken.

Het huis stond aan een weg met boomen aan
weerskanten. En 's avonds was het er eenzaam.

- 
Een rare kerel, herhaalde mijnheer Beek-

man, die ook in de kamer zat.

- J", mijnheer. Hij keek zoo naar de hui-
ZETL,,.

- 
Die man moet zeker ergens zijn en kent het

nummer niet goed, meende de heer Beekman.
Kaatje, ge hebt altijd ietsl
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__ ivlaar rnijnheer, hij is zoo haveloos geldeed.
En 't u'as c'f hij zich voor mij wilde verduiken.

-- Zei hij iets?
__ NJeen, dat niet...

-- Kont, leorn, ge verbeeldt u weer wat. Wees
niet zoo bevr,eeed. Er komen, hier allerlei'men-
schen door de laan.

Mijnheer Beekman had dien avond nog veel
brieven te schrijven. I-iij was een koopman. /ijn
kantoor stond in de stad. Het was ùu tegen 't
einde van 't jaar, zoo ilruk, dat hij werk mee nam
naar huis.

i\,4evvourw ging dus eer naar bed dan hij.
Ze begaf zich nog eens naar de slaapkamers

der lçin,i.ei'en.,Deze' lagen in diepe rust.
V':tr irefde lceeiç de rnoeder naar hen. Dan bleef

z.e bij eer: i-;eJje staan, waarin een meisje van vijf
jaar lag.

- 
Arrn Doortje, prevelde mevrouw Beekman

en de tia:le+: sprongen haar in de oogen.
Dcolije was niet iraar eigen kind, maar dat van

haar ovi.::'ieden zuster. 't Had nog wel een vader,
rnaar die paste niet goed op. Twee jaar geleden,
ksrt vaor zijn vrouw stierf, had hij de vlucht
genûn-ien, nret het geld van den koopman bij wien
hij bcel<hcuder was. FIij werd echter te Antwer-
pexr aan,geiaouden. I-{ij had het meeste geld nog
bij zich. Zijn patroon kreeg dit terug, -.", W.i

-2-

ters, zoo heette cle man, werd tot een jaar gevan'
genisstraf veroordeeld. Kort daarna stierf. ziin
vrouw, die ziekelijk was. 't GebeurCe had haar
toestand verergerd.

Toen namen mijnheer en mevror-rw Beekrnarr
haar eenig kindje, Doortje, in huis. Ën de over-
heid regelde alles zoo, dat zij het kind kond€n ûp-
voeden.

Toen "de vader, Waiiers, uit de gevangenis
kwam, wilde hij zijn krndje l:ezoeken.

N4ijnheer Beekman had hern niet in hurs se"
laten.

- 
Velleen u nooil lneer, zei hij. Dan zal

Doortje niet lveten, dat haar vade:: een dief is. 
'We

zullen het later zeggon, dat ge dood zrjt, e n het
opvoeden.

Walters had geen recht rneer op Leet kind. En
hij vertrok. Hij had sedert dien tijd niet meer van
zich laten hooren, dacht mevrorrw.

Mevrouw Beekman stopte Doortl'e warm toe"

- 
Arm kind, mompelde ze. Wij zuilen wel

goed voor u Zoïg€nr, maar ge zijt toch eigenlijlr"
een weesje. Niemand kan een eigen moecler ver-
vangen.

Ze vond die geschiedenis van Docrtje's ouclers
ot",it$::ÏTo 

ug.r zich nu ook re bed evenals ete
meid. Het was zeer stil in huis.
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Mijnheer za.i r:og een ti3d te werken. Eindelijk
draaide hii 't licht r:it en ging naar boven.

Hij was geree,C in bed te stappen, toen hij nog
eens door hei raarn keelç. Men had in den voor,
avond geme,end, dat er sn,eeuw zou lcomen. En
rnijnheer Beekrnan wilde zien, of de sterren sche-
nen.

_ Plots schrok hij" In den hof was een witte se-
daante. . .

-- I{et Sinterl.-laas, dacht mijnheer Beekman
verba.asd" Wat hcnrt die witte man hier doen)

Sinterkiaas had iûlr:ners laten weten dat hii zelf
niet kon koneen. En de pakjes voor de kinderen
y":îî al g:l:rachr door zijn knecht. Ze lagen in
de hal.

Morgencchterid vrûeg zou Kaatje ze rond den
schoorsieen piaa'rs,en, tegen dat de kinderen op-
stonden.

N4ijnheer Beekrnan vertroulvde
klaas in den tuin clus niet.

Hij maal<te zi-3n \/roLrw wakker
zijn ontdekking mee.

- 
O, dat nir:et een dief zijn, die zich als Sin-

terlclaas rrerlcjeeclut, onr nachtwakers ol zoo t" ;;;-
schalken, sprak ftlevrûuw angstig. Ge weet wat
Kaai,ie zei over dien raren lcerel.-Bel dadeliik de
politie op.

- Ju, dat zal ik doen I besloot mijnheer Beek_
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dezen Sinter-

en deelde haar

rnan. Het is niet pluis met dier witten man.
Hij ging vlug naar de hal, waaï de telefoon

hing. Nacht en dag was in die stad 't telefoonkan"
toor open.

- 
Tingeling ! klonk het.

En dan een stem:

- 
Halloh!

- 
Geef me het politiebureel van de Vall<laan,

antwoordde Beekman.
Even wachteil. En toen. kwam eï een stem:

- 
Hier politiebureel Valkiaanl

.-- Ge .spreekt met Beekman, Zwaluwlaan,
nummer 30. Er is hier een vïeernde kerel in mijn
tuin. Ik vrees, dat het een dief is.

.- Ik zal tw,ee agenten sturen.

- 
O, ja. Ik danlç u!

Mijnheer Beekman wachtte aan de voordeur.
De Valklaan was dichtbij...

De koopman luisterde... Hoor, er was gerucht
in de keuken... Er rinkelde glas. Die Sinterklaas
wilde zeker door het raam binnen dringen, Na-
tuurlijk een dief !

