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In het licht van de lantaarn
ST-NIKLAAS
,

Sint Niklaas, nobele baas,
Leg wat in mijn schoentje"
Een appelke of een citroentje,
Ecn nootje om te kralken,
Datzal wat beter smaken,
Een pintje om te drinken,
Dat za,l wat beter klinken.

Ik ben eryan overtuigd, mijn lieve wiendjes en wiendinnekens,
dat geen lleilige u meer aan het harteken ligt, dan die brave"Sint-Nihlaas. Maar die goede Sint-Niklaas verdient zulks iluhbel en dik, want
hij is het die de kinderkens, die gehoorzaam zijn en goed studeren, met
speelgoed en zoetigheiiljes overlaailt.
'Weet ge, mijn lezerkens en lezeresjes, dat er vele legenden verhaald worden, waarin die heilige de schone rol speelt? Ik ga er u'enige
vertellen en zal beginnen met <<de legende vanr het kintleken in de waskuip>.
Een liefhehbend moederken was hezig met haar schattebôutje in
een grote kuip met watet' te wassen. Om te voorkomen dat haar lieve.
Iingske kou zou vatten, had zij de kuip dicht bij een lekker btandend
vuur geplaatst. Terwijl zij daarmetle onledig was, begonnen de klok'
ken in den kerktoren te luiden en het blijde nieuws te verkonden, dat
St-Nlklaas als nieuwe bisschop van Myra zoU ingehaald worden.
Dat wou het moeke zien en zii liep met andere buurwouwen naar
de kerk waar de plechtigheid moest plaats vinden.
Maar terwijl zij rtaar in rlen tempel van den lleer te kiiken stond,

dacht zij er in eens aan, dat de kuip met het water toch zo dicht lbij het
vuur stond. IIet kon goed zijn dat het water aan het koken grng en
dan zou haar schatteboutje erge brandwonden opgelopen hebben. Haar
sloeg de angst om het hart en zij liep, zij liep m snel zij kon, terug
n.aar huis.

Sint-Niklaas had echter het vuurke laten uitgaan en het kindeke
zat rustig in zijn baddeken en plonsde genoeglij,h in het water.
Een andere legende verhaalt het wedervaren dat <<een rover beleefde, die een beeldje van Sint-Niklaas gestolen had.>
Rovers uit Afrika waren op strooptocht uitgegaan en maakten
Calabrië onveilig. Een van hen had eæn beeldje gestolen, dat Sint-NiBlaas voorstelde. De stoute rover had vernomen dat het rbeeldje geluk
aanbracht en voorspoed hezorgde aan alwie het vereerde.
Ik kan niet beter doen dan het heeldje bij de schatten plaatsen
ilie ik- gestolen heb, dacht hij bij zichnelf , dan kan rlie lleilige er oyer
waken en hen ik gerust.
Hij had zich echter lelijk vergist. Op zijn beurt werd de dief door
een anderen di,ef bestolen.
Toen hij vaststelde wat er voorgevallen ltras, werd de royer erg
boos. Hij begon verwensingen te uiten gelijk een ketter, maakte het
heeldje uit voor alles wat lelijk was. En in zijn toom sloeg hij het deer-

iijk af.

Een weinig Iater verscheen Sint-Niklaas aarù de dieven, die den
eersten dief bestolen hadden en dwong hen hun huit weer te geven. De
eerste rover werd door dat voorval zuneer getroffen, dat hij zich b,ekeerde en voortaan als een eerlijk man zijn leven sleet.
Zo werden er tientallen legenden in omloop gebraeht, zoveel dat ik
ze hier niet allemaal verhalen kan.
Toch kan ik niet naliaten, om te eindigen, er nogtoentje aan te haIen.

Toen de hongersnood

in Lyci,ë de'bevolking teisterde, vroeg Sint

ItTiklaas aan schippers, die met gxaan onderweg waren, dat ieder van
hen honderd schepels van hun lading zou afstaan voor de mensen die
honger leden. De schippers aarzelden en toen 'beloofde hun de goede

Heilige dat men te Constantinopel, waar zij hun lading moesten afleveren, niet merken znu dat er wat graan afgenomen werd.
En met dien kleinen voorraad wist Sint-Niklaas het zo aan te leggen, dat hij gans de hevolking van Lycië gedurende twee jaren kon
spijzen en dat hem daarna nog voldoende graan overbleef om gerust
op een nieuwenoogst te kunnen wachten.

