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In 't verre Oosten leefde êr, eeuwen geleden, eens een koning die, om
zijn eerlijkheid en zacht karakter, door zijn onderdanen den Goeden Kotrins
werd genoemd. Op dezen titel was de vorst fier en hij betoonde zich in alle
omstandigheden een vader, een goeden, rechtvaardigen, edelmoedigen vader
voor zijn volk.
Zekeren dag ging hij, in 't bosch, op jacht naar wilde dieren, die veel
schade aan de menschen en hun eigendommen veroorzaakten. Zijn honden
joegen een k<lnijntje op, een wit, spierwit diertje, met fluweele ooren en
roode oogskens. Uitzinnig van schrik liep het her en der en sprong ten slotte
in de armen van den koning, om daar bescherming te vinden. De goede man
suete het bange diertje, wiens harte hij onstuimig voelde kloppen, streelde
het over het donzige lijfje en sprak het toe :
p6a1 gij uw vertrouwen in mij hebt gesteld' zal ik u beschermen
gij
en zult
niet verecheurd worden.
Hij bracht het naar zijn paleis, liet er onmiddellijk.een mooi hok voor
maken en voederde het lekkere brokjes uit zijn hand.
Des avonds onderzocht de koning, zooals iederen dag, zijn geweten,
ten einde zich op een fout te betrappen en, desgevallend, de belofte te doen
zich te beteren. Terwijl hij daar zoo peinzend zat in zijn kamer, alleen en
rustig, stond plots een mooi meisje naast hem. Zij was niet gekleed als de
toovergodinnen in cen met edelgesteenten vereierde gouden kleed, maar War
I

-6€envoudig in witte zijde gedost en haar blonde lokken waren versierd rnet
oen krans van witte rozen.

De Loning keek niet weinig verragt op, toen hij haar in zijn
c1e deur in 't slot geelraaicl"

kan-rer

zag, want hij had, met eigen hand,
Zij sprak hem aan :

Ik ben de Toovergodin klorgenlicht. Ik bevond mij in 't woud toen
Sij op jacht waart en ik wilde mij persoonlijk overtuigen dat gij wel zoo
zijt als men beweert. Hierorn veranelerde ik rnij in eeri konijn err zceht
toevlucht in uw artyren, lvant, ik r.veet dat zij, die harmhartig zi'in vn:*r
de dieren, ook goed zijn voor de menschen. Haclt sij mij echter ten doode
verwezen, dan zou ik u voor een slecht mensch heh,Lren gehouden, Ils. knrn
u thane bedanhen orn den grooten dienst dien gij rnij bewezen hebt en ik
beloof u dat ik steeds als een goede vriendin aan uw zijde aal staan en u
allee zal schenken wat gij mij vragen zult.
* Verrnits gij een toovergodin zijt, antwoordde de koning, zero weet
ge ook wat ik wensch. Ik bezit slechts één kind, een zcron, dien ik uit al
neijn krachten bemin, hierom noemde ik Frem ook Frins Welbemind. Zaa
ik u nu iets vragen mag, wees dan de heschermster r/rln r:nijn erfeenaarn.
\r6p ganscher harte, antwoordde Morgenlicht, ik zal ul,l zoon tot
den schoonsten,
den rijksten en den machtigsten prinsvan de n'erelc{ rnaken...
Neen, neen, onderbrak de koning, dit wensch ik voor rnijn kind
niet. -Schoonheid, rijkdom en macht zi;'n vergantr<elijk en zijn de moeder van
Hoovaardigheid. Dus weet gij zeer goed dat deze gaven hern niet zouden
ten goede komen, verrnits alleen de Deugd het oprecht geluk waarborgt,
Het ligt niet in mijn bevoegdheid, Sire, van uw zoon een eerlijk
- te maken, zoo hij zell er niet alles voor doet nrat in zil'n rnenschemensch
lijke rnacht ligt. Deugdzaamheid is niet te bekornen, maar rnoet men door
zichzelf winnen. Wat ik u echter wèl kan beloven is dat ik uw znon steeds
zal bijstaan met mijn goeden raad, hem oprnerkzaam maken op zijn fouten
en gebreken en hem straffen wanneer hij zich kwaadaardig aanstelt.
De goede koning was over deze belofte tevreden. I(orten tijd nadien
vertrok hij naar het schoone land van rechtvaare{igheid. Prins \X/elbeminrj
beweende hem lang en droef, want hij had hem boven alles ter werel.J lief"
Hij zou zijn gansche rijk, zijn goud en goederen en alles, waaraen hij hielrt,
gaarne hebben gegeven om den goeden man nog naast zich te hebben; doch
dooden keeren niet rneer weer.
Eenige dagen na de begrafenis van den vader verscheen Morgenlicht
aan den weenenden zoon.
Ik heb, sprak zij, aan uw vader beloofd, u met raad en daad bij te
staan. Ik wil woord houden. Ziehier een geschenk dat ik u, ter vertoiking
mijner goede gevoelens, aanbied.
Dit zeggende schoof zij een gouden ring aan een zijner vingers.
S6vv3a1 zorgvuldig dezen ring, vervolgde zij, hij is kostbaarder dan
al do -odelgesteenten, die gij bezit. Telkens gij een sleehte daad begaat, zal hij
goed