O, kwamen de agenten nu gauw!
Mijnheer Beelçman trok zijn overjas aan en

zette zijn hoed op.
Hij opende de voordeur op

in spanning.
De dief was nlr bezig het

een kier en wachtte

slot van de keuken-
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deur te forceeren"' Mijnheer Beekman hoorde

het duideiijk'
Maar hij vernam ook stappen op straat

buiten.'Daar waren de twee agenten al'
- - *- H""ren, de dief is reeds door het

huis gedrongen, fluisterde Beekman' Hij
f.."t"J" en fiutselt nu aan de d'eur' die

en keek

raam in
is in de
door de

meid gesloten was.

- 
Dan kunnen we hem grijpenl sprak een

der politiemannen.-- 
Mii;t..; Beekrnan draaide het electrisch licht

in de hal op.
Cedrieën gingen ze naar de keukendeur' Beek-

"r"" *ipt. ît"Ë a." sleutel om en opende de

deur...
De witte man srprong met een gil achter-

uit.
-__ Maar 't is Sinterklaasl riep een der agenten

"tt_- Een vreemde Sinterklaas, die door een ven'

ster binne4 dringt, sprak de ;lndere agen-t en- hii

had den in<lringer "t U;j de kraag' Sinterklaas

rno.t do", d.", *h.*rsteen kornen, vervolgde hii"
-- 

De witte rnan bood geen weerstand' FIij-werd
in de hal op een bank geduwci"' Flij was werke-

lilL rr*r*oÀd tlu Sinterklaas, terrminste hij droeg

..r, wit laken over ziin jas, en had een langen
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baard. M..r op zijn hoofd was geen mijter, doch
een slap,pe hoed.

De agent trok zijn baard af.

- 
Walters ! riep mijnheer Reekman verbaasd

uit.
Hij herkende nu zijn sc}toonbroeder, den vader'

van Doortje.

-- Wel zoo, vervolgrle hij, ge zet uw oneerlijk
arnbacht voort en g€ wordt inbreker! 't Iç een
schande !

- 
NJssn, Beekman, neen! zei'Walters, in snik-

ken uitbarstend. trlç ben geen dief ! Geloof me.
-* O, ge loochent nog! Dat is sterk... 'We 

be-
trappen u in de keuken. Ge hebt een ruit gebro-
l<en ! Omdat het Sinterklaasavond is, vermomt ge
u ais den braven Heilige ! rGe komt zeker geschen-
ken brengen voor de kinderen dan! spotte de han-
delaar.

Mevrouw Beekman had zich haastig gekleed
en verscheen thans ook.

-- George, zi.jt gij dat) lcreet ze verbaasd, toen
ze haar schoonbro,er bemerkte. Wat beteekent
dat?

-- J., ia, hij is het, sprak haar man. Hij wilde
ons bestelen I Hij heef t een ruit gebroken. Hij is
een inbreker !

- 
lrJsgn, neen, riep George Walters heftig uit.

kwam niet stelen.
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* Hij heeft een venster ingedruLt en wag

net bezig het slot.va.o cle keukendeur te verwrin-
gen! En dan nog ontkennen, dat hii kwam ste-

Ien, hernarn Beekman.
-i Ik zit hier niet ais dief, al ben ik vroeger

oneerlijk geweest. N4aar daarv'oor heb ilc zwaar
geboet en God weet, wat ik geleden heb! snikte
de gevangene.

_- l-,2s1 hern dan eens alles uitleggen, zei een
der agenten.

- Jr, drong ook mevrouw Beelcman aan.
Spreek George, wat beteekent dit?

* Ik ben al een jaar uit de gevangenis, deelde
'lValters rnee. Ik woon op een d,orp in de Kempen,
en heb een gcrede betrelcking bij een fabrikant van
steen en'ciment. ik ver'iien goed mijn broo/. En
,g'e kunt aan mijn patroon gaan vragen of ik eer-
Iijk en trouw ben. Eenige maanden geleden, Beek-
man, heb ik u gevraagd, mij te ontvangen om eens
samen te spreken. Gij hebt mijn brief niet beant-
woord. Ik begreep dat ik mijn kind niet meer zou
mogen zien zeifs. Gii kunt hei me niet vergeven,
dat ik toen kwaad heb gedaan. .

- ik wist niet, dat gij een brief hadt ontvan-
qen, zei mevrouw Beekman tot haar man.

- 
O, ik heb hem dadelijk gescheurd. Die man

heeft het recht op zijn kind verbeurd. Hij moest
naar den vreemde gaan.
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-.En 
toch verlang ik naar mijn Doortje!

sprak Walters. Elken avond, na het werk, ween ik
om haar. Ik zou aan haar willen goed maker\ wat
ik mijn vrouw misdeed. Ik heb schuld, maar ook
berouw. Ik wil mij,n kind terug. Maar nooit zoudt
gij mii Doortje terug geven. En toen kwam ik tot
dit wanhopig plan... Ik wilde in uw huis dringen.
Doortje r.rit haar beclje nemen en meevoeren. In de
keuken liggen de dceken,, om haar in te wikkelen.
Ik koos dezen avond, om me als Sinterklaas te
vermommen... Er loopen nu rneer mannertr rond
in wit sewaad, die naar feestjes gaan... of ,e;r van
weer keeren. Zoa zorr ik niet in 't oog vallen,
meende ik. Dat is de waarheid en niet ande^rs. Ik
kwam om Doortje, niet om.ul!- geld... Ik zweer
het u,

- En waarom beldet ge d;.n niet fatsoenlijlc
aan toen we nog op v/ar,en? vroeg rnijnheer Beek-
man.

- 
Ce zoudt mij niet ontvangen hebbery! Ge

Iiet mijn brief onbeantwoord.
't 'Was een wanhopig geval geweest; dat be-

greep mevrouw Beekrnan. Zij dacht aan haar ge-
storven zuster. Die had George Walters zoo lief
gehad.

