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DE AARDMANNETJES

Een schoenmalcer bezat voor eenig goed nog een stuk leder

om een paar schoenen te maken.

- Het is mijn laatste stukje, mompelde de smid.

staat voor de deur, wat ga ik morgen toch beginnen. Maar kom,

ons Lief Heerke zal me wel helpen I

Hii versneed het leder, deed zijn avondgebed en legde zich te

slapen.
Toen hij des zag de vol-

De armoê

schoenenhijanderdaags oprtond

tooid op tafel staan.

- Hoe is zulks mogeliik I rieP hij.
Hii nam de schoenen ter hand, bekeeL ze aandachtig en stel-'

de vast dat het werL een waat meesterstuk was.

In den loop van den dag kwam iemand een paar rchoencn

koopen. Het tiidens den nacht a{gewerkte paar beviel hem zoo

go"à, dut hii er zooveel voor betaalde dat de schoenmaker met dit

ield leder Lon koopen om twee paar schoenen uit te vervaardigen.

b., uvondr sneed hii die, legde zich te slapen en wilde der ander'

daags met nieuwen moed aan den arbeid 8-aan, toen-hij bemerkte

dat âe twee paar schoenen reeds voltooid waren. Twee koopers

meldden zi.h 
""n 

en betaalden voor de twee Paar zooveel geld

dat hii leder kon Loopen voor vier paar schoenen. Des anderdaage

stonden deze al weder klaar en zoo ging het vervolgens. Hij ontving

dubbel terug van wat afgewerkt werd en nu was de armoede uit

zijn huis geweken.
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Op Kerrtmisavond had hii wr

Voor hij naar bed ging zeide hij aan zun vrouw :

w"det een stulc leder

De vrouw vond dit goed, stak de lamp aan en beiden zetten
een tafel, in een hoelc van 't vertrek, op wacht.

- We moeten heden nacht eens wakker bliiven om te zien
wie voor ons al die schoenen afwerkt.
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DRIE TALEN

In Zwitserland woonde eens een oude- graaf- die een zeer

dorr.nloon had. Hoe meer hij zich beijverde om den jong.en iets

;Ë; Jes te dommer werd hij' Da-arom besloot de vader zijn zoon

;;;;"" beroemden leeraar in de stad, voor een iaar' toe te verhou-

Vrten.

Toen het iaar om was keerde de zoon naar zijn vader

Wu. tttUt gil in de stad geleerd ?-vroeg de vader'

Vader, ik É"b l..t.n blafien als de honden'

God beware me I riep de vader boos, is dat alles wat gii

versneden.

zich achter

Op klokslag twaalf traden twee lieve aardmanneties binnen
en begonn n zoo vlijtig en in stilte te werken dat de schoenmaker
geeg oog v"nhen kon afwenden.Toen de schoenen gemaakt waren
verdwenen de mannetjes op geheimzinnige wijze.

De vrouw zegde nu :

Wij mogen die lieve mannetjes wel dankbaar ziin, zij heb-
ben_ons welstand geschonken en zii loopen met versleten kleederen
om het lijf. Ik ga hun een paar hemdies, een hakske en een broekie
naaien en voor ieder een paar kousen breien, gii moest hen een
paar sohoenties maken.

- Opperbest t antwoordde de schoenmaker. IL ben
dat voor hen iets doen kan.

De vrouw maakte de hemdies en de Lleederen en' breide de
kousjes en de schoenmaker maakte de twee paar schoentjes. Zii
legden alles op de tafel en verscholen zich in hun hoekje om te zien
wat de aardmanneties zouden doen.

Des nachts, om twaall uren, kwamen de twee venties vroo-
lijk aangetrippeld en wilden dadelijk aan het wert< gaan. Zii zagen
de Lleedingstukken liggen en trokken dezelfde aan. Zij waren tcn
hoogste vcrheugd, dansten in het rond en zeiden:

- Nu ziin wij veel te fijn gekleed en willen niet
rchoenmaker ziin.

Zij wipten buiten, keerden nooit meer \,veerom, maar het ging

den schoenmaker naar wensch en had werk

blijde

,l
ri

rl

ik

terug.

hiisteeds

langer

in overvloed.

geleerd hebt ) Nu ga ik u naar een andere stad' bii eenen nteuwen

leeraar, zenden
Na het iaar keerde de iongen terug'' - 

W.i hebt gii in de' stad geleerd-) vroeg de vader'

- Vader, ik [an d" taal der vogelen nabootsen'

De vader werd ditmaal nog boozer' - . -

- Cii hubt dan weder een iaar in luiheid gesleten I

o" non 
".n, 

de proef met een anderen leeraar nemen

û, ni"i t.lpt d"n zal ilc u mijn huis ontzeggen'

Toen het iaar verloopen was keerde de zoon terug'
- - 

Wi, h"bt g. in d]e stad gelcerd-? vroeg. de vader'

- V"dtt, ik Ëeb l..ren kwaLen als de LiLvorechen'

È gnaf rieP ziin dienstboden en zei:

neP
en

hij.
zoolk

zu

'-?t"'
. .,...t

.. .....:;, :.

...ri'i.1i;i;i ',t

i'':,'i...t.:liiiil

7 {-5.. .-t"}

trl
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het bosch en doodt hem I

ln't_bosch gekomen kregen zii medelijden met den dommen

iongen en lieten hem loopen. Zij sneden een'hert de tong en oogen
uit en toonden dezelve aan den graaf.

De iongeling was dan vrii en ging verder, altijd verder tot hii
aan een oud kasteel kwam waar hii nachtverblijl vroeg.

- Als gii in den toren wili slapen dan kunt ge dat doen,
antwoordde de kasteelheer, maar ik v.rwittig u dat het daar we-
melt van woedende honden die u zullen u"rrÀ"ur"n.

- lk ben niet bang, antwoordde de iongeling, als gij mii
maar iets geeft om hen toe te werpen, dan zullen ze mii niets doen'

De,graaf gal.hem ."nig. ,pij, mede en de jongeling begaf
ach moedlg naar den toren.
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werd hii hierover zeer ve'legen' maar de duiven fluisterden

in en iedereen was verbaasi ziin wonderbare taal te ver'tale was
het hem
ncmen.

Hii
regeert hii

werd gaarne van het volk gezien en

nog.

l9 hij niet dood, dan

Niet zoodra was de deur achter hem gesloten of de hondcn,
die helsch blaften zwegen, kwispelden den staart, kwamen uit ziin
hand de epiizen eten in lieten hem ongedeerd. Den volgenden
morgen kwam hii, tot ieders veùazing, niar beneden. Hij zei tot
den kasteelheer :

- De honden hebben mii verteld waarom zii in den toren
wonen en zooveel kwaad stichtten. Zij ziin betooverd en moeten
een grooten schat bewaken die onder den' toren begraven ligt en

niet v66r dezen isopgegraven kunnen zij tot rust koÀen. Zii heb-
ben mii ook meegedeeld hoe zulks geschieden moet.

De kasteelLeer was hi.rovei zeer verbliid en beloofde den

iongeling tot zoon aân te nemen, indien hij de'zaak tot een goed

einde bracht. Deze begaf zich in den toren en kwam weldra met
e€n zware' met goud gwuld. kist, terug. De honden waren plotse'
ling verdwenen en zag men nooit meer weder.

_ Na eenigen tijd wilde de iongen de wereld eens zien en ver-

troL. Ziin wel vo.rd. l"ng, 
"én ioel waarin een menigte- kikvor'

s-chen lcwaakten. Hij luistirde hei gesprek a[. en vernam hierdoor
dat in een naburig land een kinderlooze keizer was gestorven en er

onderde ministeËgroote verdeeldheid om de keus v*an een opvol'
ger heerschte. Ten laatste kwamen ziiovereen dat men dengene tot

keizer uitroepen zou aan wien een wonderteeken zichtbaar was. Op
dit zollde oogenblik verscheen de iongeling in de zaal, waar de mi'
nisters vergaàerdwaren, 

"n 
op d"n 

"ie.n;iond 
zette zichtwee witte

duiven op-zijn ,.houdeis nedlr. Hi"rÏn herkenden de ministers het

verlangdà wànderteeken en zij riepen den iongeling tot keizer uit'
Nu moest hij een redevoering uitsprelen en daar hii niet ter

WIJS ELSJE

Er leefde eens een meisje dat men Wiis Elsie

*"t#::"fr 
:ll'"":ql;,*r,\:\Lî'::,T:,il:,îiîd,'""'':ll,l;::

en vroeg de hand van het r

u' t"1Ë:Ï.tit11";","" 
daar moet ge niet aan twiifelen' en de

moeder voegie er aantoei 
hand, dat zij het gras kan zien groeien

- Ziiis zoo bt; .de
en de muggen hooren ntezen' 

,ei Hans, trouw ik haar.

*fi ''"liffiïii#'"'i"Ër'r" naar.d;n kelder om

bier te halen. Elsie nam dJË;:;'tffi"td" oid'erweg met het

dekscl. ln dcn k'lder g'kor,i; tif'""i tii-*" stoeltle bii het vat'

want zii was bang '1""' 
h'i-i;;;Jdg rukk* piin in den rug te

heette. Toen

ze groot was zei de vader

- We zullen haar

- fl6uwsn ) Goed

Eouwen.
wel, maar met lvlen

Iaten
en

) Als er maar



kriigen, draaide de kraan open en, terwijl hrt bier in de kan liep,
keek zij eens rond zich en bemerk,., 

"p 
Jir'lâ;.;;""., een hou_weel dat door de mersers 

-was u.ti.rg'.lut*."g]jïii,i"1.,, schoten
haar oogen vol tranen en droef ,.;d. ,'if , 

--"' -'' -"

- Als Hans me trouwen ,"t 
"n 

b. L. Heer ons een kindjezend en wij dit kind dan naar d.n L"ld., ,tur* "* bie, 
" i"i_pen, dln zal het dit houweel 

"p 
d.n [op L;ijc"îî_.'.,.,".".

