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INLEIDING 
 
 
Van 1981 tot 1990 ben ik districtscatecheet geweest te Den Haag. In die functie heb ik 
geprobeerd katholieke basisscholen te helpen bij het vormgeven aan hun identiteit. Het 
vak godsdienst/levensbeschouwing was daarbij het voornaamste aangrijpingspunt. Samen 
met collega’s heb ik vele projecten samengesteld, zowel rond thema’s als Kerstmis en 
Pasen als rond sociaal-emotionele thema’s. 
Als er geen geschikte verhalen voorhanden waren, schreef ik ze zelf. Soms herschreef ik 
bestaande verhalen. Dat deed ik met veel plezier. Omdat ik niet wil, dat ze verloren gaan 
– je mag toch wel een beetje ijdel zijn, niet waar? – zet ik ze bij elkaar in deze verhalen-
bundel. De herschreven verhalen duid ik als zodanig aan. 
Behalve van een titel worden ze voorzien van thema’s waarbij ze ingezet kunnen worden, 
van een leeftijdsaanduiding – ik werk met onder-, midden- en bovenbouw – en van een 
korte inhoud. 
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1. ZONNESTRAALTJE 
thema’s:  feesten / donker / licht / Sinterklaas  
bouw: onderbouw 
 
Korte inhoud: 
In het land Verdriet is niets meer zoals het was. Het is er zelfs donker in de harten van de mensen. Een meisje, Zonne-
straaltje, brengt daar verandering in. 
 
 
Er was ooit eens een land dat Verdriet heette. Niets was er leuk. De koning wilde alleen 
maar oorlog. Veel soldaten stierven. De mensen hadden bijna altijd ruzie. Ze wilden niets 
voor elkaar doen. O wee als je ziek werd! ‘Je maakt jezelf maar beter,’ zei de dokter. De 
vaders en moeders bleven de hele dag op bed liggen. Ze zorgden niet meer voor de kinde-
ren. ‘Kook zelf je eten maar,’ zeiden ze tegen de kinderen. De bakker zei: ‘Brood bak-
ken? Mij niet gezien! Doen jullie dat zelf maar.’ En hij viel voor zijn oven in slaap. 
Zelfs de dieren deden naar. De kippen legden geen eieren meer. ‘Doe het zelf maar,’ ka-
kelden ze naar de mensen. ‘Géén melk vandaag!’ zei de koe elke dag weer. 
Zelfs de zón wilde niet meer schijnen. ’t Werd héél donker in het land. Je kon bijna niets 
meer zien. De mensen durfden hun huizen niet meer uit. Ze zeiden geen woord meer. O, 
wat was het donker in hun hart! 
 
In dat akelige land woonde een meisje. Zonnestraaltje heette ze. Die naam had ze gekre-
gen, toen de mensen nog aardig waren. Ze had van die grappige kuiltjes in haar wangen. 
Haar ogen leken net lichtjes. En haar blonde haren waren zo mooi als zonnestralen. 
Vroeger was ze altijd vrolijk. Dat maakte de mensen blij. 
 
Maar nú voelde ze zich geen Zonnestraaltje meer. Ze was verdrietig. Niets kon haar nog 
blij maken. ’t Was bijna Sinterklaas. Ook dáár was ze niet blij om. Wat had ze aan ca-
deautjes? Aan spelletjes? Niemand wilde meespelen. 
 
Op een dag gebeurde er iets vreemds. Er stond zo maar een elfje voor haar. Het zei: 
‘Zonnestraaltje, je moet tóch iets op je verlanglijstje schrijven.’ Zonnestraaltje dacht diep 
na. Ineens wist ze het! Ze pakte een stukje papier en een pen. Toen schreef ze een briefje: 
 

Lieve Sint, 
Ik ben heel verdrietig. 
’t Is zó treurig in ons land. 
Heeft u een cadeautje waar alle mensen blij van worden? 