Sprookjes van de gebroeders Grimm,

Van den boer, die dokter werd.
Kreeftreen kleine boer, reed met zijn twee ossen en een vmcht
hout naar de qtad en verrkocht het hout, voor drie gulden, âan een
dokter. De dokter zat juist aan tafel en, toen de boer hem zo smakelijk eten zag, wenste hiJ ook eens dokter te zijn.
Zoru zulks niet kunnen? vroeg hij aijn kliënt.
- Wel zeker, makkelijk ! antwoordde de dokter. Schaf u een
A-BC-boek
aân, op wiens titelblarl een haan afgebeeld staat. Verkoop uw ossen en uw kar, schaf u met het geld kleren aan en alles
wat een dokter nodig heeft. Laat verder een plaatje met de woorden
beschilderen : << Dokter Alwetend >>, en hecht dit op uw huisdeur.
De boer volgde den raad en hiJ dokterde. Op zekeren dag werd
er in een nahijgelegen stad bij een rijken heer gestolen, De dieven
bleven onvindbaar en hierom besloot hij' si"L tot Dokter Alwetend
te richten, om te vernemen wie de dief was. Hij reed naar hem toe
en yroeg hem, of hij Dokter Alwetenil was.
Js, die ben ik ! antwoordde de boer.
- Zo gij alles weet, moet gij het gestolen geld ontdeklien en
terugbezorgen.
mij laten
Goed, zei Kreeft, maar dan moet mijn vrouw Griet ook meegaan.-

Ilierin stemde de heer toe en beiden namen in zijn rijtuig plaats.
In het huis van den rijkaard gekomen, was juist de tafel gedekt en
zo werd de boer uitgenoiligd mee aan tafel te zitten.
Goed, zei de boer, maâr mijn Griet ook.

-Sr werd dan ook vaor de boerin een plaats ingeruimd. Z'adta
de bediende met den eersten schotel hinnenkwam, s'r,ootte Kreeft

zijn vrouw met den elleboog
Dat is de eerste

aan en zei :

!

-Hij bedoelde hiermede,

dat het eerste gereeht opgediend werd.
De hediende dacht, dat hij hierrnede zeggen wilde : < Dat is de eer,ste dief >>. Daar hij werkelijk aan den diefstal had geholpen, ging hij
.naar zijn rnakkers en zei :
De dokter weet alles. Hij heeft gezegd, dat ik de eerste was.
-Hij wilde verder niet meer opdi,enen en liet een van zijn mak-kers het werk doen. Toen deze met den schotel binnentrad, stiet
Kreeft zijn vrouw weer met den elleboog aan, zeggend :
Dit is de tweede.
-De }akei sidderde op zijn benen" maakte dat hij wegkwam en
liet nu aan den derden knecht de taak van opdienen over. Toen dêze
binnentrad, herhaalde de dokter:
Dit is de derde.
-Een vierde bediende moest nu een gedekten schotel binnenbren"
:gen. De heer zei tot den dokter :
g:even en zeggen
ge
proef
Nu
moet
mij
eens
kunst
een
van
uw
-rvat er in den schotel is.
In den schotel lagen kreeften. De hoer ibekeek hem langs alle
kanten en was rnet de zaak zeer verlegien.
Arrne Kreeft ! zuchtte hij.
- Inderdaad, riep de heer, gij weet llret ! Zeg mij nu oqk wie
- heeft gestolen.
het geld
De bedienden, die den diefstal hadden gepleegrl, waren c,o angstig geworden, dat één van hen den boer wenkte orn eens bij hem
te komen. 7,odra hij buiten was, bekenden zij de som te hebben geroofd en zeiden dat zijt hem het geld zouilen teruggeven, met nog
"een goede som bovendien, indien hij hen niet verklikte. Zij brachten
hem hierop naar de plaats waar zij het gestolene begraven hadtlen.
De iboer ging terug naar hinnen en zei tot den heer :{
Nu ga ik eens onderzoeken waar uw geld ligt.
-De vijfde bediende had zich in een hast verscholen, om te horen ,vrat de dokter zou zeggen. Deze narn zijn A-B-C-boek en zocht
'den haan :
Willen of niet, riep hij, ge zult er uit komen !
-De bediende dacht, dat het op hern gemunt was, sprong in groten angst uit zijn schuilplaats en riep:
Die man rveet alles !
-Hierop bracht de boer den eigenaar naar de plaats waar het geld
begraven lag, doch beschuldigde niemand.
De heer kwam nu terug in'"t'bezit van zijn geld en Dditer Alwetend werd rijkelijk beloond.
Kreeft werd een beroemd man !
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