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HOOFDSTUK I.

De smid is bang dat zijn zoon Kees stikt en buurvrouw Slot
lo~opt op een dra f naar haar wastobbe . Kees doet teen aanval
op een kip en moet voor stra f bovenop het aambeetd zitten .

Hij toont ,een goed hart to hebben .

„Het zit den jongen in het bloed!" zeiden de men-
sen op het Gelderse dorpj'e . „Hij is 'n kleine zwerver
en zal dit wel blijven ook !"
Met lien kleinen zwerver bedoelden ze Kees van

smid Stap . Wat had zijn Moeder al niet een angsten
om hem moeten uitstaan !

Zolang hij in de wieg lag, ging alles goed. Natuur-
lijk omdat hij nog niets anders kon dan liggen, drin-
ken en op zijn tijd schreeuwen . Als hij honger had,
bedoel ik, want Kees was verstandig genoeg om zich
niet nodeloos druk te m .aken yen hij schreeuwde der-
halve alleen als zijn eigenbelang dit meebracht. In zijn
g~eval dus honger of dorst.
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Toen hij, enkele maanden oud, bemerkte, -dat hij de
tijd achter de rug had om maar zo doodstil to moeten
liggen, werkte hij zich langzamerhand overeind. Eerst
probeerde hij dit, door zijn hoofd zo hoog mogelijk
op to richten . Dan werd zijn bol tot aan zijn nek toe
zo rood als een kroot, en de smid, als deze 't zag,
riep d.oodsbenauwd uit : „Vrouw, de jongen! Hij
stikt !"

Moeder wist wel beter en stoorde den kleinen Kees
niet in zijn oefeningen. Tot de dag kwam, dat de jon-
gen er erg in had, dat hij, beide handjes om de wieg-
rand klemmend, zich kon oprichten. Nu dreigde er ge-
vaar. In een onbewust ogenblik zou hij rechtop zittend,
zich over de wiegrand buigende, op de grond terecht
kunnen komen .

Toen werd de wieg op de zolder gezet en Kees ver-
dween in de diepte van het hoge traliebed .

,,Hier li,gt ie veilig!" d.acht Moeder, „en ik behoef
niet langer honderd keer per dag m'n werk in de steek
to l.aten om naar den woelwater om to zien ."

De smid loosde een diepe zucht van verlichting, toen
hij zijn jongen daar veilig wist in de diepte . Nu hoef de
hij voor stikken niet langer bang to zijn .

Met was een ruim traliebe~d, zodat de kleine bags
naar hartelust ~daarin kon rondkruipen en al spoedig
langs de vier beschotten onvermoeid zijn wandelingen
deed.
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Dit waren zijn eerste loopoefeningen, waarin hij zulke
snelle vorderingen maakte, dat hij, nog Been jaar oud,
de kunst om to lopen machtig was .

De smid was daar trots op . Hij reken~de bet precies
uit : tien maanden en zeventien dagen was Kees, en
hij liep .

„Dat heeft fog Been enkele jongen in de wereld
gelapt!" snoefde de trotse Vader en hij kreeg daar-
over ruzie met zijn buurman Slot aan de overzijde van
ale laan. Slot beweerde, ~dat zijn zoon Barend, nauwe-
lijks acht maanden oud, reeds als een kievit kon tip-
pelen .

„Dat kan niet !" zei de smid.
.,,Kan we! !" hield de buurman vol .
En omdat de smid bet maar niet geloven wilde, riep

Slot zijn vrouw tot getuige .
Het gesprek tussen ode buurlieden had in de huis-

kamer plaats, dus wierp Slot de dear open en riep,
zijn hoofd in de ,gang: „Vrouw, vrouw, waar zit je?
Kom 's bier!"

Een o,genblik later kwam vrouw Slot binnen ; ze was
bezig geweest met de was, haar handen en armen pa-
rel~den van bet natte zeepsop .

„Ja, wat is er?" vroeg ze wrevelig en ontstemd, om-
dat ze van haar dampende wastobbe was geroepen .
Het sop was juist zo lekker vet en warm .

„Vrouw," vie! Slot haar met de onverwachte vraag
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op bet lijf, „hoe oud was onze Barend, toen hij al
lopen kon?"
„hens, roep je me daarvoor van m'n werk !" zei

de vrouw bits. „Dot west ik niet zo precies meer ; hij
lisp tegen 't jaar, dot herinner ik me we! . Hij was er
vroeg bij !"

En toen lisp vrouw Slot op een draf terug near hear
wastobbe. Die smid glunderde. „Nou boor je 't zelf !"
zei hij .

„floor je 't zelf, boor je 't zelf," bromde Slot . „Ik
boor niets zelf . Als vrouwen aan de wastobbe staan,
herinneren ze zich niets meer !"

Toen lachte de smid en spotte : „Dot is maar een
smoesj e van je, Slot. Kom er nou maar rond voor
uit, dot je zoon tegen het jaar lisp, voor hij lopen
kon. En mijn Kees is nog Been elf maanden . Dat is
'n record, buurman. Kees slaat jouw Barend met een
grote maand !"

„Met je lachen bewijs je niets!" gromde Slot, die
nu niet alleen kwaad was op den smid, maar eveneens
op zijn verge~etachtige vrouw . „Die last me bier gewoon-
weg voor gek steam" foeterde hij in zichzelf .

Maar Slot kon 't er toch niet bij laten. Dus wierp
hij 't over een andere boeg .

„Smid," zei hij, „toen ik eergisteren bij je was, zag
ik dien jongen van jou om c tafel scharrelen en west
je wet me opviel? Dat ie zulke kromme benen heeft.
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Hij loopt to vroeg, veel to vroeg!" (,,Die slag is voor
mij ! ", dacht de buurman ) .

Nu werd de smid toch zo kwaad, dat't maar weinig
scheelde, of hij was den buurman to lijf gega.an. Deze
merkte't en vr'eesde't ergste . De smid was zo geweldig
groot en sterk .

Daarom bezwoer Slot maar gauw de storm, door to
zeggen : „ Ja, ja, versta me nou goed, buurman, ik wil
niet zeggen, dat z'n benen to krom zijn . Helemaal nietw
Alle kinderen hebben ietwat kromme benen en vooral
als ze zo vroegtij~dig lopen als die jongen van jou .
Nee, nee, zo bedoel ik 't niet. 't Is maar een goeie
raad,, die ik je Beef, als buurman . Overdrijf 't niet,
woo ik maar zeggen ; laat 'm niet to veel lopen . 't
Zou zonde van den jongen zijn, want een stevige, f orse
bags is ie, +dat is zeker !"

De smid trok geen zakje met twee sigaren uit zijn
zak en liet buurman opsteken .

„Kom, laten we d'r bij gaan zitten," zei de smid .
„Het is nu toch schaftuur . Zo'n neuswarmertje is niet
to versmaden in rusttijd ."

Toen rookten ze sam~en ode vredessigaar en geen van
de twee roerde het tere onderwerp meer aan . De sigaar
was ao zo geurig.

Met spreekt vanzelf, dat er een box moest komen,
flu Kees lopen kon. Moeder had geen tijd om ieder
ogenblik naar hem om to kijken en een dienstbode
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hield ze niet .
Dus ging Moeder met de auto-bus naar de stad en

bestelde daar een box, die reeds de volgende dag be-
zorgd werd .

Toen de smid en de knecht zagen, dat de box was
aangekomen, liet de eerste de blaasbalg en de laatste
de bankschroef in de steek en beid~en haastten zich
naar de huiskamer.

De box was geplaatst ; Moeder

	

~tilde haar jongen.
op en deze verdween in de diepte.

Daar stoned Kees. Zijn bruine ogen, die door de
donkere wimpers wel zwart schenen, spiedden nieuws-
gierig zijn nieuwe verblijf af .

„Een flinke, grote box!" prees Vader .
„Als ie die een paar honderd keer in 't rond heeft

gelopen, zal ie wel moe zijn!" zei Willem, de knecht .
„En kan ie gaan slapen," zei Moeder. „De matras

is daar heel geschikt voor."
„Nou hoef je niet bang to zijn voor ongelukken,"

verzekerde de smid aan zijn vrouw, „en nou kun je
rustig aan je werk blijven ."

„Gelukkig wel," zei Moeder.
Het bleek echter al spoedig, dat de grote mensen

to voorbarig waren geweest met hun voorspellingen .
Kees kreeg in de gaten, dat hij zijn benen om de spij-
len van de box kon slaan en zich met handen en voe-
ten naar boven kon werken. Dat was een zwaar kar-
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wei en 't vie! in 't begin niet mee, maar oef ening over-
wint, en al knapper en knapper werd Kees nu in de
klimkunst, tot ergernis en vrees van Moeder, maar tot
grote voldoening van den smid .

„'t Is een wonderkind!" riep hij, als hij zag, hoe
de jongen zich met aapachtige behendigheid naar ho-
yen wist to werken .

„Dat je daar nu schik over hebt," verweet de smids-
vrouw, „vandaag of morgen hangt ie over de randy

verliest z'n evenwicht en valt op de vloer ."
„Zo ver is ie nog lang niet," stelde de smid :haar

gerust. „De box is hoog ; heb dus voorlopig maar geen
zorg."

Met Vaders verzekering troostte Moeder zich en deed
dus met gerustheid haar dagelijkse werk . En nog
-enkelse woken ging alles good .

Moeder, die telkens haar werk voor eien ogenblik
in de steek liet om naar den box-bewoner to kiJ'ken
zag we!, dat deze vorderingen maakte en al hoger en
oger wist to klimmen, maar van direct gevaar was nog

geen sprake .
Tot op eon morgen, toen Moe~der, die gemeend had,

dat Kees was ingeslapen, omdat ze zijn stem niet moor
hoorde, de box leeg vond .

Kees was verdwenen !
Dat was eon schrik voor Moeder . Ze kook in de

hoeken, onder de taf el, achter Vaders grote stool . . .
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Been spoor van den jongen to ontdekken ! Moeder had
't wel willen uitschreeuwen van ontzetting . Maar
schreeuwen deed ze niet. Vad'er in de smederij zou 't
besterven van angst .

In de keuken zocht ze . ., op de kleine deel . . . zelfss
in het varkenshok keek ze en in de koestal. Geen spoor
van het kind .

Toen vloog ze naar, buiten in de hoop hem daar to
vinden. En daar lag hij rustig slapend in de schaduw
van Nero's hondenhok. En naast hem sliep Nero .

Stour verbaasd bleef Moeder staan . Haar mond wilde
den jongen, die haar zo hevig had verontrust, toeroe-
pen : „Stouterd, bengel !", maar Moeders hart was veel
to gelukkig. En daarom zei die mond niets .

Moeder liep naar de sm~ederij . Ze wenkte V.ader,
ze wenkte Willem, den knecht, en terwijl ze hen be-
duidde Been woord to spreken, volgden de mannen
haar .

Buiten gekomen wees Moeder met een vinger naar
Kees .
„Zie daar nou 's," zei ze en ze vertelde fluisterend,

wat er gebeurd moest zijn .
,,Is 't niet mooi, is 't niet prachtig van onzen jon-

gen?" riep ode sm'id . „Als er 'n fotograaf op 't dorp
was, haalde ik 'm d'r bij !"

„Ssstt toch," wil~de Moeder waarschuwen, maar het
was al to laat. Kees was wakker geworden . Hid wreef
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En daar lag hij rustig slapend in de schaduw van Nero's
hondenhok

(biadzijde 12 )





zijn ogen uit en richtte zich op . Stellig begreep hij er
zelf niets van, hoe hij flu toch hier beland was . Ook
de bond ontwaakte, rekte zich uit en likte met zijn
grote tong aan Kees' gezicht .

,,Bah!" riep deze en zijn kleine hand] e mepte op
Nero's natte neus .

Toen kreeg Kees de drie grote mensen in de gaten,
gees helemaal op en liep naar hen toe .

Vader had hem' 't eerst en zette hem op een arm .
„Lekker geslapen, m'n jongen?"

„Nou Eesie dorst hebben !" deelde Kees mee .
Hij noemde zichzelf Eesie, omdat hij die lastige let-

ter K niet zeggen kon .
„Wat moeten we nu toch beginners?" vroeg Mo'e-

der, die al weer nieuwe moeilijkheden in de toekomst
zag.

„Hem maar laten scharrelen," meende Vader ; „wat
kan ie voor kwaad doers, als hij in en om bet huffs:
wat rondzwerft?"

„Daar zal niets anders opzitten," gaf Moeder toe
en moest bier wel in berusten .

De box was nu overbodig geworden en verdwelen
evenals de wieg naar de zolder .

Het traliebedje bleef staan. Hierin sliep Kees des
nachts en deed er zijn middagdutje .

Iedere nieuwe dag weed nu als de vorige. Na bet
ontwaken, zo tegen zeven uur, weed Kees gewassen
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en aangekleed . Dan kreeg hij zijn ontbijt, dat hij zicli
steeds goed liet smaken, yen ging zijn weg .

Wel speelde hij een enkele maal met het weinige
speelgoed, dat hij bezat, loch zijn onrustige aard ver-
Iangde spoedig naar nets anders .

Dan verliet hij bet huffs en ging de achterdeur uit .
Moe~der was aan die ~da.gelijkse uitstapjes al zo gewend
geraakt, dat ze zich niet meer de minste zorg maakte,
als ze hem een uur of langer niet hoorde of zag .

„Hij zal wel tereoht kom~en," stelde Moeder vast.
Maar waar is 't, dat ze er wel eens bij zuchtte . Je
.kon toch nooit weten, wat zo'n hummel van nog Been
twee jaar uithaalde. Zo'n kereltj a wist immers no,g
niet hoe ver hij gaan kon .

Met Nero, de grove zwarte Nero, was hij de b~este
m.aatjes. Letterlijk allies stond die hoed den jongen
toe. En Nero was toch zo groot en zo sterk en zo
waaks en gevaarlijk, dat Been vreem~de het kleine erf
durfde betreden . Voor Kees was hij een lobbes van
goedheid. Alles mocht Kees met hem doen .

Hij klom op Nero's rug, gebruikte zijn oven als leid-
sels en liet zich door de tuin rijden over het pad tot
aan het grove bos, dat hier achter lag. Als de smid
dit zag, riep hij den jongen toe : „Dag zwerver-te-paard,
goeie refs, m'n jongen!"

Niet altijd echter ging het achter de smidswoning
zo vreedzaam toe. Het gebeurde ook wel eens, dat
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Moeder of een van de twee mannen van de smederij
tussenbei~de moest komen, om aan Kees' spel een erode
to maken .

Na veel ge~draaf en geren had de jongen op e .en
morgen een kip to pakken gekregen. Hij had deze in
het hok weten to drijven en hier had hij het dier over-
vallen.

„Tok,tok, tok, tok, tok !" schreeuwde de kip, die bet
natuurlijk benauwd kreeg. Maar Kees list niet los .

Hij drukte de kip in de lags mand, die char stond,
en riep 'et dier toe, dat ie een ei leggen moest.

„Eesie wil ci hebben," riep hij, „en je most er een
leggen !"

Maar nu kan een kip maar niet een ei leggen op
commando en dus ging het flier vreselijk to keer. En
legde Been ei. Hierover maakte Kees zich driftig en
boos .

„Je zult een ei leggen!" hield hij vol .
De kip ging zo onrustbarend to keer, flat Vader uit

de smederij kwam gelopen, en uitriep, toen hij het
schouwspel zag : „Maar Kees, jongen, wat ga je flu

doen? Wil je die arms kip wel 's gauw loslaten!"
Vader wachtte natuurlijk niet af, of de jofigen hier-

toe bereid bleek to zijn. Hij bevrijdde kort en goed
het flier en gaf het de vrrjheid terug.

Dit beviel Kees helemaal niet .
„Wat wou je toch met die kip ?" wilds Vader weten .

De Kleine Zwerver 2
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Kees vertelde hem, wat hij van het dier verlangd had
en Vader bracht hem aan 't verstand, hoe dom zijn
jorigen was. Tenminste, Vader trachtte dit Kees aan
zijn verstand to brengen . Het bleek echter, dat hij hier-
in niet geslaagd was, want Kees Meld vol, dat 't een
lelijke kip was en dat Vader hem sl.achten moest, om-
dat hij Been •ei had willen leggen .

„En ik zeg jou," zei Vader, „dat ik je aan een touw
zal vastleggen, als je de kip weer kwaad doet ."

Hij trok Kees mee naar de smederij, zette hem boven
op het aambeeld en waarschuwde : „Daar blij f je flu

voor straf een pool .zitten. Zo doe ik met stoute jon-
gens, die kippen plagen."