 
Ze legde het briefje bij de schoorsteen. 
Midden in de nacht schrok Zonnestraaltje wakker. Hoorde ze een plof? Ja, het geluid 
kwam uit de schoorsteen. Haar hart bonsde. Ze zag iets liggen. Een pakje! Wat een mooie 
strik! Ze maakte het snel open. Een prachtige zaklantaarn kwam eruit! Hij straalde al, 
zónder dat je op het knopje hoefde te drukken. Maar Zonnestraaltje knipte hem toch aan. 
‘O, wat een boel licht,’ riep ze van verbazing uit, ‘en wat mooi!’ 
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Ze scheen op de koekoeksklok. De koekoek kwam meteen uit z’n huisje. Hij glimlachte 
en zei wel honderd keer ‘Koe-koek!’ 
Toen scheen Zonnestraaltje op haar poppen. Ook die keken heel blij. Ze dansten van ple-
zier. De kippen buiten begonnen te kakelen. De haan kraaide. In de verte hoorde je de 
bakker zingen. 
Vader en moeder werden er wakker van. Ze kwamen kijken wat er aan de hand was. In-
eens stonden ze midden in het licht van de zaklantaarn. Ze lachten en gaven elkaar en 
Zonnestraaltje een dikke zoen. 
Intussen was heel het land wakker geworden. Overal brandde licht. De mensen praatten 
weer met elkaar. Er werd gelachen en gezongen. 
 
De volgende dag werd Sinterklaas ingehaald. Met muziek! De kinderen stonden met toe-
ters en vlaggen langs de weg. Zonnestraaltje mocht bij sint op de schimmel zitten. Wat ’n 
feest! 
 
Vanaf díe dag kraag het land een nieuwe naam. 
Weet je welke? 
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2. DE REIS VAN STIPJE DE MUIS 
thema’s: Sinterklaas / Kerstmis / zelfbeeld / groot en klein / talenten  
bouw: onderbouw 
 
Korte inhoud: 
Stipje is een muis die in het paleis van Sinterklaas woont. Hij is erg klein, denkt dat hij niet veel voorstelt 
en is daar verdrietig over. Sinterklaas weet hem te waarderen in de dingen waarin hij uitblinkt. Geheel 
onverwacht onderneemt Stipje een lange reis, welke in een envelop begint, die voortgezet wordt via de wij-
ze mannen Melchior, Caspar en Balthasar en die tenslotte eindigt in de stal te Bethlehem. Intussen zijn 
Stipjes talenten duidelijk gebleken en begint hij zich langzamerhand ‘groot’ te voelen. 
 
 
1. ALLEEN OP DE WERELD 
 
Er was eens een muis die Stipje heette. Hij was héél klein. Zó klein,  dat de mensen hem 
Stipje noemde. Stipje woonde in het paleis van Sinterklaas. Boven op zolder achter ’n 
dikke balk was z’n nest, ’n heel groot muizennest. Ook z’n broertjes en zusjes woonden 
daar. En z’n vader en moeder. 
 
Sinterklaas was erg blij met de muizen. Ze hielpen hem ’s morgens bij de post. Soms 
bracht de postbode pakjes. Daar zaten touwtjes om. De muizen knaagden die door. ‘O, als 
ik jullie niet had!’ riep Sint soms. De muizen keken dan erg blij. Ook Stipje? Meestal 
wel. Maar soms was Stipje een beetje verdrietig. Dat kwam omdat hij klein was. Zo klein 
als een stip. De zwarte pieten zagen hem vaak niet eens. Ze zouden per ongeluk op Stipje 
trappen. Dan moest hij snel opzij springen. Hij was ook zó klein! 
 
Er leefde nóg een dier in het paleis: Kater. Groot en zwart was hij en had een prachtig 
glanzende vel. Wat ’n beest die Kater. Als hij boos was, dan kón ie blazen! De rillingen 
liepen over je lijf. Maar gelukkig was Kater niet vaak boos. Hij had er misschien geen tijd 
voor. Hij was altijd bezig om cadeautjes in te pakken. De kleine cadeautjes, niet de grote. 
Dát was het werk van de zwarte pieten. Want Kater was wel groot, maar de zwarte pieten 
waren nóg groter. 
 