: Man, zei ze tot haar echtgenoot, ik geloof
dat George nu de waarheid zest. Laat de agenten,
die we danken voor hun hulp weggaan, en George
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hier blijven. 'We zullen met. hem spreken. We
nloeten kunnen v,f rgeven en barmhartig zijn.

De agenten sternden er in toe Walters hier te
laten. Ze zauden over 't geval met den kommissa-
ris spreken.

._- 'V7elaan, 't is goecl, zei rnijnheer Beekman.
De agenten vertrokken.
Walters had zijn wit kleed afgeworpen. Hij

was niet haveloos gekieed, gelijk Kaatje ge,meend
had.

Walters verzekerde dat hij eerlijk wilde leven
en vreeselijk berouw had over zijn misstap.

-- Vraag aan mijn patroon, hoe ilç me ge-
draag! sprak hij.

__ Ik zal inlichtingen ne;nen, antwoordde
mijnheer Beekrnan wat vrienclelijl<er.

-- l\{orgen kunt ge Doortje zien, zei mevrouw.
Maar wat zoudt gij in uw eenzaam huis met haar
doen ] Ze heeft qeen rnoeder en ik doe mijn best
orn er een xroor haar te zijn. Kom nu en dan
Doortje bezoeken...

__ O, als dat mag, laat ik hâar gaarne hier...
Maar ik lçwarn tot dit wanhopig plan omdat ik al-
tijd van haar gescheiden was. En ik heb Doortje
Iief !

Die toon was oprecht.
-__ Luister, hernarn mijnheer Beekman, ik zal

hooren, wat uw patroon zegt.., En zoo ge waar-

- 
l0 

-

lijle ernstig werkt, kunt ge op rnijn kantoor 1ço'

inen.en Doortje elken dag zien... \Ve willen u

helpen om op den goeden wes te blijven,
-- O, i:eproef het met mij.. . God weet, hoe

oprecht mijn berouw is en hoe ernstig ik het nu
rrieen, verzel<erde Walters.

Hij werd naar de logeerkarner geleid.
's Morgens waren alle kinderen gelukkig met

hun geschenken. Ool< Doortje juichte van vreug-
de. Ze kende haar vader niet en werd wat schuw
toen die vreemde rnan haar zoo otttroerd kuste.

Walters werd nu <( oonl >> genoemd... De eigen
kinderen van mijnheer. Beel<man wisten niets
van de droevige geschiedenis.."

Later zou Doortje hooren, dat die oom haar va-
der was.

Kaatje vermoedde niet, dat mijnheer 'Walters

de man was, voor wien ze den vori$en avond zoo
bevreesd was gèwe'est. En mevrouw verzweeg de
nachtelijke gebeurtenis. Mijnheer Beekman be-
zocht den kommissaris. En de inbraak bleef zon-
der gevolgen.

Een maand later rvas George Walters in dienst
van mijnheer Beekman, Hij woonde op kamers in
dezelfde iaan.

Doortje was niet bang meer voor hem, al noem.
de ze hem nog oom.

De dag zou lçomen, 'waarop rnen haar zor] zcq
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gen, dat ze nog een vader had' Nu zov ze te jong

*iltt o* dit te begrijPen.
Maar de diefstal moest voor alle kirnderen een

geheim blijven.

te historio walt osn Prinsæ

I.

Konig tr-,angbaard was' een heel machtige ko-

ning; daarbij was hij zoo rijk, dat hij niets rneer

koolun kon. Want eerbt had hij alle dingen ge-

ko"ht, die goed en f raai waren; maar het verveel-

de hern eindelijk, naar die dingen nog te kijken;
voor de veranri'ering had hij zich daarna alle lee'
lijke dingen aangeschaft; doch die verveelden
hem nog spoediger dan de fraaie en goede.

O"r. kàtting vras diep ongelukkig, omdat hij
niets te doen had, en,er niets meer was, waar hij
naar verlangen kon. Dan kwarn er nog bij, dat hij
van zijn eenig kind, prinses Plaagal, ,veel-verdriet
had. Dat lieve juffertje plaagde iedereen, met
wien zij in aanraking kwam. En de koning moest
dubbel loon betalen aan elk, die haar bedienen
moest; want anders liet men haar na een paar da'
gen in den steek. Geen wonder, dat. haar moeder,
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koningin Schreigraag, zich erg or,.gelukkig gevoel-
de. Het arm rnensch schreide den geheeien dag, en
twee hofdarnes moesten altijCdoor een gouden.
schaaitje onder elk van haar oogen hou,den, om de
tranên op te vangenr daar anders de dure tapijten
licht hadden kunnen bederven.

Op ze'keren dag zaten konilg Langbaaid en ko-
ningin Schreigraag in een 'ozenpriëel. Kleine,
fraai gekleede pages waren bezig, rnet aile rupsen
en oorwoyrnen in den tuin weg te vangen, uit
viees, dat er van die griezelige clieren op l-{un Ma-
jesteiten zouden vallen. Nog i:espoten een aantal
kleine meisjes, als toorrerpodinnen gekieed. de ro-
zen met reul<water", opdat er geen vuiltje blijven
zou aan de bloernen, waarin de vorsteli3'ke persb.
nen hun neus misschien zouden steke:r, orn er den
lekkeren geur van op te snuiven.

Prinses Plaagai speeide rnet haar ieerrneesteres,
freule Inschikkelijk, en rnet haar l*inc{eri-neid, juf-
frouw Verdraagveel, in den tuin. Een helc{ere
bèek, waaïvan het wa.ter gezui'..erd en cïe bedding
rnet marmer bevloerd vras, strr:omde er doorheen.
De ondeugende prinses wierp haar gouden speel-
goed naar het hoofd van de leeirrneesteres eil rlaar
dat van de kindermeid. Die hieiden zich alsof ze
daar veel schik in hadCei:; Coch eigenlijk waren ze
daar erg boos om. ,Daarna ging de prinses een
poos op den grond iiggen schree:uwen cin nielnen-

-13-



dal. Vervc,lgerrs r;tkte ze een heele partij bloemen
af. nm ze rlet handen vol in de beek te werpen,
en L;egon eindelijk ieder uit te schelden voor al,
wat leeltj.l.- was.