ik
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u in het vleeech prikken. Blijft gij, ondanks deze vermdning, in de boorheid
volharden, dan zult gij mijn vriendschap verbeuren en aal ik gedwongen zijn
als een vijandin tegenover u op t€ treden.
Hierop verdwecn Morgcnlicht en liet den jongen koning over dit voorval nadenken.
Vele weken verliepen. Welbernind, nog ateede onder den invloed der
van zijn vader behomen lessen, toonde zich een goeden vorst en een goed
menech. Geen prikje in den vinger waarschuwde hern dat hij iets gedaan
had wat hij niet had mogen doen. Iedereen in het land was tevreden omdat
hij de stappen van zijn braven vader bewandelde en men noemde hern,
naaet den toenaam van lffelbernind hem door zijn vader gegeven, ook als
den Gelulckigen Koning.
Maar alle dagen gelijken elkander niet, zijn niet even blauw en schoon,
worden menigwerf door grijze en donkere uren afgewisseld. Weldra verrlapte Welbemind in zijn goede voornemenr en zulks zou hem ten verdenre
voeren, Zekeren dag dat hii op de jacht niets had geschoten kwam hij
slecht geluimd tehuis. Zooals naar gewoonte liep zijn geliefhoosd hondeke
hem vroolijk tegemoet, sprong tegen zijn beenen op en liet niet af vooraleer hij hem in zijn armen had genomen en gestreeld. Maar ditmaal riep
hij Floereke woedend toe :
l(6ss1, dom dier, houd op met uw geblaf!
-Flocrcke, die kwadc taal uit zijn mond niet veratond, verdubbelde zijn
docniryL tprong oââr f.{l der panden van zijn jar en rehourde or cæ rtuk

-Eaf. Geërgerd over dit kleine feit diende hij het beestje een gewelc{igen trap
toe.