Op ’n dag had Stipje tranen in z’n ogen. ‘Wat is er met jou aan de hand?’ vroeg moeder 
Muis. ‘Ik voel me zo klein,’ piepte Stipje, ‘bijna niemand ziet me. Wanneer word ik nu 
groter?’ ‘Weet ik niet,’ antwoordde moeder Muis, ‘Je eet anders genoeg.’ Vader Muis 
had een idee: ‘Ga naar Sinterklaas. Misschien heeft hij iets waardoor je groter kunt wor-
den.’ 
 
Zo kroop Stipje op Sinterklaas z’n schouder, tot vlak bij z’n oor. ‘Sinterklaas, ik voel me 
zo verdrietig. Ik ben zo klein. Heeft u een drankje om van te groeien?’ Sint moest erom 
lachen. Hij zei: ‘Ik zal eens in het magazijn kijken. Wie weet heb ik iets voor je.’ Kater, 
die net bezig was cadeautjes in te pakken, hoorde dat. Hij werd heel jaloers: ‘Stipje krijgt 
zo maar een cadeautje: ík sta elke dag in te pakken en ík krijg nooit iets!’ Hij bromde en 
mopperde, hij moest er bijna van blazen. 
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Toen Sinterklaas terugkwam uit het magazijn, zei Kater: ‘Sint, ik wil óók een cadeautje. 
Ik werk toch heel hard?!’ ‘Nou Kater, jij krijgt je cadeautje hoor,’ zei Sint. 
 
De volgende dag kreeg Kater thee en beschuit op bed. En een héél mooi pakje. Er zat een 
prachtig lint omheen met een strik erin. Kater trok het lint los. Ongeduldig maakte hij het 
pakje open. Er zat een schitterende speelgoedauto in!  
‘Ik wil helemaal geen speelgoedauto!’ zei Kater, ‘Ik ben geen kleintje meer zoals Stipje! 
Ik wil een échte auto, ’n sportwagen. Dan kan ik door de stad scheuren. Wrrroem. 
wrrroem, wrrroem! Zzzzzzzzzzt ...............wrrroem! Dát wil ik!’ O, wat ging Kater te 
keer. De muizen waren van schrik weggerend. Stipje zat boven op de lamp. Sinterklaas 
zei kwaad: ‘Wat ben jij een ondankbaar dier. Geef dat speelgoedautootje maar weer hier!’ 
 
Kater was heel boos geworden. ‘Ik pak geen cadeautjes meer in!’ blies hij. ‘Doe het zelf 
maar!’ Met een hoge rug en dikke staart liep hij naar de tuindeur. ‘Dan niet!’ riep Sinter-
klaas hem na: ‘Ik vraag de muizen wel of ze willen inpakken.’ Toen was Kater door het 
dolle heen. ‘Dan vreet ik alle muizen op!’ schreeuwde hij, terwijl hij de tuin in rende. 
Maar de muizen waren nu écht gevlucht, door een gat in de achterdeur, het grote bos in. 
Behalve Stipje! Die kon nog net op tijd in Sint z’n mouw springen. Daar zat hij veilig. 
‘Waar zijn ze nu?’ vroeg Kater verbaasd, die al weer binnen was komen trippelen. ‘Ge-
vlucht!’ zei Sint: ‘Ik ben heel boos op je. Ga onmiddellijk die arme muizen zoeken en 
kom niet eerder terug voor je ze gevonden hebt.’ Kater was geschrokken van Sint. Hij 
voelde zich héél klein worden. Met de staart tussen zijn benen ging hij naar buiten. Zou 
hij de muizen ooit nog vinden? 
 
Dagen gingen voorbij, Maar geen muis, geen Kater te zien. ‘Waar blijven ze toch?’ vroeg 
Stipje: ‘M’n vader en moeder, m’n broertjes en zusjes, ik mis ze zo.’ O, wat was hij ver-
drietig. De pieten hadden medelijden met hem. Ze haalden snel muizen van chocola. 
‘Kijk, nieuwe vriendjes,’ zeiden ze. Maar daar hád Stipje niets aan. Die chocolademuizen 
waren niet écht. 
 