En zij schreide al langer à, rnu.rî",*iil h.t 
""rdri.i-l"nr"hIl,^lT ylde Zii vergat.ïaarom zilin dei k"ld.r-*u, gekomen

:n 
u",.1: hursgenooten op het bier wachten, zoodat de "j., uunôe merd o1ut ,.:n: te gaan zien waar Elsje toch bleef. De meidgm8 naar den kelder en vond Elsle snikkend bij het biervat geze-

ten.

- Yî"'lT schreit gii, Elsje ).r,rorg de meid medelijdend.

- \_rch, rs het niet treurig te bedenken dat, wanneer Hans

il:.r,,::*, î" iijtl:" ech.t door à"n kind *ordt g"..g"od en wij dit
lcnct naar den kelder zullen sturen, dat houweeidàài, op zijn lop
zal vallen en het dooden.
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was,
En hii zond den om te zien waar Elsje met het bier

En zii trouwden'
Na eénigen tijd zei Hans:

- il;iË'lti.' iL ga werk zoeken om onz-en kost te verdienen'

r","""ruiiT"ioi-ïut"kor"n op het veld sniiden en dan kunnen

;liîii ;iili"hu"isLomst, brood bakken'*u'"'i{i;;t"tiJ-gU" 
kookte een stevig.en brij ennam dienme-

d" "";;î; 
't.ia. O*i gekomen overlcgde zii wat ze eerst zou

doen: eten o[ Loren sniiden'

Zii at eenten-toen zq verzadigd was overlegdezii wat zii eerst

do"n ^,i 
: slapen of koren sniiden'.,octt L',u 
l",uii'i;Ëilsluii eerst te slapen' vliide zich neder en

ll

nlets Van en vroeg

lsje wakker,
iederen stap

zich af of zij wel het wiize

. -i Wat.zijt ge toch een wiis Elsie, riep de
oewondenng ult.

vol

Zljzette zich naast haar

die

ttt"o' 

""n. 
wasal een heelen tiid tehuis en Elsie kwam maar nieta['

Wat heb ik toch een vliitige vrouw' zegde hij' zii denLt

er zelfs niet aan te rusten en werkt steeds dapper voort' 
'. , I"' '-ii iù*urlïond' H"nt stak eerr pijp aan' :L.qing naar 't veld

"r ,. l;;Ï;;"i 
ko'"n Elsje had gesneden' Hij keek vreemd op

il;.|";il; tiod.n "n 
zij nog geen halm koten had gesneden'

""' ïiiil;olluk, nuu' hui' en.kee'd' lt':'g,t't een koord.waar'

a"o.*'il,.nigt" u.lt.t;., hingen.Hiiwond de koord om het liif van

Ëï;",k;;;à;i"en huisïaa*, schoof den grendel op de huisdeur en

wachtte. t

Toen het donker geworden was

op 
"n 

hoord" het gerinkel der belleties

wcrd.

I

ll

sprong
sterker

schoot

dat bij
dorstig

dienstbode

nede

knecht

r en begon eveneens te schreien.
in den kelder ) riep de vader

bleef.
zii

Elsie was.-'-'- 
---B.n ik heto{ benik het niet ?vroeg zii' Daar zii-geen

antwoord kreeg ging zij naar huis, klopte aan' maar er werd niet

'"î*nd"Zi niigio"n door het sleutelgat of Elsje al tehuis was

Eo m.n 
"ntwoorddc 

haar r ia ! 
r

- ô.h, groote hemel ! riep zil, dan.ben ik Elsie niet?

Zt [fpl"fii de turen uoo, t"ut dezen, verschrikt door het

o"luid-,I., b.il.tio. t"ild"n niet opendoen noch antwoorden'

"-'-'-froor,.lo* v"rli"t zij het dorp, dwaalde overal rond en wan-

neer er haar iemand moest ontmoeten, brenge hr; haar maar terug

begreep er

ik

{1

I
{

ouders zegenden

Wat rs er toch gaande

_- , , D" knecht kreeg van Elsje hetzelfde antwoord dat zij aan de
metd gegev-en had. Evenals de meid was de knecht vol bewonde.
ring voor de wilsheid van Elsje en zette ;"tl *..n*a naast haar
neder.,h,enige oogenblikken later ging de vader, na hem de moeder,
naar de-n kelder en zij zetren zich"scËreiend nuurt Èlri..
, Hans werd ongeduldig en ging zelf eens n.", j.n ketder om

de oorzaak van dit wegblijven te verncmen. Hii vond het vijftat in
tranen badend

- Wat is hier toch gebeurd ? vroeg hij.

, . ^ , 4.h, lieve Hans, zei Elsje. Ik voel me toch zoo ongeluk-
Krg. bedenk eens, wanneer wii trouwen... en zii herhaalde van het
oogcluk dat Lon gebeuren en'zij reeds 

"uo 
h"u, vier huisgenooten

had opgedischt. 
'

- Wat ziit ge toch een wiis Elsje t riep Hans,
tot vrouw-

Hij vaue haar bii de hand en de hen.

neem u

naar Haus.
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KLEIN DUIMPJE

O+,-God toch ! Wat een klein
rvat een lief kindeke !

boelele I Wat een

Zoo was de uitroeo van de moeder toen de ooievaar, in eennoteschelp, haar het kleine wurmpje bracht.

- Z.gman, voecde ,;l 
", 

'U;i i".'guun ,r. ons iongetienoemen ) Wij moeren to;h ee; pu*r"na"i-n?uï 
"ioà"n.ue vader, een kolenbrander, stond over het wiegje gebukt en

I^.^..k \::,k]"qie aan dat hij ;;;*Jù-k;"";;;:i.il; kon. Maarrocn racnte hU het toe zooals het daar- lag, met zijn h""di;; t;ivuistjes, slechts als erwties groo.t,. in..ng"bulJi ln- li, ,""t, .;ya"nblond haaren ziinblozÉnd"gr.i.ht. " --'

- Wat zullen we lgggen, vrouw, antwoordde hij op haarvraag. 't Ventje is zoo tt.;"" a"t *;; t";"KËi;îimpie zullendoopen. Yll g" ik later met durllnd Juo"""g.iI iZA mijnooitin mijn arbeid kunnen biistaan.

- Och, mun, t zal wel groeien en groot worden. Laat hetaan uw harte niet komen. We ."tt." t " a"., i" f;"*i a"" f

- Dàt wel, zei de man, 
"", ait *gg"J,"Ë."g l,i;.i.1, 

""*dieper over't kindeke heen en kurte hËi uoorrl.f,t".t". op hetlcleine voorhoofd.
Maar, ondanks de r moeder, bleef 't b

echt Klein Duimpie.

schatje,

oorlingskehoop de
enqe, eenklein,

I

:

:l
-:f

;1,

ç'

N

Wu

een heel, heel Llein v

oort
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dcn vloer liep.
Zekercn dag moest er

gehaald worden.

middag,
Lwam ik

Had ik nu maar iemand, zei de vader, die,
met paard en kar kon komen om het hout op te
vandaag met de levering van het hout gereed,

gansche ladingln 't bosch een

tegen den
laden, dan

te leiden.

I

ventje riep : r Ju ! n.'t Paard gehoorzaamde. Toen het moest tot
staan gebracht worden riep het voermannetie: n

dier stond. Ceen ervaren koetsier zou het dier
hebben en zoo Lwamen paard en kar v66r elf uur, in't bosch, bij
den houthakker aan, die 't iongetie uit zijn vreemde positie verloste
en hem een paar klinkende kussen op de wangen gaf,

Een man die in 't bosch woonde had het spel nagezien. 't

Was een zonderlinge kerel, die in den zomer de jaarmarkten en

looren afliep en zich zelf, om zijn zonderlingen lichaamsbouw, voor
geld liet zien. Hij had kromme beenen die in stompvoeten eindig.
à.n .o wu"-"ar de menschen dan kwamen kijken en een stuiver
inkomgeld moesten betalen.

Toen hij Klein Duimpie zag dacht hii :

- Wat zou dat een prachtige zaaL worden. En vroeg
aan den vader :

-. Hoeveel vraagt ge voor uw kind )

- Wat moet ge van dit iongede I antwoordde de vader boos.

niet uw kind te maar te

Loop man, vao waar ge gekomen zijt t Heeft men

Oln.Enhet
beter gemend

luidop

A

I
I

hii

verhuren.koopen,

iet te koop.

lk vraag u
zal er U een goeden priis voor betalen'

zoo reb

IK

gehoord I

Toen het gaan kon, dacht men soms dat er een muisie over

- Laat dat maar aan mij ovet, vader, riep Klein Duimpie.
Ik zal op tijd en stond wel bij u zijn.

- fulsar, jongetie toch I lachte de man,

allemaal ? Ge zijt immers veel te klein om het

De oogen van het manneke schitterden toen hij antwoordde :

- Ik zal aan den boer vragen dat hij het paard inspant en

mij dan in het oor van het dier plaatst Ik zal het dan toeroepen

langswaar het gaan moet.

- Goed. Ik wil het eens beproeven.

Tegen half elf stond het paard in,de berries van de boeren-
Lar. Men tilde Klein Duimpie in het oor van den draver en het

wat vertelt ge daar
paard bij den teugel

hout

Hetb n
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. 
De grove man streek zijne puntige knevels op, werd rood vanwoede en verwiiderde zich Ëromm"oi. Muur-niïirt waar KleinD:yqj: woonde en toen hiii, il-;*idd*':i# te huis waswildellij het ventje paLlc.n Â .r;;d";;;JË;;"".

. !laa, Klein Duimpie kroop in h.ibukhui, 
"oïrr.hool ,i.honder het dak. De borËÉ,oun ,ukt" h"r ;,;;;i;; Juk o*hoog .nklauwde Klein Duimpie vast en stak fr"ii, ,ii" *[. ^

Toen hij op weg was riep het iongetie :

- Baas, Iaar mij er uit want il ,tit i
De man deed wat het dwergje vroeg en zette het op den randvan zijn hoed.