p661 zie, riep hij, zulks zal u leeren gehoorzaam te zijnt

-Floereke liep jankend in een hoek en keek bedrukt en droef zijn meester aan. Cp denzelfden stond voelde de prins een hevigen prik in zijn vinger.
Gemel:jk bekeek hij den ring en mompelde :
Ik geloof waarachtig dat de Toovergodin mij voor den gek houdtl
- O, vorst, hoorde hij Morgenlicht hierop antwoorden, ilc houd in
- den gek met u niet. Gij hebt drie fouten in plaats van één bedreven.
't geheel
Gij waart kwaadgezind orndat rnen u tegenstribbelde en gij in de meening
verkeert dat menschen en dieren geschapen zijn om aan u1e grillen te voldoen. Erger nog, gij hebt u wreed tegenover dit weerlooze diertje aangesteld
en hebt het boos behandeld. Ik beken dat gij boven een hond verheven zijt,
maar zoo gij van de stelling uitgaat dat eij uw minderen moogt miohandelen,
dan ligt het mij, Godin, in de macht u te ranselen, ja zelfs, te dooden. I-let
wezenlijke voordeel dat de heerscher van een groot rijk op zijn onderdanen
voorheeft, bestaat niet om kwaad te stichten maar uitsluitend orn door het
goede hun geluk te bevorderen.
lUelbernind bekende zijn schuld en beloofde zich te beteren. Deze belofte was hij spoedig vergeten. Een karakteilooze voedster had hem opgebracht; zij had aan al zijn grillen toegegeven wanneer hij zich als een woedende aanstelde om iets te bekomen. Nooit had zij hem vermaand, nooit
bekeven, alles wat hij deed vond zij goed, want zij had hem menigmaal
gezeid, dat eenmaal alle menschen in het land hem blindelings zouden moeten gehoorzamen en niemand het recht zou bezitten hem iets te weigeren.
Door zulke opvoeding werden in het jonge gernoed de kiemen van hoogmoed
en verwaandheid gezaaid. Toen hij ouder werd, begreep de prins hoe verkeerd zijn voedster hem had voorgelicht en, onder de hoogstaande leicling van
zijn leermeester Suliman, wist hij het onkruid, zooniet uit te roeien, dan toch
gedeeltelijk te verstikken. Nu hij de meester van den meester was en niemand
meer te gehoorzamen had, kostte het hem veel moeite redelijk te zijn, en
menigmaal was hij om den strijd tegen zijn geweten verbitterd en riep hij uit:
Had men mij in mijn kinderjaren niet bedorven, dan hoefde ik
thans- niet tegen al die miseries te vechten.
Had men,.. Had men!... De gewone vetontschuldiging van lieden die
bang zijn of te lafhartig om het kwade tot den wortel uit te snijden. Langzamerhand toonde hij al minder en minder lust om tegen zijn gebreken tè
strijden. De hoogmoed schoot weder hoog op in zijn harte en beheerschte
weldra al zijn daden. Hij werd brutaal tegenover zijn minderen, onrechtvaardig in zijn oordeelen. Hij viel van erger tot erger. De ring prikte hem dagelijks, soms verscheidene malen op een dag en wel zôô hevig dat zijn vinger
met bloed bevochtigd werd. Eindelijk werd hij om die herhaalde pijnlijkc
vermaningen zoo driftig dat hij den ring van zijn hand rukte en hem in een
schuif wierp.
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Nu dacht hij zich de gelukkigetc aller mengchen omdat nietg hem cr mecr
op wccs hoe alecht soms zijn handelwijze wao. Hij leverde zich thane, zonder
gewetensbezwaar, aan de gekste en onzinnigste daden over en werd zoo
kwaadaardig voor zijn onderdanen dat men lrem weerde en schuwde als dc

pe*.
Zekeren dag dat hij op wandel was ontmoctte hij een wonderschoon
Zij heette Astrid en was zoo deugdzaam als mooi. Om haar gunst te
winnen, gaf hij haar kostbare geschenken. Zij werd hem zoo dierbaar, dat
hij haar weldra ten huwelijk vroeg, overtuigd dat de herderin Astrid zich
zeer gelukkig zou achten tot zijn gemalin verheven te worden. Maar wat
atond Welbemind raar te kijken, toen hij van haar het volgende antwoord
ontving :
Sire, ik ben afin en moet hard werken om mijn korst droog brood
te verdienen en toch wil ik uw rijke gemalin niet worden.
Zool En waarom niet? vroeg de koning ontroerd. Ben ik dan mis- niet mooi genoeg voor u?
schien
In1çgsndeel, Sire, wedervoet de herderin, ik-meen dat uw schoonheid -edeler vrouwen dan mij kan bekoren. Maar wat zal mij die schoonheid
baten wanneer ik u dagelijke daden zie bedrijven die mijn misprijzen en
afgrijzen verwekken.
Hierop werd de koning wocdend en beval dat men haar in een kamer
van het paleis zou opsluiten, want zijn liefde was zoo groot dat hij haat
niet kon vernederen met naat een sombere gevangenis te zenden.
meisje.