 
2. MET SINTERKLAAS OP PAD 
 
Op ’n dag riep Sinterklaas Stipje bij zich. ‘Stip,’ zei hij, ‘jij bent nu het enige dier in huis. 
Wil jíj me helpen? Wil jij het werk van Kater overnemen?’ ‘Ik? Ben ik niet te klein, 
Sint?’ vroeg Stipje. ‘Nee hoor, want je mag kleine cadeautjes inpakken. Net zoals Kater.’ 
 
En zó gebeurde het. Stipje leerde snel en handig inpakken. En mooi dat ie het deed! Om  
elk pakje ging een lint en in dat lint knoopte hij een prachtige strik. Stipje had het dan 
naar z’n zin. Hij neuriede liedjes, muizenliedjes die hij van zijn vader en moeder geleerd 
had. Sinterklaas neuriede mee. 
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Het was herfst geworden. Het regende en het stormde. De blaadjes werden van de bomen 
gerukt en vlogen wild in het rond. Buiten was het koud en nat, maar binnen was het warm 
en gezellig. Stipje zat met de zwarte pieten chocolademelk te drinken. Toen kwam Sin-
terklaas binnen. ‘Luister Stip,’ zei hij, ‘morgen gaan we op pad. Naar Nederland. Ik ga 
m’n lieve vriendjes en vriendinnetjes opzoeken. Zoek een paar kleine, maar mooie ca-
deautjes op. Daarmee gaan we hen verrassen. Ik weet een school in ..... (plaatsnaam noe-
men). Daar zitten heel aardige kinderen. Als het donker is, gaan we naar de klas van juf-
frouw / meester ..... (eigen naam noemen). Niemand mag ons zien. En weet je wat we nog 
meer gaan doen? We gaan die cadeautjes verstoppen!’ ‘O, wat een goed plan, Sint,’ zei 
Stipje. Die nacht kon hij er niet van slapen. 
 
De volgende morgen vertrokken ze, in alle vroegte: Sinterklaas, z’n schimmel, de zwarte 
pieten en Stipje. Stipje zat lekker warm weggekropen in de mouw van Sinterklaas z’n 
mantel. ’s Avonds laat – dat was gisteravond – kwamen ze aan. Ze gingen in stilte de 
.....school binnen. Niemand had hen gezien. Ergens in de klas van juffrouw / meester ..... 
verstopten ze hun cadeautjes. Waar zouden ze zitten? 
 
 
3. OP REIS 
 
5 december was voorbij. Het was een heerlijk feest geweest. De kinderen waren blij met 
hun cadeautjes. Sinterklaas was weer thuis, in zijn paleis in Spanje. Nu kon hij uitrusten. 
De schimmel stond in de stal en de zwarte pieten waren op vakantie. Alleen Stipje was 
nog bij Sinterklaas in het paleis. Ook híj had het rustig. Er hoefden geen cadeautjes meer 
ingepakt te worden. 
 
Op ’n dag zei Sinterklaas: ‘Stipje, het is nu een rustige tijd. Ik ga brieven schrijven. Wil 
jij me helpen?’ ‘Ben ik daar niet te klein voor?’ vroeg Stipje. ‘Begin je nu weer!’ zei Sint: 
‘Je bent wel klein, Stip, maar dat is niet erg. Je bent een slimme muis. Je begrijpt de din-
gen altijd snel. Daarin ben je groot. Jij zult nog eens dingen zien en meemaken, waar 
geen muís van durft te dromen!’ Stipje voelde zich gerustgesteld. Dapper kroop hij op 
Sinterklaas z’n schrijftafel. ‘Kijk,’ zei Sint, ‘ik schrijf een brief aan m’n vriend Melchior. 
Die woont heel ver weg. Als jij nu even een postzegel op de envelop plakt.’ 
 