De volgende morgen verscheen de smid met een ge-
kookt ei in zijn hand aan het ontbijt. Op dit ei had
de smid jets geschreven, dat hij Moeder lezen liet .
Moeder lachte en fluisterde Vader toe : „Goed be-
dacht!"

Kees k11ek van zijn bord op, liet zijn boterham lig-
gen en riep : „Ei, f inn ei, voar Eesie !'

Vader ging op de stoel naast zijn jongen zitten en
zei :

„'n Mooi ei, Keesje ."
„Nou !" Dat vond de jongen ook .
„Dit ei heeft de kip gelegd, die jij gisteren pun hebt

gedaan. Vind je dat ni'et lief van 't kipje?"
„Nou !" riep Kees weer.
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„En kijk eens naar die zwarte dingen, die er op ge-
tekend zijn! Weet je wat daar to •lezen staat?"

Neen, dat wist de jongen natuurlijk niet, omdat hij :
nog niet lezen kon .

Vader vertelde 't hemp .
„flier staat dit to lezen," zei Vader . „Nu goed luiste-

ren ; het kipje heeft op het eitj e geschreven

Dit is een ei van 't kippe-beesie,
Voor de kleine, kleine Eesie !

Is dat niet heel erg lief van 't kipj'e? En je hebt
hem zo'n pijn gedaan. Zul je dat nooit weer doen,
Kees?"
Toen keek de jongen zijn Vader aan .
En toen deze twee traantjes in Keesjes ogen zag,

namhij Kees' hoofd tussen zijn handen en zei : „Je
bent een lieve, een heel lieve jongen ."

En toen kreeg hij van Moe~der een kus .
Het viel de ouders op, dat Kees zijn ontbijt in grote

h.aast en schrokkig naar binnen werkte, wat Moeder
deed waarschuwen : „W,aarom eet je toch zo gulzig,
Kees? Het schijnt wel, dat je haast hebt vanmorgen ."

Kees had werkelijk haast, want hij had een plan-
netje bedacht, dat hij onmiddellijk wilde uitvoeren .

Het laatste sneedje brood vouwde hij in tweeen y
wipte van zijn stoel en wilde de kamer verlaten .
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„Waar moet je met dot sneedje brood naar toe?"
vroeg Moeder, die daar niets van hegreep .

„Naar Ippie," was Kees' antwoard. „Ippie mag heb-
ben."
Toen was hij weg.
„Vrouw!" riep de smid, „wat hebben we tech een

lief vent] e ."
„Een hartje van goud," zei de' knecht . „Heb ik dot

niet altijd gezegd?" 't Was weer : Willem, de knecht,
kon Been kwaad van 't baasje horen .

„Laten we eens goon kijken," zei Moeder, „wat ie
daar buiten uitvoert." Op hun tenen liepen de grate
mensen tot de buitendeur. Daar stond Keesje, luid en
aanhoudend roepende : „Ippie, ippie, ippie !"

Toevallig verscheen de kip van achter de pomp . Kees
ging op zijn hurken zitten, teak een stukje ., van do
boterham af, stak dc arm uit, de kip keek . . . Ze aar-
zelde even, kwam toch nader en nader op haar korte
scharrelbenen, hapte . . . en verslond het heerlijke stukj e
broad.

Broad met boter en suiker. Dat is een lekkernij vaor
een kippenm.aag .
„Eten, fijn, fijn!" riep Keesje en brokkelde een

tweede stuk af. Ook dot stak hij de zwarte kip toe .
Daar kwamen de andere kippen aanwaggelen ; dc

grote haan voorop. Ze hadden gezien, wat daar bij
die pomp gebeurde en wilden natuurlijk meesnoepen.
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Toen Kees het ~derde stukje brood aan zijn kip tae-
reikte, hapten de andere vijf ook. Maar 'die grote, woeste
h.aan was de sterkste . Hij duwde de kippen opzij, sprong
op de lekkernij tae, hapte . . . en beet Kees in de vin-
ger .

„Au, au !" schreeuwde de jongen en sloeg naar zijn
aanvaller, die haastig de benen nam . Ook de andere
beesten stoven weg .

De grote mensen in de open deeldeur zagen, dat de
jongen op zijn duim zoog en ze hoorden hem mo .pperen.

Hier moesten ze heimelijk om lachen .
Maar Kees gaf 't niet op. Opnieuw riep 'hij zijn lie-

velings-kipje : „Ippie, Ippie!"
En daar kwamen de kippen weer toegesneld, met

kl.apperende vleugels . En weer was de h,aan Haantje-
de-voorste. Maar aan hem' gunde Kees de lekkernii
niet, want zijn 'duim deed nog zeer . En zijn kipje kon
hij niet bereiken. Die stond to ver van hem of. Wat deed
nu Keesje?

Hij joeg de bende weg en

	

at zelf de rest pop .
Taen schaterden de grote mensen achter hem en

Moeder zei : „Hij is niet alleen een goede jongen, maar
verstandig is hij nog bovendien ."

Tien kippen- en twee hanenogen stonden op een
of stand naar Kees to kijken .
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HOOFDSTUK II .

Kees zet het ganse dorp in rep en roer en boer Wijers volt
uit zijn karretje . Het gezicht van den smid is nat van tranen

yen de knecht buigt zich over het diepe traliebedje .

Met hele dorp stond op stelten .
Kees, de zwerver, was nergens to vinden . 't Hele huffs

had Moeder doorzocht. Ze had achter ieder groenten-
bed in de tuin gekeken ; het bos was ze ingeweest. Ze
had geroepen, geschreeuwd, gegild . . . . Kees hoorde
of zag ze niet. Ze waarschuwde Vader en Willem, die
bet erg druk hadden gehad die middag . Boer Wijers,
die juist in zijn karretje was weggereden, had spoed-
werk ter reparatie gegeven . Beiden keken vreemd op,
then ze Moeders alarm hoorden .

„Kan niet, dat ie weg is, vrouw," zei de knecht. „De
h'ele middag is hij om ons been geweest . Hij vond 't
nog al wat f ijn, dat ie in 't karretj e zitten mocht en
de leidsels vasthouden. Boer Wijers heef t 'm meer-
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n.alen boven op 't paard getild. Hij moet in de buurt
wezen, lk zal wel 's of f en kijken !"

Willem zocht, later hielp de smid hem zoeken, Moe-
der zette haar onderzoekingstocht voort, dock Kees was
en bleef onvindbaar.

„Hij zal 't dorp in zijn," verond-erstelde Vader .
Ze vroegen in de buurt, ze gingen verderop de dorps-

straat in, die aan de overzijde van 't riviertje lag, maar
geen spoor van den kleinen zwerver .

Moeders angst vermeerderde met iedere minuut .
Plotseling schoot de ontstellende gedachte in haar
hoof d, dat hij in de rivier kon zijn . . . .

Ze durfde het woord, dat volgen moest, niet eens
noemen. Met water ! De rivier !

Ze vloog haar man tegemoet, die joist uit de laatste
woning aan 't ein~d van de dorpsstraat naar buiten
kwam .

Hijgend bracht ze deze drie woorden er met de groot-
ste moeite uit ; „Vader, de rivier!"
op Vaders somber gelaat kwam een angstige uit-

drukking. „Kalm, Moeder, ga maar huffs ; we zullen
zlen !'
Mensen kwamen uit hun huizen gelop-en . De dood-

graver was on~der hen. Hij had de sleutel van het
brandspuitenhuis, waarin ook de twee dreggen werden
opgeborgen .

„Haal de dreggen, Verbaan," fluisterde Vader hem'
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zo zacht toe, ~dat Moeder het niet verstaan kon .
De man haastte zich weg en toen hij enkele minuten

later met de twee reddingsmiddelen kwam aandragen,
was het ganse dorp in de grootste opwinding .

Het leed Been twijfel : Kees, de zwerver, die nergens
to vlnden was, moest verdronken zijn .

Het dreggen ving aan .
Zij, die de zwemkunst terdege machtig waxen, be-

gaven zich to water. Het riviergedeelte achter Slots tuin
wer~d 't eerst afgedregd en ofgezocht.

J ammerend en handenwringend liep Moeder langs
de never heen en weer. De smid stand met een asgrauw
gelaat zwijgend toe to zien .

J onge kerels doken, de een na den ander, kwamen
aan de oppervlakte, zonder het kind .

Maar de rivier was zo lang, en zo'n klein kinder-
lichaampje drijft zo gauw mee met de stroom .

Er heerste een doods'e stilte op de never, niettegen-
staande zich hier een menigte mensen beyond .

En de avond began al to vallen .
De vogels zwegen reeds. Alleen de karekiet tang

in 't even ruisende oeverriet haar zacht en eentonig :
„Kare, kare, kare, kiet, kiet, kiet!"

En dit klonk zo droevig, dat de arme smidsvrouw
zich niet langer beheersen kon . Jammerend liep ze
tussen de mensen, alleen maar roepende die ene haar
zo dierbare naam : Keesje, Keesje!
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Het dreggen bleef vruchteloos. De doodvermoeide
duikers gaven het op . En reeds zweeg de karekiet .

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

Boer Wijers deed zijn paard stilstaan naast de schuur,
waarin het karretj e aanstonds gereden moest worden .

Hij wierp de leidsels op Bruin, die de stal rook
en met een voet hard stampte op 't mulle zand van
het erf .

De boer richtte zich op . Hij bong zich uit het voer-
tuig, wilde zijn linkervoet op de opstap plaatsen, maar
rolde tezelf der tijd als een bal naar beneden . Uit de
diepte van de kar had namelijk een stem geklonken,
die hem van schrik ide opstap deed missen, en zijn
evenwicht verliezen .

Een stem klonk op uit het

	

ledige

	

voertuig.
Een spook?
Bleek van schrik kroop boer Wijers overeind, greep

een der bomen van de kar, hees zich kreunend op,
keek . . .

En wie stond daar rechtop voor in de spookkar?
Kees de zwerver !
Van schrik, verbazing en ontsteltenis kon de boer

een ogenblik Been woord spreken . En ook niet van
pijn. Die linkervoet deed hem terdege zeer .

Eerst moest hij een paar keren diep ademen om tot
kalmte to komen .
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En toen deze ten dele was teruggekeerd, zette hij
de gezonde voet op het opstapje, om den jongen to
lijf to gaan, die hem zo had doen schrikken en hem
die verstuikte voet 'had bezorgd .

Maar toen hij dat glunder-lachende gezicht van Kees
zag, kon hij hiertoe tack niet overgaan .

Wel riep hij verbaasd : „Weergase aap van 'n jon-
gen. Wat heb je me laten schrikken !"

„Fijn meegereden !" juichte Kees .
„Maar waar heb je dan gezeten ?" vroeg de boer,

ten hoogste verwonderd, dat hij een passagier had ver-
voerd, zonder deze to hebben gezien .

„Kid maar," antwoordde Kees .
Hij lichtte de deksel van de achterbank op en zei :

„Daar heb ik in gelegen ."
Nu begreep de boer .
Kees had van de gelegenheid, dat de grote mensen

in de smederij in druk gesprek waren geweest, gebruik
gemaakt, was in de diepte verdwenen en had het dek-
sel weer over zich heengetrokken .

De boer keek op zijn horloge, rende de boerderij
in, vertelde in een paar woorden aan de boerin, wat
er gebeurd was en dat hij den jongen als de wind zo
vlug moest thuisbrengen .

„Zijn Vader en Mo'eder zitten natuurlijk in doods-
angst, vrouw !"

„Vlug, vlug maar!" riep de boerin .
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De hoer bong zich uit het voertuig, wilde zijn linkervoet
op de opstap plaatsen, maar rolde tezelfder tijd

als een hal naar beneden	
(bladzijde 25 )





De boer klom op de bok .
„Ga bier naast me zitten," beval hij den jongen .

„Verschrikkelijk is bet wat je gedaan hebt. Je ouders
zullen bet besterven van angst."

En hij zou stellig nog meer hebben gezegd, als die
voet hem maar niet zo gestoken had .

Hij legde de zweep over bet paard. In razende snel-
heid ging bet de weg op naar bet dorp .

De boer sprak Been woord meer.
Naast hem zat IKees.
Zijn bruin ogen keken onafgebroken naar de flad-

derende maven van bet paard . Dat vond ie leuk .
„Kijk 's, kij'k 's!" riep hij opeens . ,,Kijk, die haven

d.ansen!"
„Och, hound je mond !" snauwde de boer, die juist

weer een pijnlijke scheut voelde door zijn gekwetste
voet. „Houd je m'ond en dank maar liever aan bet pak
slaag, dat je aanstonds krijgen zult van je Vader en
Moeder !"

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

.

De hoefijzers kletterden op de keien van de dorps-
straat. Maar daze was leeg. Nog altijd waren de men-
sen op de rivieroever .

Het karretje rolde ratelend over die planken brug .
De boer zag de mensenmenigte op de rivierkant staan .
Hij begreep dadelijk, wat er .aan de hand was .
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Ze zochten naar den jongen . Ze zochten hem in bet
water. De boer Meld zijn paard in .
„Hou, Bruin!"
Hij bond bet paard vast aan een boom, die dicht bij

de brug stond. De boer klom of met diep gekreun .
„Er of!" riep hij tot Kees en hielp hem, zo veel

hij kon .
„Deze kant op."
Naast den strompelenden hoer liep Kees naar de

mensenmenigte in de verte .
„Kijk 's wat 'n bael mensen !" riep Kees, alsof hij

blij verrast was .
De boer gromde binnensmonds : „Als je niet zo'n

kleine stommeling was, zou ik je een pak ransel geven."
En op dat ogenblik was de boer zielsblij, dat hij

niet zo'n klein kind tot zijn last had.
Aan de never heerste een diep zwijgen . Maar dit werd

plots verbroken door de hoge en luid opklinkende stem
van de vrouw, die Kees bet eerst gezien had.

„Daar is ie, Kees is er !" gilde ze. „Daar komt ie
aan!"
J uichend en schreeuwend liep de menigte op het

tweetal toe. Een ieder liep wat hij lopen kon, alsof
't zijn eigen kind was, dat daar in de schemerige verte
zichtbaar was. Maar hoe hard al die mensen ook lie
pen, tegen de smidsvrouw, tegen de Moeder moesten
alle hardlopers en hardlaopsters het ofleggen .
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Moeder was de eerste, die snikkend van vreugde
haar kind in de armen drukte en het uitjubelde van
geluk

„M'n Keesje, m'n lieve, lieve Keesje!"
De grote sterke smid droeg den jongen naar huffs .

Boven op Vaders schouders zat hij .
De smid zei niets. Over zijn zwart gezicht drupten

tranen. Achter de smid liep Willem . Die zei ook niets .
„'k G.a direct twee drie vier chocolade-repen

voor em kopen," telde hij op. „De jongen is daar
gek op."

Moeder volgde met boer Wijers, die strompelde. Uit
diens mond vernam ze alles.

„Ik ben blij, dat ik geen kinders heb," verzekerde
de boer. „Ze kunnen je 't leven zuur maken ."

Daar zei de smidsvrouw maar niets op . Ze kwam
echter met een plan. „Willem kan guard en karretje
halen," zei ze en dan bij den dokter langsrijden . Die
moet komen om naar je voet to kijken."

De boer bracht hiertegen niets in .
„Een boer kan veel missen," zei hij, „maar als zijn

benen dienst weigeren, gaat 't 'r raar uitzien ."
Willem bracht den dokter mee. Deze onderzocht de

voet, zei dat deze licht gekneusd was en gaf Wijerss
de raad een paar dagen volkomen rust to nemen . Een .
stevige zwachtel zou de genezing bespoedigen .
Toen Kees die avond in zijn traliebed lag, boog
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Willem zich over de sand en legde naast ieder oor
van den slapenden j ongen twee chocolade-repen .

„Wat zal ie opkijken, als ie morgen vroea wakker
wordt," lachte de knecht en hij wreef zich van blijd-
sch.ap de handen .

Toen Vader en Moeder alleen waxen die avond vroeg
Vader : „Waarom ben je toch zo stil, Moeder?"

En Moeder antwoordde : „Omdat ik nog nooit zo
gelukkig ben geweest, man!"

De kleine zwerver lag op een •oor en sliep zo rus-
tig alsof er niets bijzonders gebeurd was die dag .
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HOOFDSTUK III.

Een ontmoeting in het bos . Van een kabouter, die er geen is,
en van een vechtpartij . Van muizen, een kleine fee, en een

nieuw vriendje.

Het was een klein, Qelders dorpje, waarin Kees
woonde. Aan weerszijden van de laan stonden enige
huizen, door tuinen gescheiden. Dan was er over de
brug de dorpsstraat, waar de huizen, net als in de
stall, tegen elkander aan stonden . En in de weiden,
die aan de overzijde van de rivier lagen, stonden ode

boerderijen. Langs de wegen, die naar de bossen voer-
den, stonden bier en daar de huisjes van de dagloners,
die bij de burgers en bij de boeren arb~eid ver-
richtten .