-r0Onder de gunstelingen, die hem naar het kwade dreven, genoot zijn
eoogbroeder Hartloos, zijn volle vertrouwen. Deze was werkelijk een slecht
mensch met een laaghartig karalcter en mocht rnet reden de booze geeet
van Welbernind genoemd worden. Aan hem verklaarde de koning dat hij

zijn le.ien wilde beteren om Aetricl te huwen.
Och, wat! spo';te F{artloos, ware il.. in uw plaats, ik zou haar wel
weten- te dwingen mij te huweir. Gij zijt de almacb.tige koning en iedereen
eou het een gchande '"'inden zoo gij u rnoest buigen voor den wil eener herderin, van een nreisje clai zicir r,'an fierheicl de l:anrjen zou rnxf,gen wrijo*.en
wanneer men haar de eer deed oncler uw sla:tinnen te worden opgenornen.
Zet haar op water en Croog byoccl, Sire, zij zal rap geiemd zijn, Toont zij
zich dan nog weerl*.arstig. leg haar rlnn r:r-a ij€ p-ijrrT:ank tot cl.e C,rsC iiaar
rnond voor eeuwig sluite.
Dàt niet, rrriend, .i,vederuoer de koning, il* wil nrij niet onteeren rnet
een onschutrdige ierjood te brengen, n'ant Aetyid heeft zieh geen enkele
rniedaad te verwijten.
l\4aar is zi-i dan niet r:isclaCig r,.'anneer zij zich tegen het verzoek
haarg konings verzr:tl riel: Hartloos. 13 dji geen rnajer,ieitss*lrenais pleSgen en
rtaat hierop niet de cloodstraf ) En, rno*ht rnen u haar dood alg een onrecht-

vaardigheid aanrel;.enen, rlar:,r.r-ii llog arltijC tc.,,crhiezen T:cven rlen *maad
dat een herderin met €en honing sollen rnag.
\Welbemind werd door d-eze booze taal ingenornen. Het inzicht om zich
te beteren was meteen verdreven en hij besloot, dienzelfden dag nog, A-"trid
te dwingen hern te huwen.
Hartloos waakte er over dat zijn vorst niet weder een ander besluit
nam. Hij richtte dien avond, met drie andere hovelingen, een overdadigen
maaltijd aan en liet V'/ell:eneind. buiten rnate drinken. Tijdens deze zwelgpartij zweepten de ellendelingen hem nog vuriger tegen Astrid op zoodat
hij het besluit nam haar, den volgenden morge$" op de slave!'lmarkt to brengelr ên haar aan den meestbiedende te verkoopen.
Maar eerst wilde hij haar folteren en liep vol waanzin naar de karner
waar zij opgesloten was. Stel u de gramschap" ja, de razernij van den ellendigen Welbemind voor, toen hij de kamer ledig vond en Astrid verdwenen.
Wie, wie, raasde hij, is de vermetele die het wagen doret mijn
eehat te ontrooven!
Wie, Sixe) sprak Hartloos. Sulirnan is het.
-Het was den koning of hij een slag in volle gelaat ontving. Hij, Suliman,
de man dien hij het meest hoogachtte in het land. Hij, die niet alleen zijn
leermeester, zijn leidsman was geweest, maar ook zijn tweede vader. Hij,
de goedheid, de rechtvaardigheid in persoon, die cle boezemvriend wae van
zijn doorluchtigen vader, den Goedel
O, kermde hij, Suliman, Suliman, waarom hebt gij mij dit leed
berokkendl
En in razernij uitbaretend riep hij :