Sinterklaas zat druk te schrijven. Stipje pakte een postzegel. Hij kroop per ongeluk in de 
envelop – Sinterklaas zág dat niet! – en plakte de postzegel aan de binnenkant. Op dát 
moment was Sint klaar. Hij stopte de brief in de envelop en ..... plakte hem dicht. Nu zat 
Stipje opgesloten. Hij krabbelde tegen het papier, maar Sint hoorde het niet. Die was naar 
buiten gegaan om de brief op de post te doen. 
 
Stipje begon nu aan een lange, spannende reis. Met envelop en al verdween hij in een 
postzak. Hij voelde het schudden van een auto. Daarna maakte hij een lange reis met het 
vliegtuig en kwam daarna wéér in een auto terecht. 
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Toen werd de envelop uit de zak gehaald. Stipje voelde door het papier heen, dat hij werd 
weggebracht. Zo kwam hij op een deurmat terecht, werd opgetild en op een tafel gelegd. 
Toen ging de envelop open ..... 
 
 
4. BIJ MELCHIOR 
 
..... twee verbaasde ogen keken Stipje aan, toen hij uit de envelop tevoorschijn kwam. 
‘Wat heeft die malle Sint met nú weer voor een cadeau gestuurd!’ lachte een man: ‘Een 
levende muis! Hoe heet jij?’ ‘Stipje,’ was het antwoord, ‘omdat ik zo klein ben. Maar ú 
heeft mij gezien.’ ‘Natuurlijk,’ zei de man, ‘ik ben gewend om te kijken. ‘Wie bent u ei-
genlijk?’ vroeg Stipje. ‘O, wat dom van me. Ik heb mij nog niet voorgesteld. Ik heet Mel-
chior. Ik ben geleerde. Ik studeer altijd in boeken over sterren. Doe je mee? En blijf je 
hier wonen?’ ‘Dat is goed,’ zei Stipje. 
Vanaf die dag waren Melchior en Stipje vrienden. Waar Melchior was, daar was Stipje, 
waar Stipje was, daar was Melchior. Overdag sliepen ze. Maar ’s nachts waren ze klaar 
wakker. Dan zat Melchior in de tuin achter een grote tafel met kaarten en boeken. Uren-
lang keek hij naar de sterren. Met een liniaal rekende hij uit, hoe groot de afstand tussen 
de sterren was. Alles wat hij ontdekte, tekende hij op een grote kaart, ster voor ster. Soms 
had hij boeken nodig om iets over die sterren op te zoeken. Stipje sloeg dan de bladzijden 
om. Maar meestal zat Stipje op Melchiors schouder. Dan kon hij alles goed zien. Wat was 
die Melchior knap! 
 
Op een nacht waren ze weer in de tuin. Het was warm, zoals altijd. Stipje zat op tafel, bo-
venop de sterrenkaart. ‘Ik begrijp er niets van!’ zei Melchior ineens: ‘Zie je die schitte-
rende ster daar? Die heb ik nog nooit eerder gezien.’ Melchior pakte z’n liniaal, keek naar 
de heldere ster, toén weer naar z’n sterrenkaart. ‘Hij zou op dít plekje moeten staan, vlak 
bij jouw staart,’ zei Melchior: ‘Maar hij staat er niét. Ik denk, dat het een nieuwe ster is. 
Of iets anders. Weet je wat? Ik ga naar mijn vriend Caspar. Die is ook sterrenkundige. 
Misschien kan híj mij meer vertellen!’ 
 
De volgende morgen was het een drukte van jewelste. Melchior riep z’n oudste knecht en 
zei: ‘Rijd de kamelen voor. Op de eerste kameel rijd ik. Daarna komt de kameel die de 
zakken met eten en drinken draagt. En jullie komen dáár weer achter op de ezels. Reken 
erop, dat het een lange reis zal worden.’ 
 