Kees kende bijna alle mensen, behalve de oud j es
die niet buiten kwamen, omdat ze niet meer lopen of
zien konden, door hun ouderdomn.

Jongen:s van zijn leeftijd waren er maar twaalf. Met
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een van deze werd Kees door een toeval bizonder be-
vrien .

Hoe ouder hij werd, hoe verder zich zijn zwerftoch-
ten uitstrekten. Vervelend werd dat op de duur, maar
steeds om zijn eigen huffs to scharrelen en in de buurt .
Verder ging hij, steeds verder .
op een middag -- hij was then al bijna vijf jaar

oud - was hij 't bos ingelopen . Een groot dennen-
bos was bet. Langs edit bos liep een brede zandweg,
waarl,angs hoge berken stonden. In de toppen krasten
de kraaien, die bier bun nesten hidden. Eekhoorns
klauterden tegen de gladde stammen op als lenige,
bruinkleurige kitten . Mensen zag Kees in de hele, lange
loan niet. Ja toch, in de verte zag hij iemnand komen.
Deze leek door de grote of stand wel een kabouter,
zo klein was ie. Zou die kieine, daar in de verte, peen
kabouter wezen? 't Kon best . Moeder had hem dik-
wijls van kabouters verteld.

Zijn Moeder kon zo mooi vertellen. Van kabouters
en feeen en reuzen en e!f en . Zijn moeder was juffrouw
op een bewaarschool geweest, dus kende ze veel ver-
halen.

Als hij lief was geweest en gchoorzaam de hele dig,
vertelde zijn moeder voor hij slapen ging. Maar als
Moeder uit hair humeur was, •omdat hij iets had uit-
gehaald, dat hair niet beviel, was 't mis .

„Kleed je uit, Kees, en verdwijn," zei ze din a!s
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het tijd van slapen was .
„Eigenlijk moest ikn altijd lief zijn en gehoorzaam,"

dacht ie, toen hij op dat kleine figuurtje in de verte
toeliep, „maar dat is zo lastig en moeilijk ."

Dat kleine figuurtje werd al grocer en groter, tot
Kees zag, dat het Daantje de Wilde was, die char
aankwam. Hij kende hem wel, omdat Daantje een paar
keer in de smederij was geweest met zijn Vader . Die
had een boerderij in deze buurt, waar echter hoofd-
zakelijk dagloners woonden .

Kees vond het jammer, dat hij Daantj e had herkend .
Een kabouter to ontmoeten zou veel leuker geweest
zijn. Hij had er zich al zo op verheugd . Die kabouter
zou misschien kunnen toveren. Dan zou Kees hem ge-
vraagd hebben een echte fiets voor hem to toveren . Als
dat to moeilijk voor hem was, zou hij ook tevreden
zijn geweest met een ,auto-ped. Jammer, erg jammer,
dat 't flu antlers was. Ook zou hij den kabouter ge-
vraagd hebben ook van hem, Kees, een kabouter to
maken. Dan zou hij thuis komen als een dwerg met
een lange, witte baard. Niem.and zou hem herkennen .
Zouden Vader en Moeder hem wegj agen ? Of zou-
den ze bang van hem worden? Misschien we! . Want
kabouters die taveren kunnen, maken van een mens
zo maar een aap, of een wolf, of een . . . Ja, alles na-
tuurlijk, wat ze maar willen .

En terwijl de kleine Kees char zo voortliep over
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de donkere laan, het hoofd gebogen, dacht hij nog
veel meer. Wat zou dat grappig wezen, als hij van
Vader een kleine jongen en van Mamma een meisje
toverde. En van Willem een bond, zo groot als Nero .
Natuurlijk maakte +hij zichzelf dan heel groot.

Dan was hij bass in huffs . Natuurlijk, omdat hij de
grootste en de sterkste was .

Dan kon hij die twee kinderen commanderen wat
hij wil~de. Moeder zou stoffer en blik moeten balm
en de kruimels aanvegen . Vader zou hij naar den bak-
ker sturen om chocolade-repen voor hem to halen . En
hij zou een pet of een stok weggooien en roepen
„Apport, Willem, apport!" Dan moest Willem, die dan
een bond was, natuurlijk doen wat hij verlangd had .
Jammer, jammer, dat die Daan daar nu aankwan

en niet de kabouter, dien hij wenste .
Kees hief het hoofd op en tot zijn bevreemding was

de jongen verdwenen. Dit vond Kees eiaenlijk wel
prettig. Hij was er niet op gesteld, dat boerenjongetje
to ontmoeten, dat Been kabouter was . Waar zou die
jongen Loch zo gauw gebleven zijn ?

Nieuwsgierig of ie 'm flog ontdekken zou, liep Kees
verder en zag den jongen op de berm van de weg
liggen ; languit op zijn rug lag ie . Hij bleek de nade-
ring van Kees niet to hebben gehoord, want, toen deze
hem toesprak, schrok hij en sprong pardoes op .

„Wat doe jij daar?"
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„Ik hg bier, dat zie je toch we!!"
Tegenover elkander stonden ze flu .

„Waarom ben jij geen kabouter?"
Wat moest Daan hierop nu toch antwoorden? Hij

wist niet eons, wat Kees bedoeld'e .
„Waarom ben j ij geen kabouter," had hij gevraag~d .
En Daan wist niet ezns, wat een kabouter was .
Daarom vroeg hij ernaar .
Kees stale beide handen in zijn broekzakken en ant-

wo.ordde : „Jij bent een stommerd. Dat hen jij!"
Nu zou 't best mogelijk kunnen zijn, dat Daantje

een dommerik was, maar bang was hij niet . En hij
liet zich maar ni,et alles zeggen .

Dus vloog hij op Kees aan .
Daar vochten nu op die grove, brede loan op die

mooie zomermiddag twee kereltjes van nog Been vijf
jaar oud .

Dat was grappig, zo grappig, dat een man op een
kar zijn paard inhield en op 't voorbankje zat to schud-
den van het lachen . Die man was . . . Daantje's Vader .

De vechtpartij duurde maar kort, want de twee wa-
ren spoedig moe en buiten adem . Ze hadden de kar
nog niet eens opgemerkt, voor de boer er was afge-
sprongen en op hen toe kwam gelopen.

„Wel, we!, wel, wat is dat nu?" riep hij uit. „Zijn
jullie aan het vechten geweest? Een boerenjongetje
met een smidszoontj e !"
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Hij pakte beiden bij een oor .
„Daantje," vroeg hij, ,,was ode jonge smid boos, om-

dat je hem bedorven boter hebt geleverd?"
,,Of Keesj'e, heb jij in plaats van dikke hoefijzers

dunne blikken plaatjes onder de hoeven van het p,aard
geslagen?"

De jongens keken elkander vragend aan, tot Kees
antwoordde : „Hij heeft het gedaan."

„Nee, hij !" riep Daan. „Hij heef t me uitgescholden !"
,,Waarom'?" vroeg de boer, die dat graag wilde

weten .
„Dat weet ik niet," was Daans antwoord .
„Dan zal 't wel zo erg niet wezen," meende boer

De Wilde, trok ide twee jongens aan hun oren mee
naar zijn kar, tilde hen erop yen zei : ,, Je gaat mee naar
de boerderij en voor straf zal ik jullie . . ."

De boer zag de twee benauwde gezic:hten en ver-
volgde : „Een glas karnemelk inschenken . Karnemelk
is lekker, als je warm bent van 't vechten."

De boer klom op het voertuig. Bles draafde naar de
hoeve . Op 't achterbankje zaten de jongens naast
elkaar.

„Lust jij karnemelk?" vroeg Daan .
„Nou !" zei Kees .
,,We zullen op de hooizolder klimmen," beloof de

Daan, „d,aar kunnen we muizen vangen . D'r zitten er
genoeg."
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„Dat is f ijn !" vond Kees.
Nu was Kees, die zwerver, door een bizonder toeval

ineens met Daan

	

.van den boer de beste maatj es ge-
worden .

Boer De Wilde nam de twee jongens mee naar de
keuken. Hier zat de boerin achter een grote, ronde
tafel . Ze dronk thee. Een groot theeblad met het thee-
lichtje en enkele gebloemde kopjes crop stond voor
haar. Het was koel yen donker in de keuken. Dit vond
Kees prettig. Hij was warm geworden door de vecht-
partij .

De boerin kende Kees van den smid we!. Ze be-
groette hem met een opgewekt ; „Zo, kleine zwerver,
ben je nu al tot onze boerderij gekomen? Je trekt
hoe langer hoe verder de wereld in ."

De boer vertelde haar, wat hij gezien had . De jon-
gens luisterden daar niet eens naar . Ze zaten naast
elkaar in een keukenhoek met een grote blokkendoos
voor zic .

„Ze waren aan 't vechten, die twee," fluisterde de
oer zij,n vrouw toe .
„Waarom vochten ze?" wilds de boerin weten .
„Dat west ik niet," antwoordde de boer . „'t Zal

de moeite wel niet waard zijn geweest . In elk geval
denken ze al niet m~eer over de ruzie . Zie ze daar
eendrachtig bouwen aan een p.aar huizen !"

De boer stond op. Ineens herinnerde hij zich, wat
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hij de jongens beloofd had . Hij daalde een trapje of
en kwam een ogenblik later terug met twee bekers .

„Kom 's bier, stedenbouwers . Ik heb karnemelk voor
jullie."

De jongens lieten shun werk in de steek en dronken
met graagte van de f risse drank .
Kees gluurde over de bekerrand naar Daan .
„ J o !" waarschuwde hij eensklaps, ,,d'r vallen zweet-

druppels in je beker!"
„Wat geeft dot?" zei Daan en dronk dapper door

tot de beker leeg was .
„Kees," vroeg de hoer, „maet je niet naar huffs? Je

Moe~der zal niet weten waar je blijft!"
De boerin lachte en zei : „Ik denk, dot z'n Moeder

niet eens weet, waar .hij zit. Is 't we!, Kees?"
Deze keek niet eens op van zijn bouwwerk en deed

er bet zwijgen toe.
Daan, die weer naast hem gehurkt to bouwen zat

aan zijn huffs, stoned op en na een trap van zijn voet
rammelden de huizenblokk .en over de stenen vloer .

„Waarom doe je dot?" vroeg Kees, beschermend zijn
twee gespreide handen boven zijn kunstwerk uitstrek-
kende.

,,We ga,an toch naar de zolder, naar de muizen,"
~antwoordde Daan .

„Days waar •ook," herinnerde Kees zich en trapte
eveneens zijn bijna voltooid bouwwerk ondersteboven .
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De Boer schudde het hoof d en zei : „Opbouwen en
vernielen is voor die bazen hetzelfde ."

Maar ode boerin had gehoord over plannen, die tot
de zolder reikten en vroeg, wat ze van plan waxen
dear uit to spoken .

,,We gaan muizen vangen!" antwoordde Daan .
De boer en zijn vrouw lachten en de laatste zei : „Je

denkt, geloof ik, dat je een kat bent geworden, nadat
je een keer bij toeval 'n muisje hebt to pakken ge-
kregen."

„ Ja, en een muisj e flat meer flood flan levend was,"
plaagde de Boer.

Daan weed hierover kwaad op zijn Vader .
„Niet wear, Kees, wit m'n Vader zegt. De muffs was

springlevend, maar hij zag me niet en liep recht op
me toe. En ineens had ik hem in z'n nekvel :"
„Wat . zeg je ? In z'n nekvel ?"
„Ja, zo tussen duim en vinger !"
„Eng, griezelig !" zei Kees, die niet op muizen ge-

steld was, „en wat heb je met 'm gedaan?"
„Daantje heeft 'm vet-gemest," antwoordde Vader,

maar Daan trok Kees aan liens arm en zei : „Niet
luisteren, Kees, wij gaan naar 'de zolder ."
„Miauw, miauw !" mauwde Vader de katten na en

toen werd Daan zo kwaad, ~dat hij zijn Vader verzekerde
no~oit liens pijp meer to stoppen .

De jongens zouden juist de keuken verlaten

	

Daan
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had de deur boos opengerukt toen Kees achter zijn
rug een f ijn, zacht stemm~etj'e hoorde vragen : „Wie is
dat jongetje, Mammie?"

Nieuwsgierig keek Kees om'.
Hij zag op het trapje, dat blijkbaar paar een wat

hoger gelegen kamer leidde, peen meisje staan .
Van dat meisje schrok Kees.
Ze had goud-blond haar en grote, blauwe ogen . Een

blauw jurkje droeg het .
Waarom schrok Kees van dat meisje ?
Omdat hij haar hield voor ode fee uit het sprookje,

dat zijn Moeder een paar dagen geleden verteld had .
Met verbaasde ogen keek hij paar het kind .
„Kom nou mee," riep Daan ongeduldig, maar Kees

verzette geen voet.
Wat konden hem die muizen schelen daarboven op

de zolder. Die griezelige beesten, waarvoor zelfs zijn
Moeder bang was . Als ze 's avonds in de kamer zaten,
Iiep er wel eens een over de vloer . En o, als Moe er,
d.at zag! Dan gaf ze een gil, stond in een wip boven
op haar stoel en vouwde met beide handen haar rok-
ken om de benen.

Daan weed ongeduldig en riep : „Ik ga paar de mui-
zen," en wierp de deur voor Kees dicht, die nog altijd
haar die kleine fee op de witte trap stond to kij-
ken.

De boer yen de boerin keken met grote belangstel-
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Nieuwsgierig keek Kees om. Hij zag op het trapje een
meisje staan met goud-blond haar en grote, blauwe ogen . . .

(bl,adzijde 42)





ling near den jongen en ~het kind. Wat zou cr gaan
gebeuren ?

Ipeens stapte Kees op de kleine fee toe .
Deze 'daalde het trapj'e af.
Ze stonden voor elkaar .
Vrijmoedig keek de kleine Aden jongen aan, die al heel

groot was in ear ogen.
„Dag," zei Kees yen stak het kind zijn hand toe . „Hoe
eet je?"
„Anneke."
„Dat is goed," zei Kees, „kom maar r iee . We gaan

naar mijn Mammies die wil je zien ."
Hij liep de keuken uit, het kind naast zich aan de

hand .
„Ssst," waarsc uwde de boerin .
Daarom zei de boer niets .
De boer en de boerin gingen voor het keukenraam~

staan en zagen, dat de kinderen de landweg opliepen .
„Hij zal Anneke moenemen near zijn huffs," zei de

boer. „Het was dus menens, wet ie zei . Zal ik ze terug-
alen ?"
„Het zou veel aardiger zijn, als we hen ongehinderd

liet~en gaan," meende vrouw De Wilde . ,,Het huffs van
den smid is dichtbij . Wat ken er voor kwaads gebeu-
ren? Ga aan de landweg staan en kijk ze na . Een lief,
grappig jongetje, die Kees ; hij zal wel goed voor
Anneke zorgen."
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„Ik neem de f iets aan m'n hand mee," besloot de
boer. „Gebeurt er wat, dan ben ik in 'n moment bij
hen."

„Days goed bedacht," zei de boerin. „Ik wil ook
's kijken ."

Een ogenblik later stonden de twee mensen aan de
landweg, die ze tot aan de dorplaan konden overzien ..

Kees en Anneke liepen daar heel alleen verder.
Hand in hand.
„Wat zouden ze toch to bespreken hebben die twee?' ~

vroeg de boerin. Ja, dat zou de boer ook we! 's willen
weten.

„Het bleek we!, dat ie Anneke lief vond," zei De
Wilde.

„Ja, en de kleine hem," vulde de vrouw aan . ,,In
de regel is ze nog al eenkennig ."

„Die kinderen zijn wondere wezens," verzekerde de
man. Ze zwegen en hun ogen hingen aan het zich al
verder en verder verwijderende tweetal .

„Kijk," waarschuwde de vrouw, „zie je dat ! Hij zet
het kind op z'n rug ."

Ze zagen, dat Kees zich bukte en Anneke op zijn
rug klauterde.

„Hij draagt` 'r, ach hoe lief!" prees de vrouw .
Nog een paar minuten en het tweetal verdween in

het dennenbos achter Kees' woning .
„Nu zijn ze zo goed als thuis," zei de boerin .
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„En ik spring op de f nets," besloot Dc Wilde . ,,'k
Wil toch 's weten, waarom ie Anneke •e igenlijk mee
naar zijn huffs genomen heeft .