De arme koningin schreide een stroom van tra-
nerr, ioen ze haar dochtertje weer zoo bezig zag-

Kori,ing L,angbaarcÏ grornde, stampte op den grond
van k'waadheid en herhaalde g'edurig, dat hij de

ongeiukkigste n-ran van de wereld was.

, Mij is vertelal, zei de koningirr, dat er in het
i-e,nd clcr ToovergoCinnen ui'.rnuntende scholen
zijn, lvaerr ondeugende prinsessen heel braaf kun-
rren lvor.den. Wist ii< slechts, waar dat lgnd lag, ik
st,.:urde er Plaagal heen.
' ** [-Tet spijt rne, d.at ik het ook niet weet, spralc

de kc.ring. Ze ffioest toch eens flink onder han-
den genornen worden

F-fi;i vergat achter, <Iat de prinses die ontevre-
clenhe:rl "ran hern geleerd had. Hij was ool< zoo
vris;eliuiig en iastig.

--- F-Toor ik daar geen gil ! riep de koning uit.
De. koningin schrikt.e zoo-, dat ze ophield met

schreien erl }uisterde.
*-* \ffat raieunr/ ongeiuk is

c-[e itor,i,:g, terrall!] hij aan zijn
Ër is i:ts gsÏ:eurd.

er nu w.e'er) vroeg
langen baard trok.

Â.iXes w;rt ze konden zi,en, was, dat prinses
Plaagal zoo rechtop stond als een staak en ver-

- 
t4 

-

wonderd naar Ce beek tuurde' Al de dar-nes en

bedienden wezen naar een rond blad' dat op iret

water dreef.
_- \ffs1 is er toch te doen? vroeg de koning

bromrnig, en de koningin angstig'

- 
K'TiU, riep het onde''rgende prinsesje; zijt ge

dan blinÀ) Ziet ge daar dat akehge, lileine' \ /ezen

op dat boornblad?
--- Misschien een wesï3' zei de konirrg' terwiji

hij naar zijn bril zocht en heel nrijs lçeek'-.- 
fdssn, riep de 'prinses starnpvoetend uit'

Wat zijt gr dornl Zielt ge'niet, wât vooï leelijke
gezi.htlr-,-- u" trekt) En dat tegen rnijl Ï-joe

durft ze.
Inderdaad, toen de koning zijn bril, 'en de ko-

ningin haar nijper hadden trpgezet, Ëagen zij eerr

ribir*raigst li;i darnetje in een groeïle japon, dat

op een rond blad zat en rnet de rneeldracleri van

een witte lelie roeide.

- 
'Wat }comt zij in mijn 'paleiEtuin doen! riep

de koning uit.

-- Vraag het haarl snauwde cle lieftaliige prir-r-

ses.
*- Lieîeiing, beeft ge zoo. sprak de kontngirl

tot haar dochtertje, want al schreide ze veel' orn

het kind, ze had het ook helg:en beCerven door al

haar toegevendheid'
Het groene dametje roei'je intusschen het

i,

I'
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'blad 
r-laar c{en oever. Ze legde de riemen neer en

stond op.
Ze boog voor :ltn ko;:ir:g en de koningin. En ze

begon te spreiren. TVat had ze een fijn, maar toch
helder siemrnetje.

-_- Kcning Langbaard en koningin Schrei-
graag, zei ze, ik groet u.

De ,:uclers van-de prinses bogen nu ook.

- 
Ik ben tot u gezonden door de koningin van

het tr,and der Toov:rgoc{inrrcn. Ze heeft me bevo-
len, tr te zeg*en, ciat ze voor een jaar de opvoeding
van uw dochter op zich nem.en wil, hernam het
ju'f fertje.

-_ ùieen: ze mâar inee. Ge kunt haar krijgen,
sprak de koning. Ze is het verdriet van mijn l*r"rr.
Ze is brutaal, oi-rgemani.erd en on,gehoorzaam.

-- O, doe het niel, srneekte de koningin, nu.
het er op aankwam, van haar krnd te scheùen. Ze
is het kostbaarste, dai jk heb. Ih kan haar niet mis-
sen.

- - Wilt se irirl rnij gaan, prinses >>, vroeg de
ioovergodin.

-- Graag, rryas het antlr,odrd rran plaagal, want
iedereen en ;rltres vo:r.r,,eeit rrae hi*"r. Maar lioe zal ik
gaan, en wanneer)

__ Spring in nlijn boct, prinses, zei de toover-
godin. En wel terstr-.nC, wai"it jk heb nog vrij wat
te doeia, eir dr: tijd gaat 

;;ït,

Plaagal lachte haid bij de gedachte, dat zij in
zoo'n bespottelijk klein vaartuigje zou moeten
zitten.

- 
Doe wat ik u zeg, hernam de toovergodin

op vasten toon. Of ik ga zonder u heen >.

Plaagal, die niet gewoon was' oP die manier
toegesproken te worden, strekte haar voet uit, om
te gehoorzamen. 'Op hetzelfde oogenblik werd ze

net zoo klein als de toovergodin, en vond z€, dat

haar zitplaats, een kersepit, groot genoig was'
Voort ging het kleine bootje. de rivier af, totdat

het uit het gezicht van den koning en de koningin
was. De bloemen knikten en fluisterden met el'
kander, toen de tooverboot voorbijvoer, en de vo-
gels en insecten begroetten, zingend en gonzend,
de kleine groene danle, want ze wisten alles van
de toovelgodinnen af. Ze begrepen wel, dat de
ondeugende prinses naar de school der toovergo-
dinnen ging, waar ze allen heel blij om waren. De
bloemen toch hielden niet van haar, omdat ze er
plezier in vond, hun bloesems af te pluklien en ze

vertrappen. De vogels konden haar niet uitstaair,
omdat de prinses zoo dikwijls hun nestjes uitge"
haald en van hun eiertjes ,na ze uitgeblazen te
hebben, halskettingen gemaakt had, En de insec'
ten hadden een hekel aan haar, omdat ze de vlin-
ders ving en die de vleugels rrittrok, en omdat ze

torretjes doodtrapte. Ja, zelfs de wind was niidig
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op haar, omd,at ze hem in zijn gezicht uitlachte en

een spotlieclie zo'ng; terwijl hij met de kleine boot
speelde en die op de golven liet dansen.