- Hier heb ik een schoon uitzicht I lachte Klein Duimpie.Stap nu maar niet te dwaas vooÉ, want dan val ik er af.

h.,r"{:"T,,i;Ii"5":t"1,'t:ï.il1i;:*x"::::ffi-;:J":;
v.rschool zich in een muizenhol.

^ ^Iî!*, ge.mij nier vinden t tergde Klein Duimpie.
rytaar de man stak ziin vinger in den grond 

"n 
wo"ldËd. aar-de om, 't Ventje beet in a1n vrnger.

*,,,. ,,- ,_1iï t riep de man. Cij,"kleine schelm lWacht een oogen-
DtrK, k ga u leeren mij te bijten.

,_. . ryii namziin sto'k en koterde er mede in het hol. Doch Kleinuurmp,e verschool zich diep.in de pijp, vond het nestje van de

ïil:f_.ïl.kl.v1n fjine btaderen ""'Ëï"i,r;;;'ïi.p g..,t d,nganschen nacht, tot's anderdaags in den morgen,
Toen hij wakker werd kwam hij voonichtekes piepen of de

vreemde man reeds vertrokken_ .,"ur, .uu, n; 
"onîï* op.niog 

".r-loj i*l een soldaat die den ;r.ha ";1";; lp.n tu.f,î tua
doorgebracht.

_::_ Klein Duimpie lcon er niet uit. Daar hij zeer slim was nam hij
z_rt1n pennemesie en prikte er 

-mede in de braai van den slapend.,
ore verschoot, opsprong en zijn weg vervolcde.

, , Ti"toP liep Klein Duimpje nâar zijn'huis, waar hij door zijn
beclroetde ouders 

-met vreugde ontvangen werd,

ten va^n een boer die iu de geburen ,"oooj".
, ',Y"t middag,de ion-sche.n heet, Ktein Duimpie Lreeg

vaak en legde zich onder een distet te rlapen.

, E o. k*.f',? langs daar te grazen. 2i1 n"a hct ventie gezien
uoch geroken. Hii lag juist verstopt onder- een bot"rbloem,- Een

t5 -
oogenbliL daarna waren bloem en Klein Duimpie opgeslorpt en

u"r-d,n"n"n in de groote maag van het dier.

Klein Duimpje sliep zoo vast dat hij niet eens ontwaakte.

Des avonds echter, toen de koe in den stal bij de andere

stond om gemolken te worden, hoorde de meid eensklaps iemand

zlngen :

mend uit

het stulc zat dat de
zii eensklaps een

arme
stem-

Het is hier warm, in de koc haar darm I

zooveel

duisteren avond,ID

i
I
I

Marante I riep de vrouw verschrilct uit.

zij wlerp den korf op den grond en liep heen ze

Het is hier watm. in de koe haar darm I

Van schrik sprong ze op, stiet een vollen emmer om en zette

het op een loopen, naar de hoeve, en riep:'- Br". I Baas t Blare is betooverd.

- Wat is dat daar nu voor een historie I zei de boer'

I
I
h

I

Hij ging naar den stal en hoorde daar met eigen ooren, ko'
het diLke liif van Blare :

Het is hier warm, in de koe haar datm t

- Dat is de stem van Klein Duimpje I riep de boer. Arm

ioncske I lk heb hem gansch den dag gemist- Zijt gii het, Klein

buirpj" ) vroeg de boer, luid schreeuwend tegen de koe.

Hij l.gd";|n oor tegen het dier en luistetde

Geen geluid liet zich meer hooren.

- AÈ 't ventie maar niet gestikt is I vewolgde de boer. Ik ga

dadeliik de koe laten slachten' Het is het eenige middel om Klein

Duimii" te verlossen. 't ls zonde voor zoo'n schoon beest t

Zoo gezegà, zoo gedaan.

T"twijl ze het dier open sneden kwam er een arm vrouwke

voorbii.

- O"h baaske, smeekte zii. lk heb vandaag nogniets gegeten.

De boer was een goede vent en barmhartig. Hii liet daarom

een flink stuk vleesch aan d9 bedelares geven' die danLbaar vertrok.

Men had de koe gansch opengelegd, maar Klein Duimpie

was niet te vinden.
Het toeval wilde dat het ventje in

vrouw had geLregen. Onderweg hoorde

metje uit haar Lor[ oPstiigen en zang€n :

- Brummelties van

Dat vleesch is betooverd I

loooen Lon.' De korf lag daar nu, den op de straat,
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- Als't maar geen kar mompelde hij, dan ben
isl

morzeld.

een stem

mij mede

voeten. B
De

sProng op

iL

::':;fiffi i,î.j.1,ffi ï*i:i+J,ii:î::

l',1' ;iÏirlËH:,.Itaanleggen l sprak er een, om in
kn;gen kunnen , t" geraken en mede te nemen wat

Vêt-

Ilâ-

het

het
wJ

.,.' JP.,'i"'i';Ïfft-fij 'ep Klein Duimpje, met zutke grove

oHi* *r,il.*T';:":î:r:i.ï:#I'r ) vroeg een der roovers. ,t

meer. r een oogenblik, maar yernamen niets
Dat is gelc, hernam de roou
gehoord te hebben. er' Ik meende toch duidelijL

Ï:fii1"ï""Ë:": riep Klein Duimpie opnieuw. Neem

,ft:"",,;n'lB"r*lls spreekt I vroeg een der dieven.

ruitrfi"l''' {*#"*;ï**
- Zoo een Llein 

""-",1_" 
h"l ik nog nooit gezien triep de man.Zt;t ge zeLcr dat 

-ge ons herpen kunt l

";:j*Ëii:'i'i,:;t*q2..*r,ïï: j:ï:îlïî".:i:"Ti
attes overhandiglJr war ge bemachtisei ;;i; -" --".,

- we zullen het."n. b.pro.-ven, manneke t

iTrfl.f ïi:'."r".,.Jf 
'*"îi*{îT"i:ii'ii j,ruxu*i:l

- ?.tr r" nu, .oou.rr, wat ge hebben moel.

*""";Tiito:ffi:l:llu', ,uno.L?, iffi;.-î.ïicr, ge zurt de
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Maar Klein Duimpie schreeuwde nog

- Z"g maar wat ge eerst hebben moet en iL zal het u aan-
geven.

De knecht van den burgemeester schoot wakker van het ge-
ruchtrucnl en $ng naar Deneoen. Lr€

en Klein Duimpje verschool zich onder een op den grond liggende

beneden. Dc roovers zetten het op een Ioopen

luider :

eierschelp.

ouderlijk

hii op

- Wat is hier gaande I riep dc Lnecht.
't Was stil. Hii zag noch hoorde iemand, maar zoo na trapte
de eierschelp en vermorzelde ons vriendje.

Klein Duimpje maakte nu vlug dat hij weg kwam, liep naar
huis en had geen avonturenFmeer.zun

DE DOOD PEETVADER.

_groote baan op om den eerste dien hij tàgen
Peter over den nieuwgeborene te zijn. De twee

Een werkman had twaalf
verwachteu. Toen dit ter wereld kwam
raad meer en liep de

kwam te verzoeken

eersten die hij ontmoette bevielen hem niet. De derde was de Dood.
Dcze kwam tot hem zeggend :

- M"g ik Peter van uw der

- IVat zijt gij er voor ccn l

kinderen en wâs een dertiende te
wist de arme man geen

.,
tiende ziin ?

vroeg de vader.
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- Ik ben de Dood. Alle menschen

Llonk het anrwoord.

. - qij zijt mijn man, sprak de vader
onderscheid tusschen 

"rrnuo "n 
rijken maakt.

- Opaerbest t Ik zal uw kind rijk
want wie mii tot vriend heeft gaat het goeâ.

zrln voor mu gelijk I

vervulde

verheugd, gii die geen

en beroemd maken,

de menschen

_ - Wees dan zondag aanstaande op uw post, want dan
wordt het kind gedoopt.

9f d:." gestelden dag was de Dood aanwezig en
behoorlijk zijn plicht.

- Toen het Lind tot een iongeling was gegroeid kwam zekcren
dag .zijn peter hem bezoeken,".n i.""1 h".,i -.a. i" gu"o. Hil
bracht hem in.een bosch, *... i,", een plantje 

""o.n 
r.ii. ,

. - D_* ir mijn peetgeschenk. lk maak u tot 
""o 

beroemd ge-
neesheer. 

.Telkenmale gij bij een zieke geroepen wotdt zult gij mii
zten verschijnen. Als ik mij aan het hoofdeneind van het bed zal
plaatsen.zeg dan maar gerust dat gii hem zult genezen en geef hem
tets van het plantie. Maar sta ik aan het voeteneind dan moogt gij
gerust verLlaren dat geen middeten ter weretd nog ,edding kuinàn
aanbrengen. Dan behoort de zieke mii. Maar ik ierwittig-u dat gif
nooit het plantje tegen mijn wil mooit gebruiL.n, unde-rs zal hii
slecht met u afloopen.

De iongeling werd thans een beroemde
zeiden van hem 

=

dokter,

lijk of hij

rijk als de zee diep

ik

Hii heeft een ziekemaar te bezien en weet dan onmiddel-
genezen zal of sterven moet.

kwam men hem roepen en

- Nu gebeurde het dat de koning zeer ziek werd en onze dol-
ter bii hem geroepen werd. Hij r"g â"n Dood aan het voeteneind
staan en dacht hierop dat niets op

- Dat ik den Dood maar
doktcr. Hij zou het mii misschien

ziin peteLind ben.

- Nu nam hii den koning op en legde hem met het hoofd langs
het voeteneind, zoodat zijn Peter aan het hoofdeneind kwam te
staan. Hierop gaf hii den koning een weinig van het plantie in,
waarop hii genas. De Dood echter kwam met een boos gelaat bij
dcn dokter en zeide :

Van wijd en zijd
ls.

werd . zoo

de wereld hem nog redden kon.
eens verschalken Lon t dacht de
niet al te kwaliik nemen, omdat

hii

- Gi hcbt me een poets gerpceld ; maar omdat gii mijn

Op dit oogenblik viel de dokter ter aarde en was dood.