-il-- W*g met hernl Dat hij het paleia on dc hoofdatad rrorlate. Ik wil
hom nooit meer, nooit meer onder oogen zien!
Deze straf ç'as echter niet voldoende voor zijn slechte raadgevere" Eenige
uren later deelden zij den koning mede dat Suliman vertrokken was er
zich op beroemend Astrid aan zijn klauwen te hebben ontrukt, Bij deze
tijdine beval Welbemind dat men Suliman achterna zou rijden en hem,
geboeid als een rnisdadiger, in cle gevangenis werpen.
Op dit oogenblik beefde de aarde, een donderslag rveerklonk en lr'I,trrgenlicht etond in 's konings kamer.
Streng sprak zij hern toe :
-- Ik had aan urï vader beloofd u steeds met goeden raad bij te staan,
rnaar u ook te straffen, rnocht gij gehoor geven aan urv kwade instinkten.
tJij hebt al mijn vermaningen in den wind geslagen, en u aan talrijlie misdaden r.rergrepen. Gij zijt een slecl'lt rnensclr geworden, uw rnisdaden maalc.ten u tot een rnoncter, tot den gruwel van het land. I\tlijn geduld is ten eincle,
ik ga u straffen, Ilr- veroordeel u om de gedaanten aan te nernen der dieren
wier woesten aard gij schijnt te bezitten. Door uw woede gelijkt gij aan
den leeuw, door ulv vraatzucht aan den wolf, van de slang hebt glj de valschheid waarmeele gij urv goeden leermeester hebt behandeld en van cl.en stier
uw woestheid. Van elk dezer dieren zult gij het uiterlijk vertoonen.
Ftrierr:p verdween zij. Welbemind voelde een afgrijselijke pijn. Zjin
aders gloeiden. Hij keek in den spiegel en week nnteet ternE. Hij bezat
den kop van een leeuw, de horens van een stier, de pooten van een wolf
en den stn{r.rt eener slang. En ptrots h,evr:nd hij zich in een uitgestrekt woud.
Vele dagen eloorliep hij brieschend de eenzaamheid, tot hij zekeren dag in
een kuil viel, dien men voor het vangen der beren had gegraven. De
in de boomen op loer liggende jagers namen hern gevangen en voerden hern,
met iizeren ketens geboeid, naar de hoofdstad.
Hij ging als een razende te werk, echudde en beet in zijn ketens. In de
nabijheiel der lconinkli-ike residentie zag men een groote menigte in feesivreugde. l\4en zong en danste. De jagers vroegen wat zulks beduidde en
men vertelde hem dat de tyran in zijn paleis door den biiksem wae getroffan
geweest zoodat er niets meer van hem te vinden was.
Een ouderling voegde er bij :
Aldus hebben de goden de aarde van een onmensch verlosL De
vier valsche raadgevers die hem op het slechte pad hadden gebracht wildsr
zijn rijk tusschen zich verdeelen maar werden door het volk in stukken gescheurd. Suliman is thans koning, Suliman de wijze, die door den onverlaat
in de gevangenis werd geworpen. Hij zal vrede en welstand in het rijk herstellen.

Welbemind schuimbekte van woede toen hij deze tijdingen vernam.
Het werd hem echter nog weeër toen hij zijn paleis naderde. Daar zag hij
Suliman op den troon gezeten, het volk bracht hem zijn hulde en baden
de Goden hem een Iange regeering te verleenen, ten einde al het door zijn
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voorganger begane kwaad te herstellen. En toen het gejuich eindclijk bedaard
was stond Suliman op en sprak het volk toe :
Door uw wil gedwongen, heb ik de kroon aanvaard. Ik zal er bezit
van nemen
tot koning Welbemind terugkeere. Hij is, zooals een fee me zei,
niet dood. Wanneer hij weder deugdzaam is geworden, zult gij hem terug-