Eindelijk hield de toovergodin met roeien op.
Ze narn de prinses L,ij de hand en liep met haar
snel tegen eeïl zonnestraai op, alsof die een lad'der
was. Plaagal was buiten adem en duizelig, toen ze

boven aanl<rn'arn en zich daar in het Land der Too-
vergodinnen bevond. Het eerste, dat zè zag, was
een glazen paleis, dat als doorschijnendi" goud
blonk en heel prachtig was. De toovergodin bracht
er haar heen; maar de oogen cleden haar pijn, als
ze er ntaar keelc, zoo schitterde alles. Ze gingen er
binnen, en nu zag de prinses, r]at zoowel de wan-
den als de zoldering en de vloer van spieg-elglas
gerrraalct waïen. Ze hac{ dus overal spiegels om
zich heen: onder e,n boven, voor en achter, rechts
o,f linlcs, waar ze ook ging'of stond. De toovergo-
din verd'areen.

Opeens'bevond prinses Piaagal zich geheel al'
leen in dit zonderiinge paleis, en ze wandelde zaal
in zaal uit, 

"r, 
o.r*rrl h.d u" spiegelglas om zich

heen. Ze hoorde geen geluid, en zag geen ander
gelaat, dan haar eigen, naar, welken kant ze ook
keek. Ze trok sezichten, maar natuurlijk gaven
de spiegels die atrle lerug. Ze fronste het voor-
hoofd, haar beeld deed dat ook. Ze stampvoette
yan boosheicl, haar afbeeldsel onder haar stampte_ tB _

ook. Ze schreide, haar beeld schreide eveneens'

Eindelijk, verrnoeid van haar drift, ging ze op een

kristallen canapé zitten en barstte in sniklcen uit'
Daar hoord* t" een stem, doch zag niemand'

Die stem zei:

- 
Leer tevreden te zijn en anderen het leven

aangenaam te maken'
De stem zweeg, en kort daarop viel de prihses

in slaap. Eerst in den morgen ontwaatr<te zij en

lrorrd to"r, een lekker ontbijt gereed staan' Maar
ze zag alweer niernand dan zich zelf, en dat begon
haa, nt, al te vervelen. Maar elke dag was gelijk.
Ze bleef alleen; onzichtbaar bracht iemand haar
eten.

Zoo verliep de eene dag na den andergn, tot er
eindelijlc bijna een jaar om was. Al dien langen
tijd zag ze geen ander gezicht dan haar eigen (in
de spi.egel sj . Ze harl geen speelmakkertjes, geen

bedienden... O, ze verlangde zoo naar huis! Ze
kon niet weg uit de spiegelkamer.

il.

Het jaar was om, en de prinses zat op zelceren
dag bij een fontein van rozenwater te weenen,
toen.ze weer de zilveren stem van vroeger hoor-
àe. Ze sprong overeind.

- 
O, toovergodtl*iïr rrjt gei riep ze uit. Ik



ben me zelf zao môe, en ]ret verveelt ,ne zoo, nie-
mand dan me zelf te zien. Ailes zou ik vôûr een
ander willen doen, en dat zou rne gelul<kig ma
ken; mij zelf l<an ik geen vernraak aandoen. Lâat
mij 

- 
ik bid er u om 

- 
naar mijn goede ouderê

terugkeeren. Ik zal mijn best doen, hen te belie-
ven en voor alle.menschen goed te zijn. Ik heb
hier een gc'ede ies gehad en zal me beteren. lk ver-
zeker het u.

De goede toovergodin die gedurig de prinses in't oog had gehouden, maar ro"r d.r" onzichtbaar
was geweest, wist, dat het ondeugende meisje nu
geleerd had, niet meer onvriendllilk te zijn en
niet meer in alles den baas te wille,n spelen. Ze
zei dus:

:- Nu, ge weet, wat het is alleen voor zich zelf
te leven, laat ik u vrij; ge zult goed voor 

"rrd"r.r,zijn.
De prinses keek op, en daar stond voor haar

weer de kleine toovergodin van het ronde blad,
die haar nu bij de hrnà ,rrm en buiten het paleis
bracht. De prinses was thans weer net zoo klein
geworden, als ze een jaar geleden geweest was.

- 
Kom, zei de,toovergodin. we gaan op reis.

Onderweg hoorde en zag de prirr"", allerlei
vreemde dingen: groote groene en roode vlinders
en andere wonderlijke schepsels met s,chitterende
vleugeis. Er was een l:iauwà vog"l bij, die lr." 

"f-tiid navloog en niets anders ,i"plan: << Waarornl
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Waarom) Och. waarom) >>

*- Wat zingt die biauwe vogei daa-r een
vreernd lied, zei cie prinses. TVat beteekent dat
terch )

- 
Die vogel, gaf de toovergodin tot ant-

woord, was vïoeger een meisje, dat altijd vroeg:
<<'Waarom) >, ais haar iets bevolen werd. Nu is ze
in een vclgel veranderd en zal een jaar lang niets
anders mogen zeggen dan: << waarom? > Ik denk,
d.at ze het nu al moe is en het zoo wel zal afleeren.

Toen gingen ze voorbij een papegaai, die op
een staak zat en maar altijd riep: << Ik kan niet ! Ik
l<an nietl Ik kan niet! >>

*- Dat is een jongetje, zei de toovergodin, die
te traag was, om te leeren, en steeds riep: << Ik kan
niet ! >> Nu zai hij er wel een tegenzin in krijgen,
want een jaar lang zal hij niets anders kunnen
zeggen. En als hij vrij is zal hij heel veel kunnen.