I
I

I
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petekind zijt zal ik het u voor ditmaal vergeven, maâr pas op : zoo
het nog eens voorvalt, dan neem ik u zelf mee.

Een weinig later viel de eenige dochter des konings zwaar
ziek. De koning weende dag en nacht. Hii liet afkondigen dat wic
zijn dochter redden zou, haar mocht trouwen en hij tot eenigen
erfgenaam van het koninkrijk zou aangesteld worden. Onze dokter
kwam bii het ziekbed en zag den Dood aan het voeteneind staan.

Nu had hij zich de bcdrciging van zijn peter moeten herinneren,
maar de schoonheid der prinses bekoorde hem zoo zeer dat hii haar
opnam cn met het hoofd aan het voeteneind legde.

van het plantje genas haar volkomen.
en wernrg

De Dood stah nu de iiskoude hand uit en nam hem met zich
mede naar een onderaardsch verblijf, waar de dokter duizenden
en duizenden lichtjes zag branden, sommigen groot, anderen min-
der groot en de overigen klein. Beurtelings doofden er eenigen uit
en anderen flikLerden weder op, zoodat de vlammeties in gedurige
afwisseling heen en weder schenen te zweven,

- Kiik, zeide Dood, dat zijn de levenslichten der menschen ;

de grooten zijn van de kinderen, de minder grooten van de gehuw-
den in hun bloeitijd, de Lleinen van de bejaarden; doch kinderen
en iongelingen hebben dilcwerf ook maar een klein lichtie.

- En waar is mijn lichtie I vroeg de dokter in de meening

dat het een groot zijn zou,

De Dood wees nâar een klein, stervend lichtje.

- Ach, lieve peter, smeekte de dokter, steek voor
der een nieuw lichtje aan ; doe het toch voor mii, opdat ik
schoone prinses zou lcunnen trouwen.

- Dat Lan ik niet, antwoordde de Dood, eerst moet
licht uitgebluscht ziin, voor er een ander kan ontvlammen,

- Zet dan mijn stervend levenslicht op een nieuw,
het

De Dood gebaarde zijn wensch te vervullen en haalde
liet het moedwillig uit zijn handennieurv, groot licht, maar hij

len zoodat het uitdoofde.

mu we-
met de

er een

opdat

een
val-

bliive voo*brande als het andere zal zijn uitgegaan t

I

I'
I
t
f
I'
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DE ROOVER.BRUIDECOM.

Een molenaar bezat een schoone dochter en zei bii zichzel'
YCN :

- Als er ecn fatsoenlijk jongeling haar vraagt geef ik hcm
haar tot vrouw.

Zekeren dag kwam er een jongeling die, naar het uiterliike te
oordeelen, zeer riik was, en daar d" *ol*aar nicts op hem wist af

tc heuren stemde hii in het huwelijk toe.
Maar de dochter was met hem in geenen deele opgezet en

zoo dikwerf zij hem zag voerde baar een koud. rilling door deleden.

Zekercn dag zeide de uitverkorene tot haar :

Gij zijt sinds lang als miin bruid aangewezen en ik heb

nog nrettet eenmaal een bezoek van u ontvangen'

- Ilc kan uw woning niet vinden, antwoordde de bruid Lo*'
eenmaal een bezoel

weg.

- Die is gemakkeliik te vinden ; ik woon in het donkere

bosch,

- Ik weet mijn weg door't bosch niet.

- Dien rolt i. tnJl vinden; aanstaanden zond-ag Yerwacht

i! u. Er zal gezekcËap ziin. Opdat ge niet zoudt-verdwalen zal ik
den weg, die naar miin wâonst voert, met assche bestrooien'

Diuo zondag t""t t. ..o angstig gevoel zich van bet rneirjc

mcetcr. Tcn eind'e den terugwcg [" iio-dun vulde zii haar zaklcn

r

met crwteo, die zij op dcn wcg strooide. Laat in den namiddag

kwam zii op ecn donkere plel in 't borch en ontdeLte de woning
van haar verloofde. Het was een somber gebouw dat haar onaan-

genaam aundeed.- Zii ging binnen maar zag niemand. Er heerschte de stilte van

het graf. Zii vernam €en stem die zei :

- Meirje, keer spoedig telug want gij ziit hier in een roo-

venhol,

Het meisje LeeL rond zich en bemerkte een vogel in een

kooi die haar nogmaals dezelfde woorden toeriep.

-2t

Zij .doorliep het gansche huis, zonder iemand te ontnoeten.

Ovcral hecrschte een doodsche stilte. In den kelder echter vond zij
en ouderdomeen oude vrouw wier hoofd van zwalheid

beclde.

l3 - Kunt gii mij niet zeggen, vroeg het meisie, of dit het huis

van miin bruidegom )

- Waarom zijt ge hiet gekomen, arm meisie ? Ge bcvindt u
in een roovershot, ia, erger nog ; in een hol van menscheneters. Ziet
qe dien ketel daar ? Hij is vol water. Zoodra de roovers u zullen

É"m.tk"o zullen zii u in stukLen snijden, u koken en opeten. Maar
ik zal trachten u te redden'

De oude vrouw wees haar ecn groot vat aan waarachter zii
zich.kon verstoppen.

- Maak geen cnkele beweging, waarschuwde zii, anden ir
het met u gedaan. Zoodra de rooven slapen, zal ik met u ontvluch-

ten ; ik heb reeds lang op deze gelegenheid gewacht.

NauweliiLs had zii zulks gezegd of de roovers stormden het

huis binnen. Zii warcn allen dronken en sleurden ein schreiend

meisie met Àch. Zii dwongen haar drie glazen wijn te drinLen :

witte, roode en gele. Hiema legden zii haar op een tafel en hakten

haar in stukken àn bestrooiden haar met zout'. De bruid stond, in

haar schuilhock, duizend angsten uit.

Een der roovers bemerkte dat het stukgehakte meisje een ring

aan haar hand droeg en kapte'den vinger af om den ring te be-

machtigen. Deze vloog in de hoogte tot achter het vat, waaracËtcr

do bruid verborgen zat, en viel in haar schoot. De roover nam een

licht en zocht oi"r"l n"at den vinger, zonder hem te vinden.

- Zou hii achter het vat gevallen ziin ) vroeg hii.

Hij wildehet vatomhantelen maar de oude vrouw zeide hem :

- 
[-aat dat vat maar staan, de ring zal nict wegloopcn, oor-
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gen zult ge hem wel vinden. Zet u liever aan talel

- Goed gesproken, oudie I riepen alten.

. Meteen- zetten zij zich aan tafel en lieten het zich lustig sma-
ken; zij dronken veel wijn waarin de oude vrouw echter een"slaap-
drank.had gedaan. Weldra ronkten zij als zwijnen. Zoodrade bruid
zulls,hoorde stapte zij voorzichtig o".', à" ,lui.nà.n heen en vertiet
met de vrouw het hol deuoo".r*r. D. assche was verdwenen maar
de erwten waren hoog opgewassen en dienden bij den manerchijn
haar tot legwijzer. Tegen den morgen kwamen zii aan den molen,
Vol ontro ring vertelde iet meisje riat zii gezien loa. p. molenaar
zei niets, maar bedacht een miâdel orn'à.n fijnen bruidegom ziin
veldiend loon te geven.

- - 
Toen de dag der bruiloft was aanqebroken verscheen de

bruidegom. De molenaar had vele gasten oihet feest uitgenoodigd.
Na afloop van het feest moest iedËr wat vertellen, de b"ruid rpàk
echter geen woord. De bruidegom drong bij h"", 

"un 
om toch ook

rets te zeggen.

De bruid sprak toen

, . . Omdat gij zoo aandringt zal ik u iets
droomd heb-

wat ik ge'

En nu vertelde zii alles wat haar
komen-

tÂ,as OVer-

.- Gelukkig, besloot zij, toen zii
een droom I

had, was het maar

rl

verhalen

in het roovershol

gedaan

Tijdens dit verhaal was de bruidegom zeer bleek geworden
sProng op en wilde vluchten. Maar de genoodigden vatten hem en
leverden hem aan het gerecht over.

.. De gansche bendl werd gevat en allen onderging"n hun uiel-
verdiende stra{-

I
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DE DOODE KIP.

Een haan en een kip besloten eens een boomgaard te bezoe'

ken en zich aan noten te vergasten. Zij kwamen overeen wat zii

vinden zouden eerlijk te deelen. De kip vond een smakeliike noot

.n oeuzelde dezelfde op zonder van iets te gebaren' In haar gulzig'

h"ià kon zii de noot niet doorslikLen en deze bleef in haar keel

,itt.n, ,oodut zil bijna stikte- Zii riep in haar angst oP den haan :'- 
Haande lief, loop algauw om water o[ ik stik I

De haan li"p naar een bron en zeide :

- Bron, geef me spoedig water, miin }ip heeft zich aan een

noot verslikt .nligt nu voor dood onder den boom'

De bron antwoordde :

- Dat wil ik wel, maar dan moet gij eerst naâr de hier

dichtbii wonende bruid, en haar een stuk- roode ziide vragen'

É. hu"n ging naar de bruid en zeide haar:- gruid, gàf mii een stuk roode ziide 
-voor 

de bron, deze

zal mii daarop ru-ut", g.u.n en dit water zal ik dan brengen aan de

lir a;É, ond"i d.n boom, gaat stikken'

Goed, antwoordde de bruid, maar dan moet ge eerst mijn

krans halen dien ik aan den wilgenboom liet hangen'-'- - ô; haan deed zulks' kreeg den krans, ga{ deze-aan de bruid

di" h.rn een stuk roode ziide overhandigde, waarmede. hij naar de

Ur"" gi"s en in ruil hiervoor wat water kreeg dat hii naat de kip

Ut""tri aÏ" hii, helaas, levenloos terugvond'

/:

ffii(-:':.. .r:.,i

[K{ffi
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De haan maakte zoo'n groot misbaar dat aile dieren uit den

f; Ï:',"i:ltfiï:î 
toegc loope n Ë" a" 

" 

-"'-""'Ëî' 
i. \ t;i.a; ;

Zes muizen maakten een 
.lijkwagenrje wâarop de doode Lipwerd neergelegd en waarvoor ,;; ;"f, ip",iJ*. 