De boerin vond het uitstekend .
„Je kunt Anneke ~dan op de frets mee terug nemen,"

ze r ze .
„Ik was dat oo'k van plan," zei ide boer, sprong

op z'n f iets en reed over 'het harde pad fangs de weg-
berm in de richting van het dorp .

Boven op zolder was Daan, die vergeef s uitke :ek naar
zijn nieuwe vriendje yen . ., naar muizen!

Geen enkel diertje had hij nog gezien .

Kees' Moeder stand in de koele keuken to strijken,n
liet de strijkbout rusten, then de deur openging, keek

En sloeg de handen in elkaar van verrassing en ver-
azing.
„Anneke van den boer !" riiep ze. „Hoe kom je nu

toch aan Anneke?"
Kees liet de hand van het kind los, ging op zijn

tenen voor zijn Moeder stann en fluisterde : „'t Is de
kleine fee uit het sprookje, Mamma ."

Moeder herinnerde zich het sprookj e, ~dat ze een
paar dagen geleden aan Kees verteld had en zei : „Je
hebt gelijk, Kees, je hebt de kleine fee m~eegebracht. .
We zullen heel lief voor haar zijn."
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Moeder zette de strijkbout weg . Dat strijkwerk moest
maar even blijven liggen .

Een fee thuis ! Dat gebeurt niet iedere dag!
,,Oaan jullie flu eens naast elkaar zitten," zei Moe-

der. „Ik zal eens kijken, wat er to smullen is ."
Ze zette een stoel dicht bij 't raam .
„Die is voor de fee," zei ze .
Maar Kees kroop er zelf op.
„Keen Knees," waarschuwde Moeder, „die stoel is

voor Anneke, de kleine fee."
Kees had het echter anders bedacht .
„Ze moet op m'n knie zitten, Mamma!"
„Dat 's flog aardiger," vond ook Moeder en zette

Anneke op Kees' schoot .
„Blij f je altij~d bij me, Anneke ?"
„Ja, altijd!" beloofde het kind .
„Dat is goe~d," zei Kees blij, „kun je ook toveren,

Anneke?"
Anneke wist niet, wat toveren was . Daarom vroeg

.ze : „Wat is toveren ?"
Van deze vraag schrok Kees .
Wist de kleine fee zelf niet, wat tovere n was ? Dat

was toch al to gek .
Hij antwoordde : „Een fee kan toch toveren . Dat

weet je toch we! ?"
Anneke lachte .
„Het vee is nu in de wei," zei ze, „omdat het zomer is ."
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„Dat vee bedoel ik niet," zei Kees, die Anneke flu

erg 'dom begon to vinden. „Ik bedoel de kleine fee
uit hat bos. Dat ban jij toch ?"

„Wij hebben veal vee," vertelde nu hat kind . Koeien,
p.aarden, varkens, een . . ."

„Ga maar op die stoel aan de andere kant van de
tafel zitten," besliste Kees eensklaps .

De fee bleak erg gehoorzaam .
Ze deed, wat Kees van haar verlangde .
Toen Moeder binnen kwam met twee glazen limo-

nade en een trommeltje vol koekjes, vroeg ze verwon-
derd : ,,Is de kleine fee verhuisd?"

Kees was boos, keek Anneke grimmig aan en ant-
woordde : „Ze is geen eens een fee ; ze is alleen maar
Anneke van den boar."

„Dat is nu wel waar," zei Moeder, „maar lief is
ze toch wel."
„Hm," gromde Kees, alsof hij dit flu maar ten dele

net zijn oe er eens was .
Maar al smulde hij dan ook niet in gezelschap van

een kleine fee, de limonade en de koekj es liet hij zich
goad smaken.

Evenals Anneke .
Daar kwamen plotseling twee gezichten om de deur-

hoek gluren.
Het waren de smid en de boar .
Ze stieten elkander aan .

De KI~eine Zwerver 4
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„Zie ze smul len," f luisterde boer De Wilde .
„Dat is eon aardig gezicht," zei de smid .
Anneke zag haar Vader, liet zich dadelijk van de

stool glijden en vlaog haar Pappa in de armen .
Kees keek om, zag den boor, zag ook zijn Vader,

maar bleef doodkalm zitten .
„Wat is dat nou, Keesje?" vroeg de smid teleur-

gesteld, „waarom vlieg jij je Kappa niet in de armen?"
Kees keek zijn Vader in de ogen .
Hij woes op bet kind en zei : „Ze is goon eons eon

fee, Pappa. Ze is maar gewoon Anneke !"
Wat moest de smid daar nu van begrijpen?
Hij keek Moeder aan .
Doze hielp Vader uit de draom, door hem f luisterend

alles to vertellen .
De smid begreep .
Hij nam Kees op zijn arm.
„Kees," zei hij, „'t is waar, ze is maar gewaon

Anneke. Maar Anneke is eon lief meisje, is dat niet
zo?"
„o ja," zei Kees .
„Nou, dan m'oet Kees ook blij wezen, omdat hij eon

klein, lief vriendinnetje heeft gekregen . En . . . boven-
dien ook eon nieuw vriendje . . Ik boor van boor Die
Wilde dat je meet Daantje gevochten hebt . Nou, dan
zijn jullie natuurlijk nu de beste vrienden geworden .
Dat gaat altijd zo."
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Vaders woorden herinnerden Kees aan zijn belofte
aan Daan, dat hij meet hem mee zou gaan naar de zolder
op de muizenvangst.

„De muizen !" riep hij . ,,Ik moet naar Daan en de
muizen !"

Hij wilde reeds de kamer verlaten, maar Daan zelf
verscheen. Die had het alleen op de stille zolder niet
kunnen uithou~den en toen hij van zijn Moeder hoorde,
waar Va~der en Anneke waxen, was hij naar de smids .
woning gerend.

„Heb je al muizen gevangen?" was Kees' eerste
vraag.

De smidsvrouw antwoordde voor Daan .
„Keen, muizen heeft Daan niet gevan en," zei ze,

„maar wel een 1ekker koekje ."
En Moeder stopte den jongen zo'n lekkernij in zijn

open mond .
De boer dronk een kopj'e thee mee, smulde een ko+ek-

je en onderwijl maakten de nieuwe vrienden allerlei
.af spraakj es .

Kees zou veel op de boerderij kom'en en Daan even
dikwijls bij Kees. Als ze het volgende jaar naar school
gingen, zou~den ze in dezelfde bank zitten yen altijd
elkander helpen als er gevochten moest worden .

Terwijl ze dit en nog heel veel meer of spraken, moest
Kees telkens naar Anneke kijken .

Ze had zulk mooi goud-blond haar en lieve, blauwe
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ogen. Vreem'd toch, dat ze niet de kleine fee uit het
sproo je was .

,,Was ze m'n zusja maar," ~dacht Kees .
Tot Daan zei hij : „Je moet ook Anneke altijd mee-

brengen."
„Niet .altijd," stelde Daan vast „zo flu en dan ."
„Waarom niet altijd?" wilde Kees weten .
„Och," antwoordde Daan, „zo'n klein kind is to las-

tig, als we spelen . Ze loopt ons in de weg."
„Maar . . . ze is toch wel lief," zei Kees .
„0 ja," zei Daan .
Maar hij haalde de schou~ders op .
Toen Moeder, de smid en Kees het drietal nakeken,

toen het achter elkander het tuinp,ad opliep, dacht Kees
„Jammer toch, dat ze de kleine fee niet is ."

Toen dacht hij er over teen zusje to hebben, evenals
Daan. „Mamma, krijg ik ook zo'n lief zusje als Daan
heeft?"

„Dekselse jongen!" riep Vader, „jij wilt ook alles
hebben. Wees blij met het nieuwe vriendj e, dat j e
van~daag erbij gekregen hebt. Een mens moet niet alles
tegelijk willen hebben ."
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HOOFDSTACJK IV .

Kees ontm~oet den jager . Hij jaagt de konijntjes de schrik
op het Iijf en treeidt op ats tovenaar .

Kees von~d het prettig op de boerderij, vooral toen
de herfst in 't land was gekomen en bet vee uit de
wei~den naar de stallen was gedreven .

En als in de winter de ijskoude noordenwind de
sneeuwvlokken uit de grauwe wolken naar de aarde
joeg en Moeder 's morgens zuchtte : „Maar Keesje,
zie toch eens wat een weer! Zou je niet liever thuis-
blijven ?", dan lachte hij om Moeders bezorgdheid .

„Wat geeft dat Mamma, een beetje sneeuw?"
Wel trok hij de pet wat dieper over de oren, wel

zette hij de kraag van zijn jas overeind, maar hij ging.
En 't kon toch zo bitter koud wezen .
De bomen stonden daar kaal en naakt, de wind

schudde de kruinen en de stammen kraakten .
Vogeltjes piepten droevig : die boomkruipertjes en de
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kolibrietjes, die zo mooi van kleur zijn .
De e~ekhoorntjes sprongen niet met blijde, kluchtrge

sprongen van tak tot take, dock zaten, als oude man-
netj es, ineengedoken op de kreunende takken .

Dikwijls gebeurde het, dat in Kees' nabijheid een
schot klonk. Dat kwam uit bet geweer van den jager,
die de konijntjes schoot, die zijn hond opdreef uit de
lags eikenbossen .

Het g'ebeurde we!, dat een knal klonk onverwachts
in Kees' onmiddellijke nabijheid . Dan had hij den jager
natuurlijk niet gezien, die terzijde van • een boom to
loeren stond .

Kees schrok daar niet eens van .
Op een morgen, toen hij weer de boerderij wilds be-

zoeken, speak de jager hem aan. Deze was een man
met een dikke, bruins baard en knevel, en kroezig haar .
Die baard bedekte zijn hele gezicht, behalve natuurlijk
zijn news en ogen. Op zijn voorhoofd lagen brede,
dikke wenkbrauwen.

,,Net een aap !" dacht Kees altijd.
Maar idat zei hij natuurlijk niet .
Kees had thuis een groot boek met allerlei dieren

erin. Ook open ; hij wist dus heel goed, hoe deze er
uitzagen .

Met uiterlijk van den man was dus wel geschikt om
jongens de schrik op 't lijf to jagen. Ma,ar Kees kende
hem we!. Hij wist, dat de jager een aardige man was .
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De jager was een man met een dikke, bruine baard en
knevel, en kroezig haar, . . .met brede,

dikke wenkbrauwen. . .
(bl,adzijde 54}





En ook een goede man, al doodle hij dan ook konijn-
tjes . Dat moest hij doen voor den baron, die op het
grote kasteel woonde, dat even buiten het dorp aar
het water lag.

De jager sprak hem dus aan .
,, ees, waar moet je naar tae?"
„Naar baer De Wilde !" antwoordde Kees .
„Moet je een van z'n paarden halen am 'm to beslaan

in je smederij ?"
„Nee - ik ga daar rondkijken en de kaeien hoof

geven, yen haver aan de paarden . En . , ."
„Jonge, jonge, wat heb je 't daar druk," zei de man,

„maar zou je niet iets vaor mij willen doen?"
„awe , j ager," was Kees' antwoord .
„Goed, dan motet je even geduld hebben ."
De jager liep een eindje het bos in en kwam terug

met een ~dikke knuppel .
Daar keek Kees wel een beetj ;e ben.auwd naar.
Dit zag de j alter en l;achte .
„Wees maar niet bang, Kees. Ik zal je 's vertellen,

rat je voor mij doen kunt . Zoals je wel gezien hebt,
ga ik altijd op de konijnenjacht met m'n hond . Maar
Herta is ziek . Wat ie eigenlijk heeft, weet ik niet . Ik
zal ode veearts er bij halen . Hier, pak deze knuppel inn
je hand. Nou loop je ginds om de h .oek bet bos in .
Je slaat meet die knuppel links en rechts van je, tegen
het eikenhout en schreeuwt, zo hared je kunt :
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Poeah ! Brr ! Poeah ! Brr ! Dat is 't,''
Dat was nets voor Kees .
Hij zette een keel op, zodat zijn Vader in die sme-

derij hem wel had kunnen horen en sloeg onderwijl
zo vervaarlijk met die knuppel, dat de jagier, be'ducht
voor zijn benen, met 'n schreeuw op zij spro,ng .

„Kees, Kees, ik ben Been ~eikentak ."
De jager kwam veer nader yen vroeg : „Wil je 't

voor me doen, Kees?"
Dat was een werkje naar Kees z'n zin .
Schreeuwen, zo hard hij kon en met de knuppel per

op los ranselen .
„Loop nu maar op gindse hoek bet bos in !" zei

de jager, die Trommel heette, ,,dan wacht ik aan de
andere kant . Drijf ze 't bos maar uit, Kees!"

Zwaaiend meet zijn stok haastte Kees zich naar zijn
_post. De jager betrok de zijne.

Enkele minuten later daar klonk bet : „Po~eah! Brr!
Poeah ! Brr !"

In 't dorp hoorden ze hem schreeuwen . En hij ran-
selde de takken, of hij boos op deze was . Och z och,
lie arme konijntjes!
Die namen de vlucht . Verder, steeds verder. Ze wil-

den buiten bet bos wezen en dat geschreeuw niet meer
horen, dat hen zo angstig maakte .

En de konijntjes bereikten de uitgang . En bier werd
't nog vreselijker voor die arme dieren .
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Want bier klonk bet : .„Paf, paf !"
A1'door maar : „Paf! Paf!"
Menig konijntje lag dood 'op de bosrand, toen Kees

bet einde van et bos had ber ,eikt .
Wat keek Kees ~daar beduusd van, en wat had hij

in zijn h.artje een m~edelijdenn met die arme dieren!
„Zie eens, !hoe goed jij je werk h'ebt gedaan," prees

de jager en wees op de konijnen, 'die bier en daar ver-
spreid lagen. „Jongen, Kees, wat kun j ij schreeuwen!
Een mager varken is er niets bij . En, omdat jij' zo
prachti,g schreeuwen kunt, krijg je 'n beloning . Je m'ag
'n konijntje uitzoeken . Neem' de dikste yen zwaarste
maar mee naar je Moeder . Of lust je geen gebrade,n
onion?'
Kees nam de dieren een voor een op en woog ze aan

zijn hand. De zwaarste behield hij .
„Deze!" zei hij. Zijn me'delijden was op de achter-

gron~d ;geraakt.
„Best boor," zei Trommel, die de overige konijnen

in zijn weitas stopte .
„Nou eet je vandaag konijn, Kees, evengoed als de

baron."
,rJij toch ook?" vroeg Kees .
De jager gaf Kees een knipoogje en antwooxdde

,,Reken maar, Kees!"
De jager liep been .
Besluiteloos bleef Kees staan . Wat zou hij doen?
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Hij werd in zijn peinzen gestoord door de stem van
den jager, die hem toeriep : „Bewaar die knuppel gored,
Kees ; hij kan je nog to pas kamen ."
„Poeah! Brr!" schreeuwde Kees terug en hoorde de

schaterlach van den verdwijnenden man .
Kees stond daar in tweestrij d .
Wat zou hij doen ?
Naar de baerderij gaan of naar huffs terugkeren ?
Deed hij 't eerste, dan zou de boerin bet konijn

braden, ging h ij naar Moeder terug, dan zouden ze
met hun vieren een maal hebben om nooit to vergeten .

Toch zou 't aardig zijn met een dik konijn op de
baerderij aan to komen. Maar hoeveel mensen waren
daar we! ? Hij telde 't aantal op zijn vingers .

De boer 1 ; de boerin 2 ; Daan 3 ; Anneke, de fee, 4 ;
Gerrit, de knecht, 5 ; Dientje, de meid, 6 ; en als Jolink,
de daghuurder, er nu ook nog was, zouden dat zeven
mensen zijn.

En met hem, Kees, er nog bij, maakte dat 8 .
Dat aantal was veel to groot voor een konijn, al

was dit dan ook vet en groot.
Dat ene konijn met z'n achten delen was onzin . Wat

zou hij zelf dan krijgen? Misschien peen staartstuk je
of een oorlel. Meer niet!

Neen, hij moest er mee naar Moeder .
Met zijn vieren was zo'n konijn de moeite waard.

Dan kreeg ieder een behaorlijke portie .
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Nu aarzelde Kees niet langer.
Met het konijn aan zijn hand en de knuppel over de

schouder liep hij zingend naar huffs terug.

Naar 't wound, naar 't groene woud,
Waar zich het wild ophoudt .
Men hoort er d'echo schallen
op f orse Loon!
En als de jachtroeren knallen,
Dan jubelt Nimrod's zoon
Tra-ra-tra-ra-tra-ra .

Dit versje kende hij van zijn Moeder. Die kende er
wel honderd. Moeder was dan ook heel knap. Ze was
immers juffrouw op een bewaarschool geweest .