Dicht bij hern zat een andere papegaai, die er
heel dom uitzag en gedurig riep: << Ik weet het
niet ! >>

De toovergodin keel< hem irr het voorbijgaan
eens lachend aan en zeide: << V/el, Truida, weet
ge het niet) >>

*- 
'Deze papegaai, sprak zij tot de prinses, was

een lui meisje, dat op ailes, wat men haar vroeg;,
antwoordde: << Ik weet het niet >>, in plaatq van
ee'ns even na te denken. Zij is hier voor zes rnaan.
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den; aan het einde van dien tijd denk ik wel, dat
ze genezen za\ zijn en haar l:est zai doen om vra-
gen te beantwoorden.

Kort daar'op gingen ze voorbij een fontein, die
haar water rnet een treurig geluid liet neervallen.

-* Die fontein ,is een klein rneisje geweest, dat
altijd en nergens orn schreide, sprak de toovergo-
din. Nr.r srnelt ze den geheelen dag in tranen weg,
dat haar op den duur wel vervelen za\.

Juist toen ze daar voorbij waren, hoorde ze den
wind op een kiagenden toon langs hen heen gaiin.

- 
Hooodet gij dat treurig geluid wel, prinses,)

vroeg de toovergodin. iDat is van een jongetje, dat
altijd ontevreden was en den geheelen dag zaagde.
Hij weqd al magerder en magerder, tot hij geheel
onzichtbaar werd en door den wind is meege-
voerd. Nu blaast hij in de schoorsteenen 

"r, 
*uàkt

de rnenschen treurig.
De prinses verzocht tirans, of de toovergodin

haar weer naar huis wilde brengen, terwijl ," b"-
Ioofde, dat zij de lessen, Cie ze ontvangen had,
niet vergeten zou.

De goede toovergodin lachte haar vriendelijir
toe en bracht haar weer thuis. Ê-loe blij waren
haar vader en rnoeder, toen ze haar dochier terug
hadden, en dan wel nu ais zoo"n goed, zoo'n iiel
kind!

Want in het land. n'aarover koning Langbaard
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regeerde, hoort men nog met lof van'haar spre-
spreken" Nooit was ze meer lui. of siecht gehu-
rneurd. Altijd deed ze haar bes't, jegens anderen
vriendeli.ik te zijn en hen gelul<kig te malcen. Haar
naanl werd veranderd"in Draagai, omdat ze ieders
verc{r,iet en last trachtte mede te dragen of over te
nemen. ,F-laar ouders kregen weer plezier in hun
leven en haar rnoeder kreeg den naam van konin-
qin Vergenoegd. De koning verveelde zich niet
meer, w-ant hij bedacht allerlei naiddelen, die zijn
vo{k gelukkig konden rnalçen. En de koningin
zond de goud"tr schale-n, waarin haar tranen yroe-
ger opgevange.n werden, naar de munt, om er
gouden geld van te laten slaan, dat ze besteedde
tot aankcop van kleeren en bedden voor arme
menschen. I-let geheeie land was dus gelukkigrge-
maakt door de verandering die er met de prinses
haC plaatsgehad.

(Naar P. J. Andriessen).

ffi&e drie ffiuzikarllen.

I.

Ilaar w.aren eens drie jonge muzikanten: een
vicrolspeler, een troru:petter e'n een fluitist" Ze wa-
ren ai l.ang groote vrienden geweest.

', 2.



Ze reisden yan stad tot stad, van dorp tot doro.overal, waar ze op kermissen en U*ii"fÀ-îXi
hoopten te verdien em. Ze wonnen;;i';;; ;L:ken met geld, maar meestal hadden ze niet te kla-
gen.

Op zekeren rniddag in den zomér kwamen ze,na een marsch van eenige uren, warm en v€r-moeid in een dorp. Het eerste *";r;;;;-". îlrlî_ken was een herblrs, waar ,.-.;;;i"nden uitbla_zen en zich verkwikken. Spoedig kregen ze eï eenin het oog, die hun aanstond. Ei hô;;-r;. l;;niet, of onze drie vrienden h"dd;; daar, in eenkoel, lommerrijk prieel, ;;" h;;jL;ilrr;;;""1
vonden. Dadelijk verscheen a" *.lra.-- Cé hebt immers goecl bier, vriend ) vroeode trompetter. a -- --"-' ' ,---t:

..- Dat heb ik, lekker, helder en frisch, zooalsgij h,et in den geheelen o*tr"k ,ri"r' ,rirra"n zult,zei de waard.
-- Laat ons dar

versmacht.r biir"nrlïirff" proeven' want we

Spoedie stonden ook de bi.rkanrren op tafel, enelk nam een goede teug. Ze k"iL;; elkander enook den waard toe, ten i..lc"r, d"td" koele dronkhun heerlijk smaakre. Nu de k ;il; rneer droogwas, begon de tong los te ."L;;.- 
"""'

-.- He, vriend, zei de vioolspeler tegen den

*24*

waard, wat is hier zooal voor bijzonders op uw
dorp?

_-. Een betooverd kasteel, zei de herbergier.

- 
Wat blief ?

- 
Zooals ik zeg: een betooverd kasteel. Het

moet er rijk en prachtig zijn; rnen vindt er.echat-
ten van goud en zilver, parele'n" diamanten en jtr-
weelen. Maar het is tegelijk een vreeselijk ge-
bouw: er woont een leelijke dwerg in, en elk, die
er binnerr gaat, s,telt zich aan de gro,otste gevaren
bloot. Vele waaghalzen, die er binnengedrongen
zijn, hebben daar een leelijke pijp gerookt : ze zijn
6f dood ôf gruwelijk verminkt buiten de poort
teruggevonden.

_- Dat is net een kolfje naar onze hand, riepen
de muzikanten. Beclenkt eens, wat een schatten.