-Ë:"h"r" 
klom op

*: l,:\en nam de t.ug.t, op. Gi.,i";Ëo#*I Jij ..n 
"o, 

t"-gen dre hen vroeg :

- Wat is dat voor een spektakel ) Waar gaat ge naartoe )
- 

^Ytig.aan 
de Lip b.grJ".n,-k-l.nt i.i"",i"",a.

- Itag lk meerrJden ? vroeg de vos,
Gaarne. Maai n.e. op j. 

""ht.rl"n[ plaats, antwoordde.. t.l;i-*:l: drutc t het s.*fil;;i To T,ii'ili,af ..rrlerop kwam een wolf, wat later ..n b..r,'..n É.rt en .ent".u*t|t1.*.*amen op het wagenrje plaats.
r.rndehlk,kwamen zij aan 

".n b..k.
- rtoe hrer. overgeraakt ) woeg de haan bedrult.sen stroohalm, die op d.n weg lag, bood zich aan om eenbrug te vormen. Toen d" z.smuiz.n l"îi"li" "*r'i. brrg l""..ren boog deze door ." d" ;;;-;;;;"; #i b*ti iun dood.Een.brandende srok bood .i"i';;;: ;;"ï, " '

,oo kunt lili::::';:i*e' iL '"r*î; ;'i"*î;gaan liggen en

*rt*tll;i*Ë**#[tfi:,"iffi

ru;*iË*î*roirËnî*r-"**ru

zeide
vader :

aan.

reis I
degen,

I

I

middagmaal bereid had-

Duiurpje sprong- op de stoof, boog zich over den pot, maar
doordien hii zijn hoofd te ver over den rand stak, werd hii door den
damp der spijzcn dc schouw uitgedreven. Hii bleef een wijl in de
hoogte ronddwarrelen en kwam weder op den grond terecht.

- Wat krijgen wij te eten, moe ? vroeg hii.

toen zijn reis en ging bii een baas aan het werlc.

bÆ

DE RETS VAN KLEIN DUIMPJE.

Duimpje noemde. Maar Duimpje bezat moed en tot

Ilc ga de wereld in en mijn Lost verdienen.

- Flink, mijn jongen I riep de vader.

Een kleermaker had een zoon die zoo lclein was dat hij hem
zun

Hij nam een lange stopnaald en smolt er een knop van lak

- Hier, Duimpje, hebt ge een neem hem medc op

Voor Duimpje vertrok wilde hil weten wat moeder voor het

- Kijk zelf maar eens, jongetje.

Hij begon

en schriif op uw deur
vaarwcl patattenkoning.

Maar hij krceg slecht te €ten en zei hierom aan de bazin :

.-.Ah ik morgcn geen beter eten kriig, zeg iL mijn dienatop
en schriif op uw deur_: rAardappelcn te veel, vleesch te weinii,

- Wd gij Llcinc sprinkhaan I riep dc wouw woedcnd. Zii



onder een vingerhoed en stak de tong nâar haar uit.
vingerhoed op maar 't ventje huppelde in een hoek
een reet van de tafel.

greep een stoldoek om hem af te rammelen, maar Duimpie kroop
ii lichtte den
verdween in

- Hé, waar zit ge l vroeg de vrouw.

- Hier I riep Duimpie.
Hii wipte uit de reet in de lade. Daar wist ze hem te pakken

en zette hem aan de deur.
Onze held trok verder en kwam in een groot bosch. Daar

bende roovers af die zinnens waren de schatkist
aan plunderen. Toen zij het jongetje in 't oog

Die komt juist van pas. Hij kan door het sleutelgat kruipen
en voor ons het slot openmaken.

Een hunner nam hem op en vroeg :

- Hé, Goliath t Wilt ge met ons naar 't gaan ) Ge
kunt in de schatlcist kruipen en ons het geld toewerpen.

Duimpje dacht err eens over na en stemde toe. Toen gingen

Duimpje zocht naar een reet, kroop er in en

Een schildwachten had hem evenwel
gezien en zei tot zijn makker

- Wat kruipt daar een

rnaar leven t antwoordde de het

Duimpje kwam in de schatkamer, opende het venster langs
den kant waar de roovers stonden en wierp hun het geld toe. Ter-
wijl hii hiermede bezig was kwam de koning. Hii bemerkte wel dat
er een heele boel geld verdwenen was, maar kon niet raden wie dat
mocht gestolen hebben want de kist was gesloten en nergens wa! er
een gat te bespeuren. Hij zag natuurlijk Duimpje niet die zich had
verstoken. De koning ging naar de schildwacbten en zeide hen :

- Weest waakzaam want er wordt geld gestolen I

Duimpje kroop uit zijn schuilhoek 
"o 

wi"tp het geld weer het
vensteruit.Nu hoorden de schildwachten bescheideliik den helderen
klank van het goud, liepen naar de schatkamer, maar Duimpie
wierp een goudsiuk in den hoek en verschuilde zich daa.onder.

* Hier ben ik t riep hij.
De wachten liepen op hem toe maar Duimpje wipte in- een

anderen hoelc en zoo voorts van hoeL tot hoek, tot de schildwachten
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en

van
kre-

luisterde hij een
den koning te g
gen zeiden zij :

der

paleis

zij allen naar 't paleis.
verdwcen naar binnen.

trapp€n.

- Laat dat
deett ons niet.

iklcelijke spln, zal ze maar dood-

beestje ander,

-27 -
zoo moede werden dat de tong uit hun mond hing en zij woedend

heengingen.------'-Ni*i.tp 
Duimpie de goudstukken verdet op de straat en het

tuutrt" ,r""t hii rn"t iÊ kra"ht weg, wipte er bovenop en vloog er

mede buiten.

De roovers vingen hem in hun armen op, loo(den hem om te

r".rrt .n vroeqen of 
-hii 

hun kapitein wilde worden'

Ik ga verder reizen'
De roovers de

een stuk, meer kon hij
en nam afscheid.

erlangd
degen

lt.
{ii

uelden den b
niet dragen'

Duimpie v
gespte ztln

. slechts
weer om

Hii werkte bii vete meesters maar nergens beviel het hem, tot

h;i zich ;indeliik bii e.n t<astelein verhuurde, De knechten hadden

"Jo 
h.k.l aan iret vlntie dat hen overal bespiedde en den baas ging

vertellen wat zii van de schotels sno-epten en uit den.kelder stalen'

We zullen hem dat wel alleeren ! zeiden zii, en besloten

hem een poets te bakken.

Zekercn keer dat zli hem op het grasplein zagen spelen, maai-

den zii hetsras afen wierpen hem met het voedsel' voor eene Sroote,

zwurte ko.l De koe slokte hem mede naar binnen' Ziin nieuw ver-

bliit Uevi.l Duimpie in geenen deele, want het was er donLer' Toen

de koe gemolken werd, rieP hii :
i StriP, stroPPe, stroPPe krol.! -

ls dit emmertjc nog niet vol l r

Doch ziln stemmetie ging onder het geluid van het melken

verloren. De kastelein trad in den stal en zei :

Morgen moet de koe geslacht rlqrde-n'

Duimpje-werd bang en riep zoo luid hij kon :

- L"it mij er uit ! Ik zit er in !

De kastelein boorde wel iets maar kon niet gissen van waar

het geluid kwam.
Waar zit ge I vroeg hij'
In de zwaÉe klonk het antwoord,

De kastelein begreep zulks niet enging hee-n' 
-

Z"àt at k"rt.l"in gezeid had werd d'-koe.gcslacht en

Duirpj. 
- 
g.t""kte tusschen het worstvleesch in' Bij den beenhou-

*"r'"'"ft"it, begon deze het vleesch te hakken'"" "-- È"t ,,i"t too diep t Ilc zit er in I riep Duimpje'

Mu", "t 
tt".".ltte noial gerucht in de beenhouwerij zoodat
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niemand zijn stem hoorde. De man hakte maar door, doch Duimpfe
Loo tusschen \e! m9s wegwippen en was hierdoor voorloopig ge-
red. Echter gelukte het hem niet uit het vleesch te geraken eri io
kwam hii in een worst terecht. Dit nieuwe verblijl b-eviel Duimpje
nog minder, te meer daar men hem in de tchouw te rooken hini.
Hij begon zich spoedig te vervelen, maar er was niets aan te doei.
Eindelijk werd het wint., .n de worst werd op talel gebracht. De
kastelein sneed dezelfde in kleine schijfjes, m"", Dririj. paste wel
op, dat hii zijn hoold niet te ver 

"oÀit 
.tuk, omdat'Éi| 

'hem 
den

hals niet zou afsniiden, Het gelut<te hem met een wip te ontsnap-
pen'

het huis niet
reisde verder.

bliiven,

I
rl

weer los.

van uw vaders

-lkbe

had

erf
loo

kippen

schalkist

n aan
vader

kippe
den vos gaf, dan
houdt toch meer

Een

Nu wilde Duimpie in
zoo slecht vergaan was. HIi

b ver$sstng op en
Op een

nu was hii wederbosch hapte een vos hem
vriiheid kwijt.

Hé, ror t riep hij, ik zit in uw keel, laat mij maar al gauw

Dat zal ik, antwoordde de vos, als gIJ rnu al de
beloofd.

f het u, vosie t

lezer nu vraagt waarom de vader al zijn
heeten wij zulks een onnoozele vraag.
van zijn kind dan van ziin kippen !

waar het
open plek

hem
in 't
zlln

. De vos liet hem hierop los en droeg hem naar huis. De vader
was hierop zoo bliide hem terug te zien dat hij gaarne al zijn kippen
aan den vos ga[.

En als de

- Hier, vader I zei Duimpie, dat heb ik verdiend.
Hii-stak hem het goudstuk toe dat hii uit's konings

gestolen,
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MIJNNEER KORBES.