Het einde van het bos achter zijn huffs had Kees
bereikt.

„Nu moet ik stil wezen," dacht hij, „en niet meer
zmgen.

Hij zou ze thuis verrassen . Ongemerkt moest hij de
woning trachten binnen to sluipen .

Dat gelukte hem.
Op zijn tenen liep hij de deel over .
Aan de keukendeur luisterde hij scherp toe . Hij

oorde Been gerinkel van vaatwerk . Zijn Moeder zou
wel in de kamer wezen .

Hij opende de buitendeur .
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op het aanrecht, dat de mensen in de Achterhoek de
„rechtbank" noemen, zag hij een pot staan. Een rode
pot met een deksel er op. Dit lichtte hij op . De pot
was leeg. Hij stopte het konijn er in en deed het dek-
sel er op .
Ziezo, dat was Kees' geheim .
Hij ging naar binnen .
Zijn ouders en Willem dronken een kop kof f ie .
„Wat," riep Moeder verbaasd, „nu a1 terug van de

boerderij ?"
„Ze willen 'm daar niet meer hebben," plaagde Va-

der. „Boer De Wilde heeft me verteld, dat Kees een
veel to lure kostganger is ."

„Ik denk," zei de knecht, „dat de fee hem terug-
gej aagd beef t. Hij :eet to veel ."

Kees glunderde, omdat 't gesprek op eten viol . Nu
loon hij z'n slag slaan .

„'k Heb de jager gezien," vertelde hij . „Wat beef f
die 'n boel konijnen geschoten vanmorgen ."

,,Is 't waar?" riep Vader en zijn tong likte langs
zijn bovenlip . ,,He vrouw, 'n gebraden konijntje! Dat
zou me liken .'

„Man, praat er niet van," verzocht Moeder, die do!
op konij n was, ,,geen spekj e voor ons bekj e ."

„Nee, voor ons niet," bromde de knecht, „geen spekje
voor ons bekje, maar wel voor de b . . ., mond bedoel
ik, van den baron ."
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„Als ik in de stall kom, zal ik zien, of ik er niet
een kopen kan," beloofde Vader . „Een keer deze win
ter zullen we toch 's konijn smullen."

Zwijgendd had Kees toegeluisterd .
Hij sprong van zijn stoel en met de mededeling :

„Ik heb dorst" liep hij naar de keuken .
De pot stevig vast aan beide oren, kwam hij in de.

kamer terug.

Wat heb ik in die pot
In die pot, in die pot
Wat heb ik in die pot
In die grote, rode pot?

Ja, dat zong hij . Zelf had hij dit versje bedacht,
zo ineens maar. 't Leek we! bet Sinterklaas-liedje van :

Maar onder in die zak
In die zak, in die zak,
Maar onder in die zak
Ligt een bele grote plak .

„Kees," riep Moeder, „Sinterklaas is al lang weer
naar Spanje terug. Dat vers.je hoort hij niet."

„En ik heb 'm gesproken," vertelde Kees.
„Dan heeft Anneke, ode fee, hem zeker getoverd!"

veronderstelde Vader.

63



„Maar zit er ook wat onder de deksel getoverd,
K1es ?" vroeg Willem, nieuwsgierig geworden. „Dat
is belangrijker!"

Kees dacht aan zijn goochelboekj e .
Hij nam Vaders stok, die in ode kamerhoek stond,

zwaaide deze drie maal boven de pot 'heen en weer,
tikte even zoveel keren op de deksel, riep : „Hocus,
pocus, pas !" en trok het vette konijn aan een poot
uit de diepte .

„Een konijn, een konijn !" riepen ze alle Brie en zes
handen grepen ernaar .

„Kees, je bent een wonder-jongen!"
't Was de smid, die dat zei .
„Wat 'n dikkerd!" riep Moeder .
„En stevige benen !" prees Willem, ,,die 't beest bij

z'n achterpoten had beetgepakt .
„Aan 't braden, Moeder, vlug aan 't braden !" juichte

de smid. „Vandaag hebben we konijnend.ag. Dat is
in lang niet gebeurd .

De smi~dsvrouw moest die Brie konijnen-hunkeraars
teleurstellen .

„Vandaag kan ik 'm nog niet braden," deelde ze
mee. „Het 1 konijn moet een dagje liggen blijven . Dat
is beter. Maar morgen ! Morgen zullen we 'm oppeu-
zelen met aardappelen yen appelmoes ."

„Ik ga morgen niet naar de boerderij," verzeker-
de Kees.
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En in stilte hoopte hij dat Daan, als vijfde mee-
eter, maar wegblijven zou .

Met spreekt vanzelf, dat Kees nu aan 't vertellen
moest.

Ze wilden toch weten, hoe hij aan dat wonder-maaltje
gekomen was .

Toen Kees hun dit verteld had, stond onverwacht
de jager in de kamer .

Daar schrok Kees van .
„De man zal toch geen spijt er van hebben, dat hij

zo gul een dik konijn had weggeschonken ? Hij komt
het present toch niet terughalen?" dacht Kees .

Zuiks bleek ge:ukkig niet het geval .
De jager kwam voor heel jets anders .
„Kees," zej hij, „van dat konijn, dat jk je gegeven

heb, char moet je maar njets van aan de andere men-
sen vertellen. En ook aan de jongens njet. Je begrijpt,
als de jongens 't horen, when ze allemaal drijver bij
me worden. En dat gaat niet . Daar komt bij, dat jjj
de konijnen zo goed opdrijft, als njemand anders dat
zal kunnen. Ik wil voortaan geen andere drijver heb-
ben dan jou, Kees. Denk char om en zeg dus njets .
Aan niemand, begrijp je?"

Of Kees djt begreep ! Hij zou wel wijzer wezen en
niets aan de grote mensen of de jongens vertellen .
Hij alleen wj~de de konijnen-drijver blijven van den
jager Trommel .

Ire Kleine Zwerver 5
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„Kees," zei Vader, „nu heb je behalve de naam Kees
de Zwerver er al een tweede naam bij. Weet je, hoe
we je nu oo kunnen noemen?"

„Konijnen-Kees!" riep Willem .
„Mis," zei Vader. „Een goede naam voor hem is :

Kees, de Konijnen-drijver."
„Wie weet, welk~e namen er flog meer voor hem zul-

len worden verzonnen," voorspelde de jager, en hij
klopte Kees vriendschappelijk op de schouder .
„W.at zeg iii ervan, Kees de werver?"
Kees ging die dag niet meer naar de boerderij .
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HOOFDSTUK V.

Kees verdeelt het konijn en is erg kwaaad op W illem, den
kn~echt. Hij rijidt paard en geraakt in grote mtaeilijkheid .

„Kees," zei de knecht de vo gentle morgen, „nou
moet je een goede raad van mij aannemen . Eet weinig
boterhammen. Als je veel eet, lust je om twaalf uur
geen konijn, of je eet er to weinig van . Jonge, jonge,
konijn is zo lekker."

Kees nam zich voor de raad van Willem op to vol-
gen, maar toen zijn Moeder gebakken bloedworst op
zijn boterham legde, begreep hij, dat hij voor een moei-
lijk geval stond .

Vier boterhammen hard zijn Moeder op zijn bord ge-
legd. En op die vier boterhammen lagen plakjes lek-
kere bloedworst .

„Eet er maar twee op, Kees," f luisterde de knecht
aan de overzijde der tafel den jongen toe .

„En wat moet ik dan doen met die andere twee?"
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vroeg Kees . De knecht lachte.
„Die moet je maar aan mi j geven," antwoordde

Willem.
„Ik heb je door," zei Kees. „Maar ik zal jou 'n

goede road geven . Eet jij maar veel boterhammen, zo
veel als je kunt, want je begrijpt zeker wel, dot ik
't konijn mag verdelen . 't Is mijn konijn en van nie-
mand antlers. Ik heb 't verdiend met werken ."
„Met schreeuwen," verbeterde de knecht . Ze zaten

met hun beiden aan de taf el . Vader stond in de keuken
bij Moeder, die de laatste plakjes worst bakte .

Kees keek den knecht nijdig en dreigend aan . Waar-
om moest deze zo geringschattend over zijn arbeid van
gisteren pr.aten? Had hij niet hetzelfde werk verricht,
dot de drijvers doen, als de baron met nog veel an~dere
heren een grote jacht houdt ?

In gedachten zag hij het gebraden konijn voor zich .
Vier poten had deze . Een voor Vader, een voor

Moeder, een voor hemzelf en de vierde poot voor . . .
Niet voor Willem, natuurlijk . Zo'n grote kluif kreeg

deze niet. Voor wie zou hij 'm bestemmen?
Ineens wist hij het .
De poot, die to veel was, zou hij aan Anneke bren-

gen, die een paar dagen geleden een pannekoek meet
spek voor hem had bewaard, waarop hij zo d,ol
was.

Dat zou aardig zijn .
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Nu moest ie die Willem maar direct zeggen, waar 't
op stond .

„Een konijn heeft vier poten," begon hij zijn aan-
val. „Die heb ik flu zo verdeeld : Een voor Papp,a,
een voor Mamma, een voor mij . . ."

„En een dikke achterpoot voor Willem," rekende de
knecht gauw uit .

„Dat heb je glad mis," verzekerde Kees met nadruk .
„Die vierde poot neem ik mee voor Anneke, de fee."

„En ze is niet eens een fee, dat weet je flu toch zeker
we!," plaagde de knecht door .

„Doet er met toe," zei Kees, , ;een konijnenpoot lust
ze toch we!."

De knecht zag de bone ogen van Kees en had char
schik in. Daarom' plaagde hij verder : „Ik vind die
Anneke peen naar kind ."

„Jij bent een naarling, jij !" riep Kees. „En nou krijg
je helem:aal niks van het konijn . Nog Been botj e !"
Vader en Moeder kwamen binnen • de laatste met

een diep bord meet gebakken bloedworst .
„Wat boor ik," vroeg Vader, „hebben jullie ruzie?"
Kees nam 't wooed. Zijn vinger wees dreigend naar

den knecht.
„Hij krijgt niks van 't konijn, Mamma . Niks ! Zult

U daaraan denken?"
,,Is i.e stout geweest?" vroeg Moeder .
„'t Is een engerd," verzekerde Kees en hij vertelde
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zijn Moeder hoe hij de benen van 't konijn verdeeld
wil'de hebben ."

„Ik zal ear aan denken !" beloofde Moeder.
Met een blij~de glans van overwinning in zijn ogen

keek de jongen den knecht aan, die diep zuchtte en
zei : „Vrouw, Beef me dan maar veel boterhammen van-
m'orgen."

„Daar zal niets anders opzitten," vond ook Moeder .
En met heimelijke vreugde zag Kees, dat ode knecht

de ene snede brood na de andere naar binnen werkte .
„Nu heb ik 't fijn gewonn,en van then groten knech1,"

redeneerde Kees en daar was hij echt trots op .
Of ie ook groot werd ! Hij had al werk verricht dat

grote mannen doen en nu was hij om twaalf uur al
bags van de taf el ook .

„Nog een plakje bloedworst, K11es?"
Dit vroeg Moeder.
„J a, Mamma !" •antwoordde Kees. „En ze krijgt de

dikste achterpoot."
„Wat zal ik blij wezen, als bet twaalf uur is," ver-

zekerde Moeder .
„En ik verschijn niet aan tafel," ~deelde de knecht

mee. „Ik zou gaan huilen, als ik dat lekkere konijn aan
m'n mond voorbi j zou zien gaan ."

„Dan ga iii maar slapen," gaf Kees hem de raad en
then lachten Vader en Moeder en tot Kees' verbazing
ook Willem, de knecht.
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De hele morgen leefde Kees in onrust en spanning .
Hij vreesde, dat Daan van Aden boer zou komen op .
dagen. Hij vond, dat die nu maar weg moest blijven .
Natuurlijk gunde hij Daan wel een hapje van 't ko-
nijn, maar zijn komst zou de verdeling van de lekkernij,,
zoals hij die had vastgestel'd, geheel in de war sturen, .

Bovendien kreeg Anneke al een bout mee .
Telkens gluurde hij bet tuinpad af . Gelukkig van

Daan Been spoor.
Telkens liep hij naar ode keuken, wear 't zo lekker

rook naar wil~dbraad .
„Wet ruikt dat lekker, Mamma."
„Wil ik wel geloven," zei Moeder, „'t is een dik,

zwaar beest en ik bread hem in roomboter ."
In de regel, zo tegen elf uur, als de grote mensen

hun kopje koffie dronken, kreeg Kees een koekje .
Maar, toen Moeder . hem er deze morgen peen toe-

reikte, bedankte hij .
Kees was voorzichtig. Hij zou er wel voor zorgen

voldoende ruimte in zijn maag over to paten voor het
konijn .

Tersluiks keek hij naar Willem', den knecht . Die
zou nu wel spijt hebben van zijn geplaag.
„Nu flog een groot uur," zei de smid, terwijl hij die

lege kop op het schoteltje zette, „en we beginners aan
oils koningsmaal ."

De knecht zuchtte .
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Half berustend zei hij : „En ik moet me met de lek-
kere reuk tevreden stellen ."

„Misschien komt Kees nog wel tot andere gedach-
ten," rachtte Moeder den knecht to troosten . „Een
klein kluif j e zal hij nog wel op je bord schuiven ."

„Daar hoef je niet op to rekenen," besloot de jon-
gen onmiddellijk, ,,we eten 'm met ons vieren op."

„Met ons drieen, bedoel je," verbeterde Vader .
„Anneke krijgt ook een stuk. Dat ga ik haar van-

middag brengen. Ze heef t voor mij een pannekoek met
spek bewaard ."

„Ik hoop maar, dat ik gauw in slaap val," zei de
knecht en volgde Vader naar de smederij .

In de smederij stond het paard van boer Weikamp
vastgebonden. Nog een hoef ijzer moest onder de rech-
tervoorpoot gelegd worden .

Dan zou de knecht het paard naar de boerderij bren-
gen, die even over de rivier lag .

Dat kon nog juist voor het middagmaal .
Een ogenblik later was ook 't laatste ijzer vastge-

zet. Nu was het paard vi-erkant beslagen, zoals de men-
s-en daar zeggen. Ze bedoelen daarmee, dat onder elke
hoef een ijzer is gelegd .

„Kees, Kees, waar zit je?"
Kees, die op de deel wat can't scharrelen was, kwam

verbaasd op 't geroep af .
De knecht stond bij de pomp . .
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» Kees, Kees!"
„Wat is er?'
,,Oa je mee het paard van boer Weikamp weg-

brengen ?"
„Mag ik er dan bovenop zitten ?"
„Dat mag je."
Achter de knecht danste Kees de smederij in .
Paardrijden! Boven op de rug van zo'n groot diet

zitten. 't Fijnste wat er is voor een jongen .
De knecht tilde hem op, zette hem op de rug en

reikte hem de leidsels .
Door den smid geholpen, besteeg ook Willem de

viervoeter .
„Ziezo, Kees, jij moat maar sturen ; de wag ken je

wel."
Of Kees die kende . Hij was meermalen pop Weikamp's

hoeve geweest .
Even ging hat stapvoets ode laan op .
Maar op een dravend paard to zitten is heel wat

prettiger . Dus maakte de tong van Kees enkele
klakkende geluiden, een tik met hat uiteinde der leid-
sels en daar ging hat in draf .

De nieuwe hoefijzers klepperden scherp op de
stenen .

J on,gens, die Kees zagen, riepen : „Kees, Kees, laat
mi j aok 's rijden !"

Kees keek niet eens naar hen om .
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Nu was hij ruiter en niets anders . En een f erme ruiter
was 'hij! Trots en fier zat hij daar op het dravende
paard. En dit liep al harder en harder, omdat het naar
de warme stal verlangde .

„Gaat ie f ijn, Kees?" riep de knecht achter hem .
„Ja," schreeuwde Kees, die 't liefst door was blij-

ven rijden tot 't einde der wereld .
Na enkele minuten waren ze aan de hoeve gekomen .

Willem sprong of en tilde Kees op de grond .
Boer Weikamp leidde bet paard naar de stal en de

twee ruiters aanvaardden de terugweg .
„Een lekker ritje, he Kees?"
„Nou! En jij krijgt zo straks een ~dikke bout van

het konijn, Willem. Ga dus maar niet slapen. 't Is
niet meer nodig."

„Gelukkig, gelukkig!" riep ode knecht, „dat ik ook
wat krijg. Kees, je bent 'n beste jongen . Geef me een
hand. We zetten de draf erin, anders komen we to
laat en vinden in plaats van het konijn de hond in de
pot."