- J., als ge daarmee hoed en zakken kondt
vullen, zoudt ge er zeker goed aan toe zijn, sprak
de waard. N1aar dat vullen lijkt juist heel moeilijk
te wezen; denkt maar eens aan dien ,leelijken
dwerg, en hoe hij de bezoekers toetakelt. Niemand
van al die stumpers heeft hei geringste van, de
schatten ku'nnen meester worden.

*- Wat dien dwerg aangaat, daarmee zullen
wij het wel klaar spelen, zei de viools'peler tegen
zijn karnaraden. Als ge het goedvindt, ga ik er het
eerst op af.

_- Dat is goed, spraken de beide anderen.
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- En orn er geen gras ôver te laten groeiert,
9" ib terstond; het duuli nog ilru, "., het avondis. Misschien ben- ik, voor ;r-r;;';"dergaat, reedsals een rijl< man bij u terug. 

-- "

II.

De vioolspeler siapie flink door in de nchting,die de waard hem gewezen haci. Na een half uurstond hij voor de groote paort van het kasteer.Aan teJ<loppen *",r.li"r ,oodig; l. d",r, srond
:pî". Moedig ging hij de o"";;;o";, maar zoodrahad hij dat gedaan, of hii fr""lJ" 

"".irter 
zich eenslag. Hij keek orn 

", b"_"r,kt;,;;; de deur zichvanzelf gesloten had. Hij 
"""â'ali' wel vreemd;doch hij dacht:

--:- Het is hier immers een betooverd lcasteel;ik zal zeker nos wet "r";;;;;;;l'd"rvind.n.Wat groot. àoq"r, zerte hij ool7"t .r, de waardhad niet te hoosl
à;,- J;ï;. 

"i 
",: ::ffâ J.î"'^ï;l irï ffi:l-;prachtige zalen, van de_ f.""1;;J;ubelen voor.-zren en met s,choone schilderstukken en marme_ren beelden versierd; i" kÀ,,k"r,;;;;", de lekl<er_ste spijzen te vuur stonden ." lr.*l.den water,tanden ; in keiders, gevulcr m.; j;i;;;r;likJ;ï;-

nen en andere dranken. V*rr"huid.r. r.urt"" ,irr-gen vanzelf open; ze blelcen 
""1 ;;;;;;;ri;'j:
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ren voorwerpen, ge,ld, pareien en lcostbare stee-

nen te zijn"
Eindelijk trad hij een vertrek binnen, waar een

tafel gedekt stond. Hij narn plaats aan den disch.
en wat liij verwacht had, gebeurde: nauweliiks
was hij gezeten, of in een oogenblik s'tonden de
lekl<erste spijzen en wijnen voor hem. Reeds wil'
de hij toetasten, toen plotseling een dwerg het
vertrek binnenkwarn. Die kleine man trok al zijn
aandacht. Hij had een vïeemdr: kleeding en droeg
een langen baard; zijn hoofd rvas groot, zijn aan-
gezicht stond niet heel vriendelijk, en zijn armen
en handen zagen er stevig uit. Het ventje nam ook
plaats aan de tafel. Daarop beCiencle àij zicf van
hetgeen er op stond, en gaf clen vioolspele.r een
wenk, evenzoo te doen. Zoo zaten beiden weldra
smakelijk te eten.

- 
Ik zal mijn best doen, den dwerg te vriend

te houden, dacht onze man, en tusschenbeide
lachte hij hem toe en wees naar de spijzen, waar-
door hij wilde,te kennen geven, dat hij smulde.

Daar liet de dwerg zijn vork vallen. De viool-
spe ler wilde beleefd wezen en bukte zich, om die
voor hein op te rapen. Maar hoe slecht beklvam
hem zijn gedienstigheid! Eensklaps sprong de
dwerg, die nu zijn kans schoon zag, den vioolspe-
ler op den rug.'Hij sloeg zijn kromme beenen zoo
vast als een nijptang om diens lijf en begon hem
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met zijn vuisterr. eoo hard op het hoofd te trom-
melen, dat de deerlijk gefopte vio,olspeler bijna
zijn bezinning verloor. f)eze wrong zich in aller-
Iei bochten, rolde met zijn aanrander over den
vloer; rnaâr wat hij ook deed, om van den
wreedaardigen kwelgeest verlost te worden, alles
was teverg€efs. Het ventje scheen wel op zijn
:ug als vastgelijmd. Eindelijk roen hij den dwerg,
z,ro hard mogelijk in de beenen kneep, gelukte het
h':ir:,, zich van zijn zonderlingen last te bevrijden.
r.loo,spoedig hij kon ijlde hij heen. De groote deur
wiis nog gesloten, doch gelukkig vond hij een
hleine deur, die hij opende en waardoor lrij het
gevaarlijk kasteel verlaten kon.

Met zware pijnen in het hoofd en bijna geheel
versuft v:: r de slagen, legde hij zich ,rn den weg
onder een lomrnerrijken boom neder. Nu u"r, pool
viel hij daar in slaap. T'egen den avond *"râ hij
door zijrr beide vrienden opgezocht, en rraar de
herberg gebracht. tr-troe verwonderd keker: ze op,
toen de vioot:peler vertelde van al het heerlijke,
dat er in het kasteel verborgen \4/as, rnaar niet
minder toen hij hun meedeelde, wat een leelijke 

.

poets .re dwerg hem gespeeld iiad. De trompetter
zei:

bloô Jan, dan doô .lan; ik bedanlc io., ,oo', puL
slaag !

-28*-

Nlaar de fluitspeler dacht het meest aan'dç

schatten, die in het kastebl voorhanden waren:

hij wilde de reis wâgen' en l:reproeven, iets daar-

van meest"t ," *tta*t.,,,

III.

Den volgenden dag gir:q het den fluitspeler in

het begin, Jt.rr.l" herden violist gegaan was: ook

hij stafte door de poort het kasteel binnen, en

kwam'in het vertrek, waar de tafel gedekt s$ond'

De dwerg zette zich evenzoo aan aan tafel en liet,
toen ze een poos gegeten hadden, weer zijp vork
vallen.