Een haan ging met zijn kip, in een mooi

roode wielen, uitrijden. De vier muisies die hij
had liepen als paardies zoo vlug.

Onderweg ontnoetten zij een kat

wag€ntle met vrer
er voor ge3Pannen

er Ytn volenachterop

i(
\È

- 
'Waar gaat ge naartoe ) vroeg de poes.

- Wii riiden naar miinheer Korbes.
Neem mii mee t zei de kat.
Best, ga maar zitten, dan valt gij

niet af.

Daarna kwam een molensteen, toen een ei, toen een eend,

toen een stopnaald, en ten laatste een naainaald. Ze mochten allen

mederijden. Wanneer zii aan het huisvan mijnheer Korber kwamen

was deze uitgegaan. De muisjes brachten nu den wagen in den

stal ; haan en kip vlogen op een stok; de kat sprong onder den

schoorsteen ; de eend plaatste zich in den pompbak ; het ei draai-

de zich in den handdoek ; de stopnaald prikte zich in den zetel ;
de naainaald in hetoorkussen; de molensteen zette zich aan de deur.

Toen miinheer Korbes te huis kwam wilde hii het vuur in den

haard aanwakkeren, maar de kat sloeghem de oogenvol assche. Da-
deliil liep hii naar de keuken om ziin gelaat te wasschen maar de

eeni spoot hem vol water. Hierop wilde hii zich met een handdoelc

afdrogen, maar het ei brak en het eiwit kleefde hem in de oogen.

Hij li-t zich yan vcrbauwcreering in den zetcl vallen, maar Lreeg nu
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de stopnaald in zijn hespen. Vol wanhoop begaf hii zich te bed
toen hij op het oorkussen ging ligggen stak de naainaald hem in
hoofd. Woedend liep hii de deur uit ; daar viel de molensteen
en verpletterde hem.

en
het
om

Die mijnheerKorbes moest toch een stoute man geweest rii"ll

.-L- I

N

DE VREEMDE VOGEL.

Een toovenaar verkleedde zich altijd in een bedelaar,
huizen af om een aalmoes te bekomen maar maakte van de

liep de
gele-

genheid gebruik om alle schoone meisies mede te nemen.
wist waar hij hen henenbracht, want er was nog geen

vallen en gii zult alles bekomen wat uw hart verlangt.
Na een paar dagen zocht hii het meisje op en

volgenderwijzc toe :

t Zal u hier wel be-

sprak

Niemand
enkel te-

ruggeLeerd.

Hij droeg steeds een mand op zijn rug, oogenschiinlijk -om
de aalmoezen in te bergen. Zekeren- dag klopte hii aan de deur

van een man die drie schoone dochters bezat. De oudste dochter

kwam openen en hij vroeg haar wat te eten. Het meisie bracht
hem een-boterham en hii àakte haar eventies aan. Willen of niet

zij moest de mand in. Fiij bracht haar naar een somber bosch, naar

ziin woning, dat als een paleis was ingericht.

- ls dat hier niet prachtig ? vroeg hii. '

haar van hem
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- Ik moet voor enkele dagen op reis' Gij moogt vrij alle ka'

rn"o b.ri"htig.n, behalve één waar dit sleuteltje toegang geeft'

Neem u in acht daar niet binnen te gaan'

Terzelfdertijd gal hii haar een ei'

- B"*"u, dii"i zoigvuldig, voegde hii er bii, draag het daar'

om steeds bii u, want moest het breken, dan zou ons een groot on-

geluk trefien.

Het meisie beloofde hem voor alles zorg te.fr1ge1 en hierop

verdween hii. i'iidens ziin afwezigheid bezocht zij alle kamers' Zii
.tond 

""t.t"É 
ov", d.n tilkdorn dien zii zag' Alles was met zilver

"o 
goud belegd. Nu zou zii ook- gaarne het kleine, vertrek zien,

.i"Ët ", 
sl.utiti" in het slot en daar vloog de-deur plotseling-open'

Wat zij toen zag deed haar van schrik vcrstijven' ln 't mid'

den der kamer stond Jen met bloed en verminkte lilken gevulde

[orn; d"urn""st bevond zich een blok waarop een scherpe bijl lag'

U.t -*i. was zoodanig ontsteld dat zij het ei in de kom liet val'

L" t rr; haalde het 
", 

,n.d", uit en wat zij ooL deed om het bloed

af te vagen het lu[te haar niet.- - 
TË"n de toovenaar tehuis kwam vroeg hii naar het sleuteltie

en het ei. Nu zag hij dat zii ongehoorzaam was Seweest, doodde

haar en wierp haar in de kom.

- Nu ga iL de tweede dochter halen t zei de deugniet'

Hii verkieedde zich weder in een bedelaar en het meisie on'

derqinc iuist hetzelfde lot als haar oudste zuster' Ook zii kon haar

ii.i*ii*gtt.id niet bedwingen, drong in het lamertie, brak het ei

;;;"tâ biide t"rugkomst van den toovenaar door hem gedood en

in de kom geworPen,

Op d'ezefde wijze ging hij ook de derde dochter halen, maar

deze wa's slimmer dan haàr iusters. Zij sloot het ei voozichties weg

"i Jootli"p alle Lamers, ook de bloedkamer en wal zii daar zag

à"J tr."i bijna van angst vetsteenen' Toen zij wat bii was .geko'
;;;;h* zij alle lichaomsdeelen biieen -harer 

zustets, en bracht

J"* Ui 
"lkand"t- 

Niet zoodra was het laatste deeltie samenge'

r"*JJf i. twee meisies werden levend en nu kende hun vreugde

g""i gr.nt"n meer en omhelsden zii elkander'
"--- i* paar dagen later kwam de toovenaar te huis, ondezocht

het sleuteltie en hei ei en zei'le hierop : .---- 
- Cii h.Ut de proel doorstaan, ik ga u tot miin vroulv nc-

men.
Meteen had hii geen macht meel en moest alles doen wat zii

verlangde.
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- IL wil wel uw vrouw worden, zegde zii, maar eerst

een met goud gevulde mand naar het huis mijner ouders
moet
dra-

gen, intusschen zal ik alles voor de bruiloft gerced malcen.
Nu liep zij naar haar zuster die zij in een kast verborgen had

en zegde haar l

- Uw verlossing is nabii, de bloedvent zal u zel{ naar huis
brengen. Zorgt dan dat gil mijdadelijk hulp zendt.

Yenaar

d recht
et oog

in de mand, gooide er goud ov€r'
deze naar haar huis te brengen.

door gaan, beval zij, nict éénmaal

op houden dat gii mii stipt gehoor'

langs alle kanten uitbrak. Hij
eender meisjes riep hem toe l

was zoo zwaar,
zette zich neder

handelt.

hij ge-ii dacht dat het zijn
hoorzaamde. Maar eenige stappen verder moest hii weder uitrusten.

Nogmaals klonk hern 
- 

dezeifde stem in de ooren en dit gebeurde

telkins hij rusten wou. Eindelijk bereikte hij de woning en zette de

mand daar neder.

gereed

en al de vrienden van den toovenaar uitgenoodigd. Toen nu alles

klaar stond nam zii een doodshoofd uit de kom, versierde het met

bloemen en plaatste het voor het venster. Hierop sprong zlj in cen

vat met honii, sneed een pluimen bed te midden door, rolde zich in
de veeren, zoodat zij 

"r 
uitz"g als een vogel en niemand haar nog

tron herkennen. Zij ging hierop naar buiten waar haar de uitgcnoo-

digden
Wel, vreemde vogel, vanwaar komt ge-? - -
lk Lorn van de woning waar heden de bruiloft gevierd

wordt.

- En waar is de bruid ?

- Zii zit voor het venster.
De toovenaar ontmoette zii het laatst van allen en op ziin

vraag kreeg hij herzelfde antwoord als zijn trawanter hadden belo-
rn"olVooi 

"ifo 
woning gekomen ,ug hii h"t met blo.emen versierde

doodshoofd .n d"nk.nî"- dat het zilYn bruid wa. Lnikte hii haar

vriendeliiL toe en wierp haar kushandies toe.' 
Nauwcliih. *"rËo allen aan taltl gezeten of een rterhe groep

Zii plaatste beide zusters
heen en gelastte den too

- Ge moet altii
omzien, want ik zal er h
zaamt.

dat het zweet hem
om te tusten, maar

De toovenaar nam de mand op, maar deze

- Niet rusten. Vooruit t lk wil niet dat gii tegen mijnen wil

bruid wag die aldus sprak en

Intusschen had de bruid alles voor het feest gemaakt,

tegemoet kwamen. Zij woegen haar:

soldaten
in brand.
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viel in huis, sloten deuren en vensters

Zoo kwamen de toovenaar en ziin
en staken de woning
afschuwelijke bende

en

het niet, want er overkomt u wis

deze waarschuwing, oyer-
tooverheks opzoeken.

aan hun einde. En 't war wel besteed,

- Men spreekt in het do
allerlei wonderbare dingen doet.
ben eens nieuwsgierig wat er van
opzoeken,

slecht verloopen.

- lk doe het toch

- Maar hind lief,
en zeLet een groot ongelu

Het meisie stoorde

HET ONCEFIOORZAME IYIEISJE.

Er leefde eens een meisie dat zeer ongehoorzaam,
kurieus was. Zekeren dag zeide zij tot haar ouders :

altiid van een tooveùeks die
geloof er geen woord van en ik

al die praatjes waar is. lk ga haar

- Doe dat niet, vermaanden de want het zal u

koppig

rP

IK

nlet aan

n ging deouders everbod

t

doe
k.

zich

ouders,

3
s:
srl

trad het harer

nrng
Deze woonde in een groot bosch. Toen het meisje haar wo-

vroeg de hekbinnentrad

?A

- Wat rcheelt u toch, ziet zoo bleeL )
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- Och, antwoordde het iksidderend melsle, zag daar zoo'

cvên vreeselijke dingen.