zien en dan zult gij hem liefelevol ontvangen. Arme vorst I Zijn booze
raadgevers hebben hem ten verderve gebracht. Itrr ken zijn hart, het wae
gevormd om goed en rechtvaardig te zijn. Bo,rze influisteringen wekten zijn
hoogmoed op en brachten hem in het ongeluk" Wij moeten den armen man
beklagen en niet vervloeken. Laat ons de Goden bidden dat hij ons teruggeschonken worde als een liefdevollen vacler en vorst. Caarne wou ik dezen
troon met mijn bloed besproeien zoo zullçs bij machte ware hem zijn koninklijke taak waardig te doen hernemen.
De woorden van Suliman troffen het hart van trVelbemind. Nu.eerst
begreep hij de liefde van zijn ouden leermeester. Hij was één trouw en één
verknochtheid. Voor het eerst voelde hij een waar berouw over zijn euveldaden. Nauwelijks was dit edelmoedige gevoel over hem vaardig of hij voelde
zijn razernij verdwijnen. Hij overzag thans al het verschrikkelijke zijner
euveldaden en hij moest eerlijk bekennen dat hij zijn welverdiende straf
onderging. Hierop werd hij mak als een lam en liet zich gewillig opsluiten
in een'ijzeren kamer bij andere rnonsters en wilde dieren.
Welbemind nam het besluit gedwee te gehoorzamen aan zijn bewakcr.
Deze was een woestaard, een hardvochtige, die Welbemind bij iedere gelegenheid sloeg met een zwaren knuppel. Welbemind verdroeg deze behandeling verduldig. Zekeren dag was de bewaker in slaap gezonlcen; een tijgcr
rukte zich los en zou den woestaarC verscheuren, Welbemind liet een luiden
schreeuw. De bewaker ontwaakte en zag den losgebroken tijger. Een vreeselijlce worsteling ontstond. Welbemind sprong zijn bewaker ter zijde en wa!
zoo gelukkig het wilde dier in zijn klauwen te versmachten.
Nu ontwaakte in het harte van den wreedaard een blij gevoel. Hij
werd verteederd. Vol dankbaarheid streelde hij het monster en gaf het
zoete namen. Welbemind hoorde nu een stem fluisteren :
Een goede daad blijft nooit onbeloondl
-Tot de allergrootste verbazing van den bewaker werd het moneter dat
hij aan 't streelen was veranderd in een prachtigen hond.
Welbemind likte den man, dien hij van den dood had gered, de hand.
Deze nam hem in de armen en bracht hem naar Suliman, wien hij de
wonderbare gedaanteverwisseling vertelde. Sulirnan vertrouwde hem aan
een der hofdames toe, en \X/elbemind zou zicl'l nu werkelijk gelukkig gevoeld hebben, indien hij had kunnen vergeten dat hij een mensch en
koning geweest was. De hofdame $'as zeer goed voor hem, doch vreezend
dat hij nog zou groeien en groot en sterk worden, raadpleegde zij de geneesheeren die haar den raad gaven het dier zeer weinig voedeel te geven
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cn zoo gebeurde het dat Welbemind slechts cen klein broodje pcr dag
kreeg waarmede hij op verre na zijn honger niet kon stillen. Hij troostte zich
echter en hij begreep dat zijn straf voor zijn talrijke euveldaden nog niet
ten einde was.
Zekeren morgen dat hij zijn broodje ontving besloot hij het in het park,
dat het koninklijk paleis omgaf, te gaan opeten. Hij wist een lommerrijk
plelrje aan den oever van een kleine rivier die door den tuin gtroomde. Hij
vond op de plaate een prachtig huis wiens gevel rchitterde van goud en cdelgeateenten. Een groote menigte spoedde zich naar binnen, allen waren gierlijk gekleed. In het huis heerschte veel vreugde en joel, cn de tafels waren
voor vele gaEten rijkelijk gedekt. Zij echter, die het huie verlieten, zagen êr
uit als geraamten, waren in lompen gekleed en huiverden van een vreeælijhe
koorts. Eenigen konden niet meer verder en vielen dood neder; anderen
moesten zich op den grond neervlijen zoodanig waren zij verzwakt en hun
cinde nabij. Zij staken smeekend de hand naar de ingaanden uit en vroegen
een bete broode, want de honger martelde hun ingewanden. Niemand echter
gaf hun gehoor, zoo'n haast hadden zij om het huis binnen te dringen.
Welbemind bemerkte een meisje dat van den honger het gras uit den
grond rukte en gulzig opat. Vervuld van medelijden bood hij haar het
broodjc aan waarmede hij zich dien dag moest voeden.
Ik zal het wel tot morgen uithouden, dacht hij, ik kan hct voedrel
betcr miercn dan het meisje dat van honger rterft.
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i{et meiaje verclond het broodjc en voelde zich hierdoor gansch heropgewekt.