Wat smulde het smidsgezin die middag. Maar, hoe
lekker Kees bet konijnenvlees ook vond, een mats
kluif je had hij op een apart bordj e gelegd voor An-
neke.

Dat kluif j e zou hij haar vanmi~ddag nog brengen .
Omdat 't al vroeg donkey werd, stapte Kees na de
maaltij~d naar de boerderij. De kluif met wat f risse
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appelmoes had zijn Moeder in een pannetje gedaan
~met twee oren, waarin ze de deksel met een touwtje

had vastgeknoopt. Aldus konden er ,geen ong'elukken
gebeuren. Mocht het pannetje uit Kees' koude handen
glijden, dan zouden vlees en appelmoes er niet uit-
vallen .

Hij kwam langs bet bos, waarin hij zijn eerste drijf-
j acht gehouden had, waarmee hij een konijn had ver-
diend. Misschien bleef Herta, die jagershond, wel lange
tijd ziek. Dan kon hij iedere keer als de jager op jacht
ging, als ~dri jeer met hem meegaan. En iedere keer een
konijn verdienen. Maar eigenlijk wilde hij toch niet
meer meedoen aan zo'n drijfjacht op die aardige bos-
konijnen ; hoe moest ~dat dan?

Hierover moest ie toch 's met den jager praten .
Hij liep stevig door, want de Noordenwind was

koud en bet vroor hard. Toen hij door de kale bomen
been bet dak van ide boerderij zag oprijzen, overviel
hem' plotseling een hevige schrik .

Onmogelijk was het Anneke met die lekkere kluif
to verrassen. Wat had hij den jager beloofd? Dat hij
met niemand erover spreken mocht, dat de jager hem
een konijn gegeven had . Niet met de grote mensen en
niet met de jongens .
En wat moest hij nu zeggen, als ze hem op de

boerderij zouden vragen, hoe hij aan konijn kwam?
Dat was een moeilijk geval. En hierover stond hij
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een ogenblik to peinzen, het pannetje tussen beide
handen.

Hij wist er geen raad op.
Er zat niets antlers op dan to liegen .
En dat deed ie niet .
Nog even denken nog even peinzen op een mid-

del om zich uit de moeilijkheden to redden, maar hij
vond er geen .

„Dan krijgt Anneke de kluif niet," besliste hij en
aanvaardde de terugweg.
„Als Moeder eens pannekoeken bakt met spek er-

in," besloot hij, ,,breng ik er haar een. Dan zal ze
ook wel tevreden zijn."

Hij vond, dat ie een goede oplossing gevonden had
en vervolgde, een wijsj'e neurieend, zijn weg naar burs.

Maar al neurieend bleven die kluif en die appelmoes
in zijn gedachten . Hoe moest hij char nu toch mee aan?
Tot morgen bewaren? Dat zou wel een eenvoudige

oplossing zijn, maar voor vier mensen was die kluif
de moeite niet waard. Het beste zou wezen maar eens
met Mamma overleg to plegen . Misschien wilt zij er
wat op.

Hij liep het tuinpad op en zich de zelfgemaakte
versregel van gisteren herinnerende, hief hij nu aan :

tat zit er in die pan,
In die pan, in die pan .
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Nero hoorde zijn jonge bags, spitste de oren, sprong
boven op het brede hondenhok, hief de kop op en
zag zijn vriendje in de verte naderen .

Hij blafte en ging to keer als een dolle .
Kees hoorde hem en de moeilijkheid, waarin de kluif

hem gebracht had, was opgelost.
Maar natuurlijk ! Die kluif moest Nero hebben .

Waarom zou die tevreden moeten zijn met de botjes?
Waarom zou Nero niet eens een lekker, coals stuk
vlees mogen eten? En bovendien appelmoes! Zijn hele
leven had hij zo nets lekkers nog niet geproef d . En
hij was al bijna zo oud als Kees . Dat was niet eerlijk,
niet rechtvaardig.
op een draf liep hij, het pannetje voor zijn buik,

op zijn vriend toe .
Deze sprong onmiddellijk van het hok, toen Kees

zich op zijn hurken naast de pan zette .
De jongen peuterde de touwtjes los, lichtte het dek-

sel op, Nero bong zijn zwarte snuit over de lekkernij,
rook - hapte . . . .

En de kluif, oorspronkelijk voor Anneke, de fee, be-
stem~d, verdween in zijn grote bek .

Kees hoorde de beentj es kraken tussen de ontzag-
gelijke tanden en had dear schik over. Hij schreeuw-
de het uit.
„Kom 's kijken, Pappa, Mamma, Willem !"
op een holletje kwam het drietal aanrennen .
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„W;at voer je uit?" riep Vader, nog voor hij den
jongen gezien had.

En then ze wisten, wat Kees gedaan had, prezen ze
hem, omdat hij ook aan zijn viervoetigen vriend Nero
had gedacht .
„Maar," kwam Moe~der met de opmerking, „nu heb

je er een van het gezin vergeten . En die ene is : onze
poes."

„Er zitten genoeg kleine konijnen op zolder," ant-
woordde Kees . „Die meet ie maar vangen."

Nero hard inmiddels kluifje en appelmoes opgeslokt,
likte met zijn tong over zijn snuit en knorde tevreden .
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HOOFDSTUK VI .

Kees staat vo~or een mo~eilijke keuze . Een hele klas jongens
en meisjes geraakt in de gro~otste opwinding. De bovenmees=
ter tuimelt op de vloer, Nero krijgt ,een schop en Kees ver-

keert in angst.

De winter was altij'd een m'ooie tijd voor den klei-
nen zwerver. Als de sneeuw dik lag op velden en
wegen, of als de wind de jachtsneeuw joe ;g uit grau .
we wolken, mocht hij niet ode deur uit. Van Moeder
niet. Zijn Vader keek zo nauw niet . Als de smids~
vrouw eens de deur uit was - een heel enkele keen
naar de stall om inkopen to doen liet de smid
den jongen maar betijen .

„Hij zal niet bevriezen of wegwaaien," zei smid
Stap. „Bovendien is een zwerver aan weer en wind
gewen~d."

En Kees trok naar ode boerderij van De Wilde of
naar bet dorp. Met hele dorp leek dan wel uitgestor-
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yen. In de loan was geen jongen to zien, want die,
welke van zijn leeftijd waren, zaten bij de kachel of
wreven van verveling hun neuzen longs de ruiten .

De grote jongens en meisjes waren natuurlijk op
school. Kees klom wel eens zo hoog tegen de school-
muur op, dot hij naar binnen kon kijken. Dan ver-
baasde hij er zich altijd over, dot al die jongens en
meisjes zo stil konden zitten . . Uren long. Dat hie:d
hij nooit uit. Als hij door de ruit keek zagen de leer-
lingen hem niet, omd t die met hun rug naar Kees
toe zaten. Als de onderwljzer voor de klas stond, zag
die hem onmiddellijk . Dan zwaaide hij Kees een
groet toe.

„Last 'm eens in 't lokaal komen, meester!" vroeg
op een morgen een der jongens .

„Och," antwoordde meester Sterk, „laat 'm maar
blijven rondzwerven ;over een paar maanden komt
hieraan een einde, want don zit ie elke dog hier ."

Maar de leerlingen drongen zo vasthoudend aan,
dot Meester zich naar het roam haastte en Kees toe-
riep : „Kom 's binnen, Kees!"

Meester wees met de hand : „Links om, aan de rech-
terkant is de deur."

Dit behoefde Meester Sterk den zwerver niet to ver-
tellen. Die wist dot wel.

Bij de ingang aarzelde Kees nog een ogenblik. Ze
hadden hem wel eens verteld, dot Meester Sterk sterke
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handen had en dat die sterke handen jongens, die
iets ha~dden uitgehaald, een stevig pak op de broek
konden geven .

„Zou hij dot met mij ook voor hebben ?" vreesde
Kees een ogenblik, „omdat ik onder schooltijd door
't roam heb gekeken?"

Hij zou 't er maar op wagen . Dus opende hij de
deur en was in de gang. 't Was bier donkey . Petten,
hoeden, mantels en jassen hingen aan de kapstokken,
zo slap en zielig, alsof ze zich verveelden . Kees kon
.'t zich best begrijpen. Hij keek naar zijn eigen jas .
Die was er beter aan toe. Die leefde, omdat hijzelf erin
leefde.

De eerste deur moest hij niet binnen gaan . Daar
achter zaten de grote jongens en meisj es bij den bo-
venmeester .

In het lokaal achter de tweede deur moest hij we-
zen, bij Meester Sterk . Dat was de ondermeester, die
hem gevraagd had binnen to komen .

Hij wilde juist de deurknop beetpakken, toen de
deur openging en Meester Sterk voor hem stond en
ahem vriendelijk begroette .

„Dog Kees de Zwerver, kom binnen !"
De jongen zag al die ogen op zich gevestigd en

char werd hij verlegen door .
Dus bleef hij bedremmeld staan.
„Wat zie ik nu ?" riep de Meester, ,,is Kees de

81
De K~eirie Zwerver 6



zwerver verlegen?"
Hij nam Kees aan een hand en trok hem mee .
„Mag ie bij mij zitten?" vroegen verscheidene stem-

men.
,,We zullen Kees zelf laten kiezen !" besliste de

Meester en wendde zich tot den gust .
„Kees, kijk eens road ! Bij wie wil je 't lief ste zit-

ten?"
Kees was er den jongen niet near omlang verlegen

to blijven, vooral niet, nu hij alleen bekende gezich-
ten voor zich zag.

Een voor een keek hij de jongens en meisj es aan ;
de keuze was moeilijk . Er reikten zoveel jongenshan-
den near den kleinen zwerver . Hij was ook zo'n aparte
jongen. Hij had ook al zoveel meer beleefd, den die
andere elf kleintjes van zijn leeftijd. Dus was hij ook
belangrijker in hun ogen.

„Kom bij mij, Kees !" riep de een .
„Kom in mijn bank!" schreeuwde een ander.
Dat gaf allemaal zo'n rumoer, dat de bovenmeester

eens kijken kwam . Die wilde toch weten, wet er aan
de hand was .
D.adelijk vie! zijn oog op Kees, die dear naast den

Meester voor de klas stond, de handen in de wijde zak-
ken van zijn dikke jekker. Zijn ogen vlogen van den
een near den under. Het vie! hem blijkbaar moeilijk zijn
keuze to bepalen .
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Tot hij den jongen gevonden had, die hij bet geschikst
van alien vond. Net was Piet van den bakker, op wien
zijn keuze gevallen was .

De bakker had lekkere dingen in zijn winkel : ge-
bakjes, koekjes, snoepjes en . . . chocolade-repen. Dien
bakkersj ongen moest hij voor zich innemen . Dat kon
voordeelig voor hem! worden .

En juist toen hij op den bakkersj ongen wilde toe-
lopen, gebeurde er iets, dat de hele klasse in de grootste
opwinding en opschud~ding bracht .

Dit werd veroorzaakt door Nero .
Nero was een goed gedresseerde bond . Hem was

geleerd, dat hij bet kleine erf en de tuin achter de
woning niet mocht verlaten. Wat hij dan ook slechts een
keer pas gedaan had .
Toen hij Kees zo-even uit 't achterhuis had zien

komen, was hij,, laid blaf f end, tegen hem opgespron-
gen en had hemp gevolgd tot de zijgevel van het huffs .
Maar verder mocht hij niet. Kees joeg~hem terug.
„Je mag niet mee ; ik ga, Whet dorp in," waarschuwde

Kees, „en daar mag jij niet komen. Teru,, Nero!"
De bond jankte verdrietig .
„Morgen zal ik je aan een touw meenemen," be-

loofde Kees, „maar nou niet. Ik heb d,aar nu geen zin
in ."

De bond keek zijn kleinen bags teleurgesteld n,a, de
staart tussen zijn benen en met slap neerhangende oven .

83



't Was gevaarlijk om Nero mee to nemen, vooral
als deze niet vast werd gehouden .

Eens was hij met den smid het dorp ingegaan . Hij
liep los en sprong uitgelaten om zijn bags been .
op de brug kwam de kleine kef f er van timmerman

De Raad hem tegen ; dot was een vervelende, kleine
druktemaker. Hij sprong om Nero been en maakte een
vreselijk misbaar. Doch hieraan stoorde Nero zich niet .

Wat had hij, de grote, sterke Nero, to makers met zo'n
bibberenden, nietigen kef f er ! Tot deze bet to erg maak-
te. Hij sprong tegen Nero's kop en beet deze in een
oor.

Toen gebeurde bet vreselijke . Dat kon Nero, de mach-
tige Nero, zich Loch niet laten welgevallen . Zijn baren
rezen op, zijn staart sloeg zijn flanken, zijn ontzagge-
lijke bek sperde open en met een geweldige knauw beet
hij den kleinen keffer dood .

Dat was een vreselijke gebeurtenis in 't dorpje, die
den smid heel wat last en moeite bezorgde.

Na deze gebeurtenis werd Nero zo of gericht, dot
hij niet verder kwam don 't kleine erf en de tuin .

Maar op deze morgen Meld de hoed bet niet uit .
Nero keek zijn kleinen bags, jankend van verlangen,

na. Hij sloop naar de loan.
Hij keek hem na en zag hem de school binnengaan .
Zo hevig werd plotseling Nero's verlangen, dot hij

daar niet kon blijven staan.
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Hij vloog op de school toe .
Voor de buitendeur bleef hij staan. Hij sprong er

tegen op .
Maar de deur week niet ; ze was gesloten .
Nero wachtte, sidderend van ongeduld .
Eindelijk ging de deur open, doordat een jongen

naar buiten kwam, en Nero stoof de gang in .
Zijn scherpe hondenneus rook gauw de deur, waar-

achter de kleine bass verdwenen was . Doch ook deze
was dicht .

En weer zuchtte Nero .
De tuimelramen aan de laanzijde stonden open . De

wind kwam opzetten, blies het lokaal binnen, drukte
tegen de deur, die niet goed gesloten was . . . de deur
wuifde open . . .

En blij blaff end vloog Nero met vreugdesprongen
het lokaal in . Hij zag niets don zijn jongen bags . Ook
de bovenmeester zag hij niet, die dicht achter de deur
stond. Dus liep hij lien bovenmeester ondersteboven,
die languit voor de klas op de vloer terecht kwam . De
jongens en meisj'es gilden . De ondermeester klauterde
op de eerste de beste bank. De bovenmeester werkte
zich overeind en vluchtte naar zijn lokaal terug .

Ze wisten heel goed, hoe gevaarlijk Nero kon wezen .
Nero, de beide voorpoten op Kees' schouders plaat-

sende, blaf to wat ie kon .
„Koest, koest!" schreeuwde Kees, die noch meet zich-
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zelf nosh met de bond langer raad wist .
Boven op de bank geklommen, riep Meester Sterk :

„Ga met 'm naar buiten, IKees, gauw gauw! Hij brengt
her de h.ele school in opschudding ."

Nu, char had de Meester gelijk aan . In bet lokaal
van den bovenm~eester stonden alle leerlingen boven
pop hun banken, terwijl de bovenm~eester zelf, bleek van
schrik, zijn kleren stond of te borstelen .

Kees pakte Nero aan een oor, trok hem mee de school
uit en was blij, dat hij buiten in veiligheid was .
Woedend was hij op Nero .
Nu moest hij, Kees, over een paar maan,den naar

school. Wat stond hem bier al niet to wachten ?
In elk geval zou de bovenmeester hem z'n hele leven

lelijk aankijken en hem' betaald zetten, wat de bond
had misdreven.

„Dat is een lelijke dag voor me," dacht Kees en had
er spijt van Nero die lekkere kluif en die heerlijk'e
appelmoes to hebben gegeven .

Hij was zo kwaad op de bond, dat hij deze een
schop gaf. Dat was nog nooit gebeurd. Later had
Kees hevigie spijt van die schop .
Maar flu had Nero hem verdiend. Hij zette de hand

vast aan de ketting.
Nero, die stellig begreep, dat zoete broodjes bak-

ken hem niet baten zou, kroop in zijn hok en ver-
roerde zich niet .
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Blij blaff end vloog Nero met vreugdesprongen het lokaal
in, liep den bovenmeester ondersteboven, die

languit op de vloer terechtkwam . . .
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„'n Lelijk geval !" dacht Kees .
De ondermeester kwaad misschien de bovenmees-

ter zeer zeker spinnijdig, en hoe de jongens het op-
namen zou hij moeten of wachten .
Een ding kon redding brengen .
Als de vrouw van het schoolhoof d hem een bood-

schap opdroeg! Dat was wel eens meer gebeurd . Ze
had een dagmeisje, dat nog al 's ziek was en dan
niet werken kon. Als de juffrouw van den bovenm'ees-
ter hem dan in de laan zag, riep ze hem, liet hem bood-
schappen doers en onthaalde hem op 't een of ander.