- 
Wacht, oude, dacht de gewaarschuwde

fluitspeler, daar zult ge minder goed afkomen dan

gisteren bij miin maat.
En toen hii zich gebukt had, en de dwerg hem

op den,rug wilde s'prin1:n, keerde hij zich onver-
wachts om, greeip het ',ialsch mannetie bij zijn
langen baard en tro!'. 'di; -r geheel uit.

Nr, *r" het met diln baard zoo gelegen, dat;
wie hem in bezit had, zeer sterk was-,De fluitspe-
ler voelde dus eensklaps zijn kracht meer dân
verdubbeld, terwijl de dwerg op.hetzel'fde oogen-
blik maar een zwak mannetje werd.

- 
Ik moet alles in 't werk stellen, mijn baard

terug te krijgen, dacht de dwerg, en hij zei daar-
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,om.tegen den ander: Ceef me mijn baard terug,
en ik zal u rijk en gelukkig rnaken.

*- Ja, als ge rne ntet aile geheimen van dit kas-
teel bel<encl gernaaki hebt, luidde het antwoord
van cien fluitspeler.

-- Ga n-let me rnee, hernam de dwerg.
Daarop openele het rnanneti;e een luilc in den

vloer; er vertûorlde zich een trap, die naar bene-
den liep. Beicien Caalden af en gingen verschei"
dene cnderaards'che gangen door, tot zij eindelijk
een opening bereikten. Voor he,n l.g toen eeti
scho,rn landschap. I{a een korte wandeling be,
reilcten ze een tweerle, wild bnrisende rivier"

*- Hr is geen brtrg; c,ok zie ik geen boot, sprak
de fh"ritspele r.'Hoe komen we nlr aan de overzijcle?

-* Dat is gernakkelijlc te "dt-ren, zei de dwerg,
waarop hij een klein stokje te voorschijn haalde
en er mee over de rivier zwaaide. Terstond rees
uit water een weg op, die weder verdween,,. zoo'
dra ze droogvoets den anderen oever bereikt had-
den. Ool< hier was de natuur wonderschoon: trot-
sche l:oomen, vele met sappige vruchten, zeldza-
me bioernen; vogeis in een schitterende vede,rtooi,
g;doote bontgekleurde vlinders. De dwerg scheen
alles heel geu/oon te vinclen en keek nergens
'naar; maar de fluitspeler was opgetogen over al
de pracht orn zich heen.

Na eenigen ,tijd l<ornen ze bij een kasteel, nog
schooner dan het eerste. Ze treden er binnen;

- 
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Lun voetstappen w".rklirrku,' in d" marmererl

g.*g"rr, *"", het is er doodstil . Ze gaan door ee-

iige*fr..i. kamers en zalen en komen in een-ruim
,r"îtr.k. In het midden staat een groot ledekant'

met kostbare zijden gordijnen ornhangen' Q"k
hier is het stil; alleen een vogel in een gouden

kooi kweelt op zoeten tonn. De fluitspelel blijft
eerst verbaasù aan cie deur staan, doch de dwerg

treedt onbeschroomd op hei ledikant toe en

schuift de gordijnen op zijde. Op het becl ziet-de

fluitspeler ,tt ".n schoon meisje rnet een gouden

kroon, vol diarnanten, op het hoofd.

-_ Dat is een prinses, zegt de dwerg. Zij moest

een eeuw lang slape,n, en die tijd is nu om. Bui-
ten rnij is al dien tijd nooit iemand 'in dit ver-
trek geweest; ik heb haar rnoetern bewalren' Mijn
taak ls nu geëicdigd; de slapende moet gewelct

worden, .en dat mag ik niet doen. lk zal u zeggen'

hoe dat gebeuren moet. Trek dien vogel daar in
de kooi een veer uit den staart en raak met d,ie

veer even haar ltippen aan'. Zii zal dan ontwaken,
en met u trouwen'

De ,rnuzikant deed wat de dwerg hem gezegd

had. En wezenlijk de prinses Tregon zich te bewe-
,gen, sloeg de oogen op en stond een oogenblilc
,daarna in een rijk en si.erliji< kleed naast den fluit-
speier. De stilte in het lcasteei lvas nu verdwçnen;
overal ontwaalcten bedienden, die honderd jaar
geleden rnet de prinses ingesiapeil 'v!'aren en nu
hun afgebroken "*t1t 5:t 
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doodsch, als het even te voren in het geheele ge-

bouw was, zoo levendig werd het nu.
--_ Nu krijg ik toch mijn baard terug) vroeg de

dwerg.

- 
Zeker, sprak de fluitspeler. Ga met mii me"

de naar buiten; daar zal ik u hem teruggeven.
Dat voorstel beviel den dwerg wel niet; hij had

zijn baard het iiefst nu al teruggekregen. Maàr hij
durfde dat niet zeggen, want hii was op dit oogen-
blik nog .de mins,t sterlçe. F{ij volgde dus den
fluispeler en de prinses, die, lachend en vroolijk
koutend, hand aan hand, zich buiten het lcasteel
begaven. Met hun drieên kwamen ze bij de rivier.

- 
Geef me uw tooverstokje, zei de muzikant,

om den weg over deze rivier te malcen.
De dwerg durfde ,niet weigeren, hoewel hij het

liever in zijn handen gehouden had.
Hij gaf dus het stokje. De fluitspeler zwaaide

er mede over het water, en .ladelijk verscheen
weer de weg. Hij liet echter den dwerg eerst over
'de rivier gaan, wierp hem toen den baard toe en
deed den weg daarop verdwijnen. De dwerg kon
nu de rivier niet meer overkomen, en zoo waren
de flu,itspeler en de prinses in het vervolg voor het
boosaardig mannetje volkomert veilig. Ze trouw-
den samen en leidden lang een gelukkig leve-n.

Vergat de vroegere muzikant zijn makkers )

'Neen, hij gaf hun een gedeelte van de schatten,
die het kasteel bevatte, en ook zij waren nu groo-
te heeren. (Naar Wijma).