Opeena hoorde Welbemind iemand om hulp gillen en zag hij vier mannen die Astrid naar het huia sleepten. Zijn wrok tegen ha;r vergetenci vloog
hij op de belagers toe maar deze ochopten henr van zich af. Welbeminc{ bleef
aan de trappen Etaan om af te wachten wat er roet haar zou gebeuren. Hij
jammerde over het lot van het schoone herderinneke en kermde :
Helaas! Thans ben ik verbitterd op haar schakers, maar heb ik
haar ook niet vergrepen? Wilde ik haar niet als een ongeluL
mij tegenover
kige slavin aan een onbarmhartigen meeater overleveren) De Goden hebben
het mij gelukldg belet....
De overwegingen van Welbemind werden op dit oogenblik onderbroken door het geluid van een raam dat boven geopend werd, en hij zag Astrid
die hem een srnakelijk toebereiden echotel vleesch toewierp. Door zijn grooten honger gedreven wilcle hij de spijs verslinden maar het meisje, dat hij
zijn broodje had geschonken, vloog op hem af roepend :
firyrr dier, raak dit vleeech niet aan, het ir betoovord" Aller wat
- dit huis bevindt is vergiftigd.
zich in
Een welbekende stern liet zich thans hooren:
U ziet het nogmaals dat een goecie daad nooit onbeloond blijft.
-Op dit oogenblik werd hij in een prachtigen paradijsvogel veranderd.
Hij herinnerde zich dat deze de geliefkoosde vogel wae van de godin Morgenlicht eR een groote hoop, dat er weldra een einde aan zijn straf zou
komen, verrnrlde hem.
Hij vloog rond het huis om bij Astrid te komen. Langs een openstaanti
venster drong hij in de kamere, maar wat hij ook zocht, hij vond degene
niet die hij eens zoo innig lief had. Drie dagen zwierf hij moedeloog rond
en in het huis, en zette zich eindelijk op een boom neder. Nu bemerkte hij,
niet ver van daar, een grot. Hij vloog er heen en zag Agtrid die, in gezelsehap van een ouden eremijt, een sober maal nuttigde.
Vol vreugde zette hij zich op haar schouder neder. Aetrid gtreelde
hsn over de gouden pluimen en zeide dat zij hem lief had.
Ongelukkigel riep haar de oremijt toe, ir het aldus dat gij uw innige
s€voelens laat blijken.
rffelbemind vloog op den grond en stond voor het meieje in de gedaante van een mensch.
O, mijn lieve herderin, sprak hij, weet dan dat ik u steed: beminde.
Wilt Sij thans rnijn bruid worden?
Agtrid antwoordde niet.
Hebt gij mij dan niet sezeid, hernam hij, dat gij mij lief hebt.
- thans mijn geluk of ik zal de toovergodin Morgeniicht verzoeken mij
Voltrek
terug in een vogel te veranderen in wiens gedaante gij mij uw liefde hebt
toevertrouwd.
* Woee onbevreood over haar standva.rtigheid, spraL" nu de eremijt, die
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in haar achitterendm witten tooi
van toovergodin zich oprichtte, Astrid had u lief einds de eerste maal dar zrl
v zag, maar uw ondeugden waren haar een beletsel om haar ware gevoelens
tegenover u te bekennen. Nu gij tot inkeer zijt gekomen en uw hart weder
vatbaar ia voor edele gevoelens, mag zij u haar teederste gevoelens openbaren. Voortaan zult gil met haar gelukkig zijn daar uw huwelijk op de deugd
gevestigd is.
Astrid en lVelbemind wierpen zich aan de voeten van Morgenlicht €n
danlcten haar voor haar goedheid en barmhartigheid.
Weest geluhkig, mijn kinderen, sprak Morgenlicht ontroerd.
-Aetrid verzekerde thans Welbemind van hail groote liEfde ccr beidqr
gavcn elkander den eersten, reinen liefdekus.
Staat op, hernam Morgenlicht, ik ga u in het konlnklijk paleic brengen, -in de kamer waar de groote Suliman op u wacht om dc kroon op urr
uiemrand andera wag dan Morgenliqht, en

hoofd te bevestigen.

En op een teeken harer hand verhieven zij zich en rtonden op het
eigen oogenblik voor Suliman, die weenend van blijdrchap den herboren
Welbemind zijn troon terugschonk.
Acht dagen nadien werd het huwelijlc van rffelbemind en Astrid ondcr
de algemeene blijilachap der gansche natie voltrokken.
Hij regeerde lange jaren met zijn welbeminde gade, en, zoo nauwkeurig waalrte hij op zich zelf om zich nooit tot een snreebtvaardigc daad te
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leenen, dat de ring van Morgenlicht hem nooit
in zijn vinger meer gegeven heeft.

of nooit het minste prikje

En 't volh had hem lief en noemde hem weder, wat de geschiedenic
trouw heeft bevegtigd, Konins Welbemind.