Als 't geluk hem diende, kon zulks ook deze middag
Whet geval wezen . Hierop hoopte hij. Dus zwierf hij
die hele middag rond om de woning van het school-
hoofd .

Hij hield de deur nauwlettend in 't oog . Maar Been
juffrouw. Zo lang had hij in de omgeving van het
schoolhuis rondgezworven, dat de school uitging, voor
hid hierop verdacht was .

Hij hoorde het gej oel van de jongens en wilde de
benen nemen. Maar . . . to laat. De bovenmeester, die
steeds voorop ging, om to zien of er in de laan geen
auto-bus naderde, stond voor hem, voor hij er erg in
had.

Nu verschoot Kees op zijn beurt van kleur. Hij werd
even bleek als de bovenmeester een paar uur geleden .
„Nu barst de bom," dacht Kees .
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Doch, waarop hij niet had durven hopen, gebeurde .
„Zo kleine zwerver," zei bet schoolhoof d, „ben je

zo verstandig geweest Nero thuis to brengen ? Wat
heeft die hond me doen schrikken ! Met is me in lang
niet gebeurd, Kees, dat ik als een kwade jongen op
de grond lag. Zul je er om ~denken, dat je de hond
thuis laat, als je ovei een tijdje bij me op school komt?"

„J.a, Meester!" beloofde Kees onderdanig .
„Vind je 't niet akelig, jongen, dat je naar school

moet? Met is dan gedaan met je zwerftochten . Dat
begrij p je zeker wel ?"

„J a, Meester."
De kleur op Kees' wangen was inmuiddels terugge-

keerd .
„Ik breng het er goed af," dacht i .e en hij keek dank-

baar tot het schoolhoofd op.
De jongens en meisjes, die bet stellig erg vreemd

vonden, dat de bovenmeester daar zo gemoedelijk to
praten stond, waxen nieuwsgierig in een wijde kring
om het tweetal gaau staan.

Ook de ondermeester verscheen .
„Zo zwerver, ben je tot rust gekomen?" vroeg hij

lachend. „En Nero, waar is dat heerschap gebleven?"
„Zo, zit ie in z'n hok," vervolgde Meester Sterk,

toen Kees hem dat had medegedeeld, ,,denk er om,
dat je 'm niet meebrengt naar school . Zulke leerlingen
kunnen we missen. En vertel me nou eens, bij wie
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zou je nou 't liefst een midd .agje in de bank willen
zitten? De keuze bleek nog al moeilijk voor je, van-
middag."

Kees liet zijn ogee ron'ddwalen, kreeg den bakkers-
zoon in de gaten, yen met een vinger naar dezen wij-
zen~de, antwoordde hij : „Bij hem, bij Piet van den
bakker."

„Zo, en waarom juist bij Piet? Is hij dan nu al 'n
vriendj a van

En heel oprecht antwoordde Kees : „Nee, Meester,
maar misschien krijg ik wat lekkers van hem. Z'n
Vader beef t zat lekkers in de winkel."

De twee meesters schaterden bet uit, f luisterden even
met elkander en toen gebeurde er iets, dat de zwerver
nooit vergeten zou .

Ze trokken hun beurs, leder van hen gaf Kees een
idubbeltj e .

„Koop bier maar wat lekkers voor, kleine zwerver,"
zei de bovenmeester, „en als bet blijkt, dat je zo- goed
kunt leren als je zwerven kunt, zullen wij je later noe-
men : „De Knappe Kees!"

Toen gingen de meesters heen en, omstuwd door de
joelende jongens, stapte Kees naast Piet naar de bak-
kerswinkel .
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HOOFDSTUK VII.

Een ekster moedigt Kees aan tot een waagstuk . Een man met

good en zirver op zijn jas gee f t hers een oorvijg . Kees brengt

het cane dorp in opschudding . Een opwindend avontuur .

„floor, de eerste spreeuw!"
Dat riep Kees, then hij op een mooie, zonnige Fe-

bruari-morgen buiten kwam .
De eerste spreeuw! De voorbode van de naderende

lente. Hij zat op de dakgoot, zijn zoet getjool klonk
als zachte vreugde-muziek .

De zon wierp haar licht glanzend over het dorp en
over de weiden aan de overzijde van het riviertje .

„Als we dat mooie weer een tijdje houden," zei de
smid, „en de wind blijft in het zuiden, zal het spoedig
volop lente zijn. Wat zal ons dorpje dan weer mooi
worden, Kees!"
Wat de smid hoopte, gebeurde .
Pas was de m?aand April in het land, of in de groene
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bomen kwinkeleerden vele vogels en de eksters lachten
boven de goudkleurige velden . In de bossen sprongen
de vlugge eekhoorntj es van tak tot tak en de schuwe
konijntjes waagden zich uit de donkere eikenbossen
en dartelden road in het zonnelicht .

De eerste ooievaar zweefde op strak-gespannen wie-
ken door bet blauw van de lucht .

De schoolkinderen en ook de bovenmeester hadden
hem gezien en nog diezelf de morgen zongen de hoog-
ste drie klassen de grote vogel een welkomstlied toe

Hebt ge hem nog niet vernomen,
Kijk, daar zit hij op bet dak .
D'Ooievaar is weer gekomen
In zijn wit-en-zwarte pak .
Kiepper maar, klepper maar,
oievaar !

Neen, Kees was niet bang geweest van de winter .
Dat weten wi wel. Sneeuw, bagel, storm, worst
hij gaf er niet om. De kraag van zijn jekker in de
hoogte en welgemoed was hij naar de boerderij ge-
stapt .

Met medelijden vervuld voor de aardige konijntjes
in het bos, had Kees als drijver geen dienst meer ge-
daan. Iel had de j ager hem een keer gevraagd to
helpen, maar zijn hartje had hem ervan weerhouden,
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ofschoon hem appels werden beloofd en hij zelfs al
drie koekj es kreeg.

Nu, hierme~de was Kee's al tevreden . Met de koek-
jes stapte hij dadelijk naar de boerderij van Daan en
Anneke, met wie hij de lekkernij opat .

Op de koude winterdagen had Kees 't heerlijk ge-
vo,nden op de hoeve. Met vee stond acht'er grepp'els
in de stallen, die aan weerszijden van de deel waren .
Hier was 't nooit koud, want boven op de zolders
lag het beschuttende stro en het hoof dik opgetast .
En de warme adem van al die koeien, varkens en paar-
den maakte die grote deelruimte tot een matig warme
oven.

Maar nu was het eigenlijk -al volop lente . De koeien
waren naar de weiden gedreven, de paarden trokken
op ode akkers de ploeg, zodat de deel leeg was en on-
gezellig.
Dus kwam Kees maar hoogst zelden eens kij-

ken.
De boerin vroeg hem op een dag naar de reden

lervan.
Kees antwoordde openhartig: „Ik vind 'r nou niet

veel meer aan, om bier to zijn . Op 't dorp is 't nu veel
fijner. Daan moet maar naar mij toekom~en ."

Heerlijk was 't nu in de laan, die lungs Kees' huffs
iep .
Als de zon, die iedere dag toenam- in kracht, haar
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licht stromen liet over de weiden en akkers, was het
fijn in de loan .

Zonnevlekjes 'dansten op de stenen, net lichtjes, die
krijgertje of verstoppertje speelden . Kees was nu graag
op de laan. Hier reden karren en suisden auto's voorbij,
die uit die stad kwamen met deftige dames yen heren erin .

De baron en de barones van het kasteel reden steeds
in een open rijtuig. Dat glom en schitterde altijd zo
mooi, net als ode meubels in de mooie kamer, als Moe-
~der die 's Zaterdags geboend en gewreven had .
op de bok zaten de koetsier en de palf renier, zQ

stiff en rechtop, alsof ze meet grote spijkers waren vast-
gen;agel~d. En op hun jassen zaten trzssen van goud
en zi ver.

Eens Meld bet ~def tige rijtuig stil rvoor het buitenhuisj e
van Mijnheer Van Daalhuyzen, die ook een heel voor-
naam man was.

De baron staple uit en begaf zich naar de woning
van lien anderen rijken meneer .

,,He, wat zou ik graag in zo'n deftig rijtuig zitten,,"
~dacht Kees, die nader en nader kwam~ en het voertuig
van alle zijden bekeek .

De twee mannen op de bok zagen hem niet eens .
„Ik zou me er best in kunnen verstoppen," dacht

Kees, „ze zouden het niet eens merken ."
Hij strekte een hand uit en voelde hoe zacht die

kussens waren .
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„Zal 't mogen ?" overwoog hij. „Zal, ik erin stap-
pen? Wat zou de baron zeggen, als hij 'm zag? Hij
is helemaal niet kwaad, vertelden de grote mensen,
die wel eens met hem in aanraking kwamen . 't Zou
toch een gebeurtenis in z'n leven worden, als hij in het
rijtuig had gezeten van den deftigsten man van het
dorp, van de hele wergild misschien . Vader zou trots
op 'm wezen en als hij aanstonds op de grote school
kwam, zouden zelfs de jongens.uit de hoogste klas
hem met bewondering aanzien .

Wel klopte zijn hart erg gejaagd, toen hij een voet
op de opstap plaatste. Maar hij deed het.

Het portier stond open .
Hij behoefde zo maar in to stappen .
Boven zijn hoofd lachte een ekster.
Deze had blijkbaar schik over zijn voornemen en moe-

digde hem aan .
Hij keek op naar de ruggen van de twee op de bok .
Die zaten daar stokstijf, alsof ze van een of antler

metaal gegoten waren .
Ze wisten blijkbaar niet eens, dat hij er was .
„Doe het maar, doe het maar!" moedigde de stem

in zijn binnenste aan. „Zou je bang zijn, Kees de Zwer-
ver? Ben je dan ooit bang geweest? En waarom zou
je bang zijn? En voor wie? De baron is toch Been
leeuw of een tijger die je zal versch •euren. Kom, wees
toch niet bang. Doe het!"
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En . . . Kees deed het.
Hij bees zich op, trok bet portier met een klap dicht

en . ., ging zitten .
Hij zag, ~dat er een schok ging door de brede ruggen

der twee mannen daar voor hem . Dat er beweging
kwam in hun levenloze lijven. Hij zag de geheven
zweep en hij hoorde een zacht klik-klak, teweeg ge-
bracht door de tong van den koetsier . . , de paarden
trokken . . .

En daar ging bet. Onmiddellijk in snelle draf ging
bet de zijlaan links op .

Oelukkig niet door de dorpslaan waarlangs de hui-
zen stonden, en dus mensen woonden die hem zien
zouden, en hem door hun uitroepen van verbazing zou-
den hebben verraden .

Het grootste wonder was nu geschied ! Kees, de
zwerver, reed in de equipage van den baron . Twee
paarden, trokken hem. Twee def tige mermen in goud
en zilver zaten voor hem in bet vaste geloof, dat achter
hen de voornaamste man van bet dorp zat. Van de
hele wereld misschien !

0, als hij geen vrees behoefde to hebben, dat ze
hem zouden verraden, wat zou hij er niet voor willen
geven, als nu de jongens hem zagen !

En Vader, en Moeder, en de knecht, Willem! En de
twee meesters!

Hij had bet wel willen uitschreeuwen : „Ik rijd, ik
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rijd ! In het rijtuig van het kasteel rijd ik . Kees, de
zwerver, is nu een baron geworden."

Maar hij schreeuwde niet ; stil zat hij op het kussen,
zacht a.ls zij~de, en zijn rug scheen to steunen tegen dik
fluweel .

Waarheen zou~den ze hem rijden? Misschien wet naar
ode grote stad, die heel ver weg was, en waarboven
hoge torens oprezen, zo hoog, dat ze bijna tot de
hemel reikten .

De paarden zwenkten eensklaps en nu reed Kees
over een landweg tussen twee grote bossen in .

Niemand had hem nog gezien . En dit was eigenlijk
we j ammer.

Zouden ze hem wel geloven, de jongens en de men-
sen, als hij hun van zijn heldendaad zou vertellen ?

Nu beleefde hij :een sprookje .
Een fee had voor hem paarden getoverd, en twee

def ti,ge mannen op de bok, en een rijtuig.
Daar reed hij nu in als een baron! Neen, als een

prins ! Want voor baron was hij nog niet ou~d en groot
genoeg.

De baron had een grijze baard . Hij, Kees, de zwer-
ver, was nu prins geworden, die in het rijtuig reed
van den baron .

En nu Kees voor het eerst aan den baron dacht,
overviel hem een grote schrik .

De baron ! De machtige baron, voor wien ieder bang
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was, omdat hij op zo'n groot, machtig kasteel woonde,
stond daar flu in de dorpslaan en zocht vergeef s naar
zijn rijtuig.

Kees zag in gedachte zijn gezicht, lelijk nu van
woede, en voor het eerst zag hij in, dat hij iets had uit-
gehaald, dat vreselijke gevolgen hebben kon.

Under de toren van het kasteel was een donkey hok .
yen gevangenis !
Daarin zou hij worden opgesloten . Zijn leven lang

misschien. De gedachte deed hem rillen van angst .
Wat moest hij nu toch doen, om dit vreselijke gevaar

to voorkomen?
Er was maar een mogelijkheid. Vluchten moest hij!
Een sprong, en hij was in veiligheid . Hij moest ver-

dwijnen voor de mannen daar voor hem, hem hadden
opgemerkt .

Er zat niets anders op. Wel begreep hij, dat hem
een groot gevaar ~dreigd~e als hij de sprong waagde uit
het snel voortschietende rijtuig, maar die sprong zou
het enige middel tot redding zijn .

Hij gees op, vergat echter zich aan een of antler
stevig voorwerp vast to grijpen, verloor het evenwicht,
vie en . . .

Kwam met zijn hoofed vrij onzacht terecht tegen de
rug rvan den palfrenier, die zich ijlings omwendde en
daar beneden hem tot zijn schrik en verbazing slechts
als enige passagier zag : Kees, de Zwerver .
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En de baron was verdwenen .
Een schreeuw van schrik en angst speed door de

stilte. De koetsier Meld de paarden in .
De twee mannen staarden ontzet in het nu plotseling

doodsbleke gelaat van den zwerver.
Stour van verbazing en ontzetting bleven ze hem een

ogenblik aanzien. Geen van beiden kon een woord spre--
ken, want . ., ze dachten aan den baron en vreesden_
voor zichzelf het ergste .
Wat stond henzelf niet to wachten?
,,Pak 'm in z'n nekvel en goof 'm 't rijtuig uit!"
Dat zei de koetsier die bet eerst zijn bezinning terug-

kreeg. De palf renier was van een andere gedachte .
„Nee," ried hij aan, „laten we dot niet doen . Mee

moet ie ; zeif zal hij den baron vertellen, wat ie heeft :
uitgehaald. Denk je, dot ik last wil krijgen door die :
vlegel, dot stuk . . ."

Maar omdat de palfrenier blijkbaar het juiste woord, .
dot volgen moest, niet vinden kon, gaf hij Kees een
klap our zijn oren, die hem op ide bank terug deedd
vallen.

„Terug," beval de palf renier, „terug naar 't dorp !' `
De koetsier legde de zweep over de paarden, die inn

pijlsnelle vaart voortschoten .
Zo vlug vlogen de bomen longs Kees' schemerigea

ogen, dot hij er duizelig van weed .
Ineengedoken bleef hij zitten. Nu kwam het eindea
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De twee mannen staarden ontzet in het flu plotseling
doodsbleke gelaat van den zwerver . . .
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Wat stond hemp to wachten ? Zeer stellig het donkere
hok onder de toren. Hij griezelde ervan .

Zijn eerste rit als prins had een droevig einde .
Maar, als ze hem zouden opsluiten in die dui tere

cel, zou z'n Vader hem verlossen . Hiervan was hij
zeker .

Zijn Va!der was grant en sterk en z'n beste vrind,
die het niet dulden zou, dat ze zijn noon gevangen
hielden.

Deze zekerheid stemde hem kalm, zodat de kleur op
zijn gezicht t~erugkeerde en hij zich ~ophief uit zijn in-
eengedoken hooding.

Ineens was hij de nude weer, de flinke, ferme Kees,
die geen vrees kende .