Zoo, en wat hebt ge dan gezien )

- Eerst zag ik een zwarten man.
Dat was de iager I

- Toen een bloedroodcn man.

- Dat was de rlager.

- Eindelijk een

- Dat was ik. Ik
aan u warmen,

Zij veranderde het meisje in een

vuur. De oude nam plaats aan den

ies aan het ongehoorzame meisje.

booze vrouw met

wachtte u reeds

vung
Nu mll eens

en wierp deze in
warmde zich lek-

een echtpaar
kinderen. Op
amandelboom
en het bloed

mocht ik toch eens een

wit als sneeuw is.

hoofd.
ga ik

een

lang.
lekLer

houtblok
haard enhet

kert

DE AITIANDELBOOM.

Het is wel twee duizend jaar geleden
Het hleefde dat elkander zeer g&arne zag.

een kouden winterdag stond de vrouw on
een appel te schillen. Zii sneed zich in den
droppelde op dc sneeuw.

- Ach, zuchtte de vrouw treurig,
Lind bezitten dat zoo rood als bloed en zoo

dat er

ad geen

der.een
vmger

r/t.t'/r

De winter verliep, de leote verscheen, de boomen tooiden zich
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met bloemen en bladeren, de vogelties zongen hun schoonste licde-
ren. Weder stond de vrouw onder den amandelboom en haar hartc
klopte van vreugde. En toen de vruchten riip waren en de herfst
weder zou plaats maken voor den winter, werd zij zeer ziel. Een
zoontle werd geboren dat zoo rood was alc bloed en zoo wit ab
sneeuw.

Man lief, sprak zij, ik geloof dat ik van ga ster-
ven. Begraaf mii dan onder den amandelboom.

En zij ga( hierop den geest.

De man begroel haar onder den amandelboom en stortte bit-
tere tranen. Naeenige maanden had hijzijn verdriet vergeten enzocht
hij een andere levensgezellin. Deze schonk hem een meisje. De stief'
moeder kon den zoon uit het eerste huwelijk van
niet lijden, het was of hij overal in den weg liep.

haar echtgenoot

gedachten speelden haar in het hoofd en zii verlangde dat haar
dochter erfgenaam zou worden van het vaderlijk erfgoed. Wanneer
het kind haar wilde liefkozen stiet zii het ruw van zich a[ en mis-
handeling op mishandeling volgde. Alleen in de school vond het
kind rust.

Zekeren dag dat de moeder het opkam:rtje
haar dochter Leentje haar vinden.

- Moeder, smeekte zij, geef mii toch 
""n 

ipp
De moeder nam een der schoonste appelen uit kist en gaf

Toen zij haar stiefzoon uit de school zag komen beLroop haar
ontwerp. Zii nam Leentje den appel af

Ge moet wachten van eten tot uw broertje tehuis is.

den appel terug in de zware kist en, toen het leuke
ad, vroeg
n, wilt ge

- Zeker, moeder

haar dien.

- Krijgt broertje oo

-Ju,'der boos.

vreugde

Allerlei sombere

schikte kwam

el.
de

k een appel
it de school

plotselingvreeselijk

traks als hij u
) vroeg het kind.
komt, antwoordde de moe-

zij met geveinsde vriendschap :

een appel hebben ?
I maar ge ziet zoo bleeL.

hier, kind, autwoordde de boosaardige

een

zeggend:

ventle
Zij wierp
binmentr

- Jonge

- Kom dan maat

vrouw en bracht hem bii de kist.

Toen de knaap zijn hoofd in de kist stak wierp zii met een

hevigen slag het zware deksel dicht zoodat

len rolde en ziin lijf daarbuiten bleef. Nu
hare misdaad een grooten schrik. Zij nam

OYEI

uit de

zijn hoofd
voelde de

een stul

bii de
moeder
linnen

APPC-
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kart, plaatste het hoofd terug op den romp, wond er het linneu om-
heen en plaatrte hem op eenstoel, aan de huisdeur, met den appel in
de hand.

Lcentic Lwam de moeder eenige

en zeide :
Moede,, broertje

oogenblikken later opzoelen

broertje :

vleeschlntusgche

schoonzoolang

goeden

zit aan de
in de hand.
antwoord,

deur en ziet zoo wit
lk heb hem een stukie

als
ge-sneeuw, hii heeft een appel

vraagd maarik ontving geen

ooren zooals

- Vraag het hem nog maar eens en als hii geen antwoord
geeft sla hem dan maar eens om de ooren.

Leentie ging buiten en vroeg aan haar

- Gee[ me een stukie van uw appel.

haar moeder haar bevolen had. Het hoofd
klap om de
viel van den

romp en Læentje liep schreiend naar haar moeder.

- Moeder, moeder, iL heb broertie het hoofd afgeslagen t

- Wat hebt ge toch gedaan, Leentje ) riep de moeder tot
het niet tot bedaren brengend meisie. Houd u stil, er is nu toch niets
aan te doen. Ve zullen hem koken !

Daar broertje niet antwoordde gaf zii hem een

Zii sneed het kind in stuhkcn en wierp hem in een pot met
kokend water die boven het vuur hing.

Leentie kon haar tranen niet bedwingen en

dat het niet noodig was het vleesch

Waar is mijn jongen I was ziin eerste vraag.
n had de moeder een schotel met op de ta-

lel gezet en Leende schreide altiid maar voort.

- Waar is mijn iongen ) herhaalde de vader.

- Och, antwoordde de vrouw, hii
gaan en zal een heelen tiid wegblijven.

- Waarom is de jongen vertrokken zonder mij
tc zcggen ) Wat moet hij daar doen ?

- Hiismeckte mii en zoo dat ik hern liet
gaan. Hij zal wel zes weLen wegblijven.

-'Het ir jammer
nam de vader.

Hii zette zich aan

- Leentie, zei

dat hij mij nict eerst dag zci, her-'

weent ge I Kom,
zal wel terugleeren t

Hii at hierop mct smaaL van hct vleesch.

ztl
met

schreide zoo
zout te be-

goeden

overvloedig
ghoolen.

Tegen den avond kwam de vader tehuis

en at.
waarom

l3 naar zun grootoom 8e,

dug

brocrtie
tafel
hii,
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- Wat hebt ge dit vleesch lekker bereid, hemam hij. Gee[

me noq wat. vrouwlief,
Ëlo" -.., hiiat, hoe beter hethem rmaakte. Hierop zeide hii:

- Gee[ mii maar den ganschen schotel, het is alsof niemand

dan ik daarvan eten mag.

En hii at alles op. De beentjes wierp hii onder- tafel' læentje

,r"rn b.ho.izaam een doek uit de kast, verzamelde de weggewor'

nen beenties. knoopte die in den doeL, ging naar buiten 
"n 

legde

io ond., i.r, u*unà.lboom neder. Nu schreide zij niet langer meer

want haar hart werd plotseling verlicht'

Plots hoorde zii dat er een groote beweging indenboom Lwam

alsof iemand in de handen klapte. Rook en vlammen stegen uit de

kruin op en een prachtig" uog.l vloog omhoog en verdween in de

lu.ht, No ,""rd â" boom wed"r stil maar meteen waren de beentjes

verdwenen. Leentie was weder vroolijk geworden even alsof haar

broertie noe leefde en zii at en speelde weder als te voren'

b" u'og"l was op het dak van het huis gevlogen wâar een

goudsmid rvoonde en zong :

Mocder doodde mii uit wraal,
Vader at mij mct grooten smaak ;

Maar miin zuslerke Leentje
Die zocht vliitig ieder beentie,
Knooote ." in i.n doek, vol schroom,
Ond.i den amandclboom.

wiL I kwik I kwilc I

Dat vogeltje ben ik I

Toen de goudsmid dit liedje hoorde staakte hii zijn werk.

Hii arbeidde 
"-"n ""n 

gouden keten, en liep haastig naar buiten.

Ond"r*.e verloor hij ien zijner sloefen, maar hij lette er niet op.

L,én sloefian, ziin sôhootsvel voor, den gouden ketting in de een

en een niiptans in de andere hand, keeL hij naar het vogelde.

-Voe"lti.lriep 
hii, wat zingt gii verrukkelijL. Herhaal uw

.l

I

I

I

I

I
I

i
I

I
I

I
I

liedje nog eens.

at wil ik wel, als gii miiden ketting geeft, wel-

de hand hebt.
Hier zoo, zei de smid. Zing nu nog eens.

gouden

ke gij in

De vogel streek neder, nam den ketting en herhaalde het lied'

Hierof vloog hii weg en streek neer oP het dak van een

,cho.nm"kei.o tong zijn lied' De schoenmaker die aan 't werk

was liep, met opgestioopte hemdsmouwen' naar buiten om te zien

wie daar zoo h"etliik zong. Hii zag het vogeltie, riep toen ziin



wouw, zrin kinderen en dienstboden buiten om naar den-vogel te

zicn met ioode.n groene veeren, gouden nek en schitterende oogen'
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Zing nog eens dat prachtig lied, lief vogeltie ) vroeg de

schoeumaLer.

- Als ge,mii hiervoor iets geeft I antwoordde het vogeltje.

- Vrouw, toen de schoenmaker, ga eens naar den win-
schap staan een paar roode schoentjes, neem
hier.

zet
te
ug

kel,
die

oP
en

het bovens
breng ze vl

Eeniç.e oogenbliklcen latet kwam de vrouw met de schoentjes

aan etr de cchoenmaker bood dezen het vogeltje aan. Het streek

ueder, hield de schoentjes metzijn linker poot vast en zong ziin lied;

hij vloog toen weg, met den Leten in ziin rechter- en de schoentjes

in zijn linLerpoot, eu streek neder op een lindenboom die voor een

draaienden molen stond. [n dien molen werkten twintig gasten.

Tocn zii het lied van het vogeltie hoorden staakten zij de een na

den ander het werL, liepen naar buiten en luisterden.

- Zing dat nog eens, vogeltje I vroegen zii.

- Ik wil het wel, klonk het antwoord' maar dan

den molensteen geven dien ge bezig zijt met scherpen.

- Dien zult ge hebben ! riepen allen te gelijk.
Hierop vloog de vogel den molen binnen ; de

den steen op, het vogeltje stak er zijn kop doot en nu

alr een kraag om zijn hals. Toen vloog hii weder in
zong zijn lied.

Nauweliiks was de

De vader zat bii den

EensLlaps zei de vader:

- Het wordt me zoo vroolijk om het harte !

- IL voel mijn harte, integendeel, bezwaard, zei

b een voorgevoel of et een groot ongeluk boven

Leentje schreide.
Daar streek de vogel op het dak neder. De vader hernam :

- Mûo hartis vollicht. Daar buiten schijnt de zon heerliiL. Het
mii of iL heden een geliefd wezen ga wedezien.

De moeder sprak op haar beurt :
En mii is het of mijn bloed in de

klapperen van de koude.

moet gU mrl

gasten tilden
lag de steen

de linde en

vloog met zijn vracht naar
laatste toon weggetrild of het
het huis zijns vaders.

haard, de moeder en Leentje

vogeltje

bevonden

zich aan tafel.

lk he
hangt.

de moeder.
mijn hoofd

ts

aderen brandt,

mrln tanden

læentie schreide al heviger en heviger.

hoewel
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Daar liet de vogel zrJn liedje hooren :

Moeder dooddc mij uit wraak I i
p9 m99d"r stopte van angst haar ooren en neep de

dicht. Ziiwilde nie-ts hooren, niets zien, maar toch hooràe zij
geloei van een naderenden storm en haar oog.nbrandden 

"i

oogen
als het
s vuul.

hoe prachtig de zonne schijnt.
r Maar mijn zustcrLe Leentje t

r Vader at mij met grooten smaak I t

uidop snikte het meisie.

- lk ga naar buiten, zei de
elgen oogen zlen.

vader. En kijk eenr

vader. Ik wil het vogeltie met

ziin vrouw, het mii of het
huis gaat invallen.

De man ging naar buiten zag den vogel en het ver-
volg van het lied :

Ach, ga toch niet, smeekte

Dic zocht vlijtig ieder beenije,
(nogptg ze in icn do"k, 

"oli"h,oorr,Onder den amandelboorn !
Kwik lkwik t kwiL I
Dit vogcltie ben ik ! r

- Bij den_ laatsten toon liet de vogel den gouden keten vallen
die juist og den hals van vader paste. Deze ri"p vol blijdschap :

- -- Kiik, nu eens ! Dit vogeltje geeft me 
"ào 

pru"Ëdg.n,'gou-
den kettingl

Maar de vrouw den grond te van angst. De
vogel hernam :

t Moeder doodde nii uit wraak ! i
Het was of de moeder het hoorde donderen zoo hevig werd

er op-haar harte geslagen. De vogel zong verder, zoodat Leeniieook
naar buiten.ging. De vogel wierp laar de schoentjes toe. Llentie
trgk {9 roode schoentjes aan.en .l,anste vroolijL in het ronde. lij
schreide nu niet meer en ool haar harte kwam vol blijdschap.

- Ik kan niet meer in huis blijven ! riep de moeder. Het ig
mii of het dalc op miju hoofd gaat instorten.

Ook zii ging naar buiten, maar nauwelijks
de werf gezet of daar viel haar de molensteen
ze morsdood nederviel.

ts

hoorde

... Leentje,

scheen in zinken

had zii een stap op
op den kop, zoodat
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l
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ll

f,
q

h
rl
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was bang vo_or de stiefmo-eder en smeekte haa, vader nog één nacht
in het kasteel te mogen blijven.

, .fo:n de koning vertrokken was besloot het meisie haar
broert;este gaan.opzoeken. Zii vluchtte des nachts het boscl in en
ttep gedurende vier-cn-twintig uren altiid rechtdoor tot ze eindelijk
van vermoeienis niet verder- kon.-Ziii.."rLt"."n tut, gingï;,
binnen en.zag zes bedjes staan. Maar'zit Ji;;il; in een dier bed-

ïl gl"" ltggenJroop er onder en bracht den nacht op den kou-
oen vtoer door. I egen den morgen hoorde zij een luid jeklepper en
zag zes zwanerr door het venster binnen"liegen. V"rh.dtk;;; ;ij
te voorschiin en nu herkenden de broertje, io[ hun ,urjË. D" 

"r.ug-de was, helaas I van korten duur.

, - Zusje, zeiden zii, gij moogt hier niet bliiven, dit is een roo-
vershol, en als men u vinit,-zut ,n; ; i""à.;. 

"''

- 5,u1, 
gij mijdan nier beschermen, lieve broertjes I

- t-tetaas, neen, want wij. kunnen elken avond niet langer
dan een kwartier ons zwanenpjk 

"n"gg* * dl menschelijke ie-daante aannemen.

- Maar kan ik u dan nier verlossen ?

Ach, neen. De_ eischen hiervoor zijn te zwaar. Zes jaar
lang zoudt gii geen_woord,m-ogen.p;il;" ;i;i".og"n lu"hen, 

"nge moet_in dien tijd voor iedei uun on, een hemd uiùterrebloemen

f"kï. Mochtgij in.den loop dier zes jaar een enkel woord spre-
ken dan ware al uw inspanning vrucht.too, geweest.
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een kwartier verstreken en hernamen de zes broeders
van zwanen en vlogen langs het venster terug naar

Nu was
hun gedaante
buiten.

, ,, H., meisje wilde alles doen om haar broeders te redden. Zii
beklom een hoogen boom en begaf zich des anderdaag, op ,o"Ë
naarstenebloemen-, die zii aan elkinderrceg.Zii was te àroef om te
l:chen en niemand vond zij tot wien zij ee-n woord lcon spreken.
Zii werkte onverpoosd 

"oort 
uun het maken der hemdies.

Zekeren dag_ kwam een koning in het bosch iagen en een deel

"".,n 4jl,g."otg hield onder den b"oom, waarin trct"meisje woonde,
stll. ZU keken haar verwonderd aan en vroegen :

=.Wie 
zijt gij)

ZU kregen geen antwoord.

- Kom naar beneden, wij zulten u geen kwaad doen I

Ziischudde ontkennend het hoofd Ën, in de hoop de iagers
tevreden te stellen, wierp zij hen haar goud"i halssnoei to". M=au,
de ;agers waren niet tevreden en al wierp zij verder hen ook haar

gordcls, kousebanden en een gedeelte harer
den niet af, klommen eindelijk in den boom,
en brachten haar naar den koning.

- Wie ziit giien wat deedt gii
de koning.

Maar hii kreeg geen antwoord.
Arm meisje, zoo jong en zoo

ken I

Hii tilde haar op zijn paard en voerde haar naar zijn paleis.

Daar liet hij haar van de prachtigste kleederen voorzien die haar
schoonheid nog beter deden uitkomen. Zijn liefde voor haar werd
zoo groot dat hij haar tot koningin verhief.

Maar de moeder der koningin, een zeer vrouw,
was met dit huwelijk niet ingenomen.

- Wie weet waar dit meisje vandaan komt I zei zij.
niet eens spreken en is voorzeker niet waard om op een

troon te zetelen.

Ze

Toen de koningin cen iaar nadien een kind ter wereld bracht
nam de booze vrouw het weg en besmeurde den mond der moeder

met bloed. Toen de koning tehuis kwam, vertelde de stiefmoeder

dat de koningin haar kind had opgegeten. De koning sloeg aan die
woorden geen geloof en beval dat men de koningin hierover niet
mocht lastig vallen. Deze ging steeds voort de zes hemden met ster-

rebloemen te maken.

Toen het tweede kind terweteld kwam handelde de moeder

des konings even als de eerste maal, doch andermaal wilde de ko-
ning aan de kwaadspreekster geen geloof hechten.

Maar toen een derd" kind geboren werd en eveneens op

heimzinnige wijze verdween, moest de koning wel geloof aan

beschuldigingen hechten, en nu werd de arme koningin tot
brandstapel verwezen.

De dag dat zij sterven zou was de laatste der zes jaren die
haar alc proeltiid waren opgelegd. De zes hemdies waren gereed

behalve het laatste, waaraan de linker mouw ontbrak. Zij droeg de
hemdies op den arm loen zij naar den brandstapel ging. Nauwelijks
was zij aan den paal gebonden of er kwamen zes zwanen op haar
toegevlogen. Zij gelukte er in ieder hunner een hemdje over het
hoofd t" werpen. OpvolgenlijL kregen zii allen hun menschelijle
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kleederen toe
lichtten haar

zij hiel-
daaruit

boom ) vroeg haarin dien

schoon en niet Lunnen

boosaardige

spre-

kan
n8s'koni

ge-
de

den

gedaanle terug

iongste, echtcr,
en stonden voor
had in plaats van

haar als schoone jongelingen. De
den linkerarm een vleugel.
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iL

Linderen

De knechten gingen op weg en de kinderen zagen hen in de
verte aankomen.

SU een kerk, dan
wordt een lichtkroon.

De knechten zagen wel de kerk en de maar de
waren nergens te aen.

Dat is niets, zei Leentje,

Zil keerden huiswaarts en vertelden Sanne wat zij gezien had-

Domloppen, zei de oude, komt met mij mede, ik zal zelf

op we8, door de drie Lnechten. De
kinderen zagen het vie*al afkomen en Leentie zei alweer:

- Vogelvondst, verander gij u in een viiver, dan zal
een eend daarin zwemmen'

Zooàta Sanne den vijver zag legde zij zich aan den kant ne-

der en wilde den vijver leegdrinken. Maar de eend trok haar met

den snavel in het water en, daar zii niet zwemmen Lon, kwam zij

iammerliik aan haar einde.

Nu gingen de kinderen naar huis, innig verheugd dat het le-

ulnverander

lichtkroon,

den.

de
gevolgd

en halen.

begaf zich

r

I

e

.l

kind

ik als

ven van Vogelvondst niet langer meer in gevaar was'