„Toch rijd ik f ijn," dacht ie en juist was hij voor-
nemens een lied aan to heffen, toen een man op een
fiets, terzijde van de equipage op het harde voetpad
rijdende, hem toeriep : „Dat zal je moeten bezuren,,
Kees de Zwerver ! 0, als 'e in 't dorp komt ! Naar alle~
kanten zijn mensen op de fiets weggestoven om 't rij-
tuig op to sporen . De baron vreesde, dat de paarden
op hol waren geslagen . 0, o, o, als ie jou ziet! Spring
er uit, Kees! Je kunt beter je nek breken, dan in de
handen van den baron to vallen."
Kees, beide handen geklemd om de rand van de

zijn and, was overeind gekomen en hoorde de wilde
waarsc owing.
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„Weet m'n Pappie ervan?" riep hij den man toe.
„Jawel, maar die weet natuurlijk niet, dat jij in 't

rijtuig zit, zomin als een der anderen het weet. 't Here
dorp is op stelten en staat om den baron been,, en
naar alle kanten zijn ze er op ode f iets op uitgetrokken .
Daar zal wat voor je zwaaien, Kees. Ik ben blij, dat
ik niet in jouw schoenen sta."

De man, die moeite had bet snelrijdende voertuig
bij to houden, overdreef met ge .en enkel woord .

Inderdaad was 't ganse dorp op de been en stond
om den baron geschaard, die door de plotselinge ver-
dwijning van zijn kostbare equipage slechts met de
allergrootste inspanning zijn baronnen-deftigheid wist
to bewaren. Want de baron was zenuwachtig .

Opeens klonk uit vele monden de waarschuwende
kreet : „Daar komt ie, bet rijtuig!"

En velen vlogen bet snelnaderende voertuig tege-
moet.

Kees hoorde de mensen roepen en schreeuwen, al
luider en luider, naarm.ate bet rijtuig naderde .

Hij begreep, dat nu zijn lot beslist was, m :aar wist
ook, dat dit zwaar en hard voor hem wezen zou .
Een was er onder de menigte, die hem nog zou kun-

nen helpen of redden .
Vader!
Alleen op zijn Vader was zijn hoop!
Als hij deze maar zag en Vader hem ! Zo hoog mo-
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gelijk richtte hij zich op, dot zijn Vader hem zou zien.
En zijn ogen zochten zijn helper en redder .
Alle mensen zagen hem en plotseling verstomde alle

geluid .
I n angstige of wachting staarde een ieder naar den

baron.
Hoe zou deze de euveldaad van den kleinen zwer-

ver opnemen?
„Pappie, Pappie !" schreeuwde Kees .
Maar ook Vader's ogen staarden wijdopen op het

ernstige gezicht van den kasteelheer . En Vader zei
geen woord.

Vlak voor den baron stonden de paarden stil .
De palfrenier sprong af .
In deemoedige houding plaatste hij zich voor den

baron, die zwijgend het relaas aanhoorde, dot 'deze
hem deed

AlS verstom'd zwegen alle mensen .
Stokstijf bleef ~de koetsier zitten, als ging hem dit

alles niets aan.
In angstige afwachting stond Kees daar .
De baron, op de hoogte gesteld van wat er geschied

was, stapte op ode equipage toe .
Een angstig gemompel ging door de menigte .
Van het hoofed tot de voeten trillende, wachtte Kees

zijn lot af .
Zwijgend zag de kasteelh-eer hem een ogenblik aan .
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De mensen bleven op eerbiedige of stand staan . Nie-
mand van hen kon een waord opvangen van wat tot
Kees werd gesproken .

Wat zei de kasteelheer toch ?
Ze wisten het niet, maar wel zagen ze, dat de baron

glimlachte, wel zagen ze, dat Kees' gezicht bij ieder
woord opfleurde en dat zijn ogen schitterden .

Tot er even wander gebeurde .
De baron stak Kees zijn hand tae . . .
En stapte in .
Hij zette zich naast Kees op de bank .
Hij gaf zijn orders aan den palfrenier, die bet por-

tier sloot en zijn plaats op ode bok weer innam .
En weg reed het rijtuig, in de grootste verbazing

n.ageoogd door al de dorpsmensen, die 't allerergste
hadden gevreesd.

Ze hoorden de haef ijzers kletteren op de keien der
dorpsstraat en weinige minuten later zagen ze, dat de
equipage stil hield voor het brede bordes, aan veers-
zijden als bewaakt door twee grimmige leeuwen .

Naast den baron stapte Kees, de zwerver, het bordes
op. Beiden verdwenen achter de brede, zware buiten-
deur. Nu raakten de tongen los .

„Hij gaat 't cachot in, smid," mompelde de een .
„Reken daar maar op," verzekerde een antler .
Maar de smid lachte en zei : „Kees, de zwerver, zal

geen spijt hebben van z'n tocht e . Daar reken ik op ."
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Al die dorpsmensen bleken de tijd to hebben, evrenals
e jongens .
Ze bleven wachten tot Kees weer to voorschijn zou

komen.
Als ie tenminste zijn vrijheid terugkreeg, waaraan

velen nog twijfelden .
„Opsluiten zal de baron hemp misschien niet," zei

de kleermaker, „maar 'dat het plezierritje 'm heugen
zal, durf ik to vaorspellen . De baron is niet coals."

„Nee, taai is ie," spotte de postbode, die den kleer-
maker niet lijden mocht, „maar hij is de zestig ook al
gepasseerd. Dan is 'n miens niet meer als een jong
kippetj e."

„Met jou is niet to praten," bromde de kle~ermaker,
„maar let op mijn voorspelling."

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

In de grote, deftige kamer achter de kasteelmuren
1

zat Kees, de zwerver .
Voor hemp zaten de baron en de barones .
Kees dronk limonade yen at koekj es, die een deftig

geklede bediende met een buiging voor hem had neer-
gezet .

Hoe had de baron de verm'etele daad van Kees op-
genomen?

„Kees de zwerver," had hij gezegd, toen hij den jon-
gen in 't rijtuig toesprak, „ben je zo moe geworden
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van al je zwerven, dot je rust nodig hebt? En heb
je daarom maar 's een toertje gemaakt in mijn rijtuig?
Nu zul je wel een koekje lusten en een yglas limonade,
niet waar? lk kom naast je zitten. Samen rijden we
naar 't kasteel."

Hier werd Kees nu onthaald . 't Smaakte hem wel,
maar toch niet zo lekker als thuis .

Hett was alles to mooi om hem been . En veel to def-
tig. B!ij was hij dan ook, toen hij de lekkernijen naar
binnen had en de def tige mensen opstonden .

„Nu maar gauw naar huis," zei de baron, „en als
je weer moe mocht zijn van je zwerven, ga je maar
uitrusten in 't bos achter je huis . Maar klim nooit
meer in mijn rijtuig. Zul je dot goed onthouden? Denk
er om, dot ik bier under deze kamer een groot, donkey
hok heb, waarin ik je zal opsluiten, als je die brutale
grail weer zou uithalen . Zul je dot niet vergeten?"

„Nee baron," stamelde Kees .
„Mask nu maar 's een sierlijke buiging voor de ba-

rones en dan mag je naar huis teruggaan ."
Dit was een lastige opdracht voor Kees, die niet

gist wat een buiging, was. En nog wel een sierlijke
buiging .

Verlegen en met een plotseling opkomende rode kleur
keek hij de barones aan .

Deze lachte .
„Ga jij maar naar je vriendjes, Kees," zei ze, „sier-
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lijke buigingen behoef je gelukkig nog niet to maken ."
Ze gaf hem een hand .
De baron bracht hem tot de buitendeur .
„Dag Kees!"
„Dag baron!"
Kees was buiten .
Hij was weer vrij .
En hij holde het voorplein over en de brede oprijlaan

in . Hij liep zo hard hij kon, zwaaiend met beide armen .
Alle angst was verdwenen. Hij schreeuwde zijn

vreug e uit .
Oelukkig, gelukkig! Weer was hij de oude Kees,

de zwerver, geworden.
J ongens vlogen hem tegemoet, toen ze hem zagen

aankomen; als een kluwen dromden ze om hem heen
en bestormden hem met vragen .

„Heb je ransel gehad, Kees?"
„Heb je nog in 't hok gezeten?"
„Wat zeiden ze tegen je?"
„Worden jullie nu 't dorp uitgejaagd? e Vader en

je Moeder en j ij ook?"
K.ees zei niets .
Maar, toen hij de grote mensen genaderd was, die

hem ook al op 't lijf vielen met vele vragen, liep hij
met 11en stralend gezicht op zijn Vader toe, die hem
hoog ophief boven zijn hoofd en jubelde :
„Dit is Kees, de Zwerver! Onze jongen!"
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HOOFDSTUK VIII .

Waarom Kees door het huffs spookt en een rondedans met

Vader en Moe'der door de keuken d oet. Van een geweldige

regenbui en . . . een einde .

„Maar Kees, waarom spook je zo vroeg in de mor-
Ygen door het huffs?" vroeg Maeder . „Heb je een ake-
lige droom gehad, en heeft je die het bed doen ont-
vluchten ?"

„Ik moet toCli naar school," was Kees' antwoord .
Moeder lachte .
„'t Is nog Been half acht en een uur geleden hoorde

ik je al scharrelen op je kamertje."
„Ik heb het druk gehad," verzekerde Kees . „Ik moest

toch 'n punt aan m'n griffel slijpen."
„En is dat slijpen gelukt?"
„Gaat nog al," was Kees' antwoord en hij taonde

Moeder het overschot van de griffel .
„Maar jongen, d'r is maar 'n stompje over ."
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„Die grif fel deugde niet ; de punt brak er telkens of .
U moet maar een griffel uit de stall meebrengen . Die
dorps-griffels zijn niet goed."

„Ik zal het doen," beloof de Moeder, „m,aar eet nu
eerst je boterhammen . Je zult wel honger gekregen
hebben van al dat zware werk. Bovendien moet je

~vandaag voor 't eerst van je leven aan 't leren. En
dat is een zwaar werk."

„Als U naa.r de stall gaat om een grif fel to kopen,
brengt U dan ook sprookj esboeken voor me mee, die
ik lezen kan? Het boek van die kleine fee moet er ook
bij wezen. Dat zal ik Anneke voorlezen ."

„Maar denk je dan .Kees, tdat je zo maar een, twee,
drie, lezen kunt?"

,, andaag nog niet," begreep Kees, „maar over een
week we!."

Hij pakte de krant van de vorige avond, die nog op
een h:oeiekvan de tafel lag en zijn vinger gleed langs
de regels .

Hij had gevonden wat hij zocht .
„Kijk, Mammie s dat is een k, en dat is 'n ee en . . .

bier staat een s. D,at is samen Kees ."
„Hoe weet je dat?" vroeg Moeder verbaasd . ,,Hoe

kom je aan die wijsheid?"
Kees antwoordde niet ; hij trok zijn Moeder bij de

schort en waarschuwde : „Niet weglopen nog, ik weet
flog veel meer !"
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„'t Is geweldig," prees Moeder .
Kees' ogen volgden zijn glijdende vinger, tot hij ge-

vonden had .
„Kijk Mammi-e, een d . . . 'n as en 'n n ; sam-e.n

Daan."
„Kolossaal, kolossaal," riep Moeder bewonderend .

„En een jongen, die zijn eigen naam al lezen kan, en
bovendien nog die van zijn vriendje, hoeft eigenlijk
niet naar school . Je bent al geleerd genoeg. Maar,
vertel me eens, van wie heb je dit alles toch ge-
leerd ?"
„Van Doris, van boer De Wilde ."
„Misschien word je wel dadelijk in de tweede klas

geplaatst!" zei Moeder .
„Dat zal we!," meende Kees. „Daar rekenen Daan

en ik dan ook op ."
Toen Kees zijn boterhammen gegeten had, stond hij

op, stak het stompje grif f el in zijn zak en wilde ver-
wljnen.
„Maar jongen," waarschuwde Moeder, „wou je flu

al naar school gaan? 't Is amper acht uur ."
„Ik ga Daan halen !" deelde Kees mee .
Maar Moeder waarschuwde : ,,Dat zou ik maar niet

doen, m'n jongen. Zie eens naar de lucht! We krijg :en
zeer zeker regen. Er hangt een zware bui, die elk ogen-
blik kan losbreken ."

Kees lachte om Moeder's bezorgdheid en zong :
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Meiregen maakt dat ik grocer word,

Grout zijn dat wens ik zo zeer.

Moederlief was ik ma,ar grout genoeg,

Ik liep in de regen niet meer.

Moe~der, die zelf hem dit lied] e geleerd had, had

mode ingestemd en hun beider gezang had Vader in

de smederij gewaarschuwd, dat er iets bizonders aan
ode hand was. Dus kwam Vader eens kij ken .

In de deuropening bleef hij staan, en then bet lied

uit was, galmde de smid met zware stem

Het regent, het regent,

De pannen worden nat.

Daar kwamen twee boerinnetjes,

En die vielen op hun . . .

„op hun stippeltjes!" voltooide Kees de laatste re-

gel .
En then nam Vader Kees' en Moeder's hand en ter-

wijl ze samen een rondedans maakten, zong Vader :

Nu is ons Keesje, Kees geworden !

Hij gaat al naar de grote school!

Moeder liet het eerst beide handen los, en zei : „Jullie

maken me moe, voor ik nog een slag gedaan heb. Is
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dat werken op de vro'ege morgen !" En ze ging er bij-
zitten .

„Nou, ik ga !" deelde Ke'es mee .
Hij gaf Moe~der yen Vader een kus .
„Doe toch vooral je regenjas aan, Kees !" waarschuw

de Moeder. „De lucht is niet to vertrouwen !"
„Een jas is zo lastig, Mamma ."
„Laat hem gaan," zei de smid, „wat geeft een zwer-

ver om een buitje regen?"
Toen berustte Moeder maar .
Kees stapte de achterdeur uit . Vader en Moeder in .

de open deeldeur staande, keken 'hem na .
„Daar gaat onze kleine zwerver," zei Vader. ,,Ik benn

benieuwd hoe ie 't op de school zal m'aken ."
„Ik ook !" stemde de smidsvrouw in, en liet er zuch-

tend op volgen : ,,We zullen hem missen de eerste
dagen. Al zwierf hij veel, hij was toch dikwijls om' onss
been."

Kees stapte de tuin uit en bet bos in . Toen hij op
ode landweg was gekomen, die naar de boerderij van .
Daan leidde, begon bet to druppen.

Maar al heel spoedig barstte de bui in geweldige:
hevigheid los .

De druppels spetterden en spatten door bet nog ijie
boomgroen op de weg.

En Kees was zonder regenj as, zonder pet.
Maar hij liep door .
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Zo hard hij kon lopen, haastte hij zich dorpwaarts . . . de
regenzee stortte zich over hem uit . . .
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Toen hij de keuken der boerderij binnenstapte, riep
de boerin hem als welkom toe : „Jongen, Kees, je
drij ft ! Wat kom je bier doen in de regen ? En weet
je niet, dat je vandaag naar school moet?"
„Ik kom Daan haven!"
„Daan? Die is met zijn Vader in hetkarretj'e mee-

gereden. Ben je ze niet tegengekornen?"
Kees had dus een vergeef se tocht gemaakt. Maar hij

werd hierdoor geenszins ontstemd .
„Dan ga ik maar weer terug," d.eelde hij mee .
„Maar jongen, in dit weer?" waarschuwde de boerin .

„Zie toch eens hoe de regen neerstroomt . Het lijkt
wel een zee van regen. Wacht bier toch de buff af, je
zult doornat worden ."

Maar, ode zwerver, aan weer en wind gewoon, volgde
haar raad niet op. Hij moest toch op tijd in de school
wezen. Hij vertrok .

In de stromende regen liep hij . Uit broek en buffs
gutste bet water. Het sj irpte en knisterde in zijn schoe-
nen, en zijn haven dropen .

Een tijidlang schuilde hij onder een brede boom',
maar ~deze hood weinig beschutting .

Met schrik vroeg Kees zich plotseling af, hoe last
bet kon wezen. De torenklok van bet dorpje gaf ant-
woord. Die sloeg haar negen slagen . Negen uur dus !

Kees' eerste schooldag! En hij kwam to laat! Een
vreemd begin!
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Zo hard hij lopen kon, haastte hij zich dorpwaarts .
Hij sl~oeg een tuinpad in, rechts van de laan en holde
dit op. Nu hood Been tak, geen blad hem meer enige
beschutting. Nu li~ep hij open en bloot daar en de regen-
zee stortte zich over hem uit .

Druipend, als een kletsnatte poedel, kwam hij hij
Meester Sterk aan .

„Kees," riep deze, toen de jongien het lokaal binnen-
kwam, „j ij daar Kees ! Ik miste je al ! En nu sta je daar
voor me, druipend en lekkend, een echte zwerver in de
regen, maar dat hindert niet, Keesje . Zo moest het
gebeuren ! Anders zou Kees van den dorpssmid Been
echte KEES DE ZWERVER zijn !"

EINDE.
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