‘O,’ dacht Stipje, die alles gehoord had, ‘daar wil ik bij zijn!’ Hij sprong meteen in Mel-
chiors mouw. ‘Natuurlijk, Stipje,’ zei Melchior vriendelijk, ‘jij wil ook het geheim van de 
nieuwe ster weten.’ Melchior en Stipje stapten op de voorste kameel. Toen ging de stoet 
op weg. 
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5. WEER OP REIS 
 
Het was warm. De kamelen en ezels liepen de hele dag. Ze klaagden niet. Ook Stipje niet. 
Die had het best naar zijn zin. Vanuit de mouw van Melchior kon hij alles zien. Het 
duurde niet lang, of hij kroop voorzichtig uit die mouw tevoorschijn. Voor het eerst liep 
hij heen en weer over de rug van de kameel. De kameel vond dat gekriebel niet leuk en 
wilde Stipje van zich afschudden. ‘Nee, nee,’ zei Melchior, ‘laat dat: Stipje hoort bij ons. 
Hij is mijn grote vriend.’ De kameel bedaarde. 
 
‘Kijk!’ riep Stipje plotseling, ‘nog méér mensen!’ Ja hoor, Melchior zag het nu ook: er 
liepen kamelen, ezels en mensen voor hen. Toen ze dichterbij kwamen, zag Melchior, dat 
het z’n vriend Caspar was. ‘Caspar!’ riep hij blij. ‘Melchior!’ riep de ander. De beide 
vrienden omhelsden elkaar. Caspar vertelde, dat hij ook de heldere ster had gezien. Daar-
om was hij op reis gegaan. Hij had z’n sterrenkaarten en boeken meegenomen. En eten en 
drinken. En een grote tent. En knechten om hem te helpen. ‘Ik ben óók op zoek naar die 
ster,’ zei Melchior: ‘Laten we sámen verder gaan. O, dit is Stipje. Hij reist met ons mee.’ 
Stipje voelde zich groot. Heel eventjes. 
 
’s Avonds werden vlak naast elkaar twee tenten opgezet. De knechten en dieren mochten 
slapen. Maar Caspar en Melchior bleven op om naar de schitterende ster te kijken.  Stipje 
keek mee en sloeg de bladzijden om, toen de beide mannen in ’n groot boek wilden kij-
ken.  
Ineens schoot Caspar overeind: ‘Ik wéét het! Die ster wijst naar Jeruzalem!’ ‘Morgen 
gaan we naar Jeruzalem,’ zei Melchior, ‘maar nu eerst slapen. Het zal een lange reis wor-
den.’ 
 
 
6. OUDE EN NIEUWE VRIENDEN 
 
De andere morgen was Melchior vroeg op. Caspar ook. De knechten sliepen nog. ‘Ga ze 
wakker maken, Stipje,’ zei Melchior. ‘Kunnen ze mijn kleine muizenstem wel horen?’ 
vroeg Stipje een beetje angstig. ‘Je piept maar in hun horen,’ vond Melchior. ‘Je moet ze 
in hun neus kriebelen met je snorharen,’ lachte Caspar. Stipje trippelde zo snel hij kon 
langs alle neuzen en oren. Hier een piep, daar een kriebel. Even later waren alle knechten 
wakker. Na een uur kon de stoet vertrekken. 
 
Het werd een lange en moeilijke dag. Eerst kwamen ze door een groot en donker bos. 
Stipje lag heerlijk te luieren op de rug van de kameel. Ineens schoot hij recht overeind: 
vlak boven hem in een boom zag hij twee groene lichtjes. Hij wist het zeker: dat waren de 
ogen van ..... Kater! Zo vlug z’n pootjes hem dragen konden, vluchtte Stipje in de veilige 
mouw van Melchior. ‘Je hoeft niet bang te zijn.’ Zei Kater: ‘Ik heb je familie gevonden. 
Kom mee!’ 
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Caspar en Melchior hadden alles gehoord. Ze wilden Stipje helpen om de familie Muis 
terug te vinden. Kater wees de weg naar een grote boom. Onder die boom lagen zwarte 
korrels. Er liepen muizen heen en weer om de korrels op re rapen en in een kistje te doen. 
‘Mama! Papa!’ riep Stipje opeens: ‘Broertjes, zusjes, léven jullie nog!’ Ze vielen elkaar 
om de hals. O, wat waren de muizen blij! ‘Wat zijn dat voor korreltjes?’ vroeg Stipje. 
‘Dat is wierook,’ antwoordde vader Muis. ‘Om geld mee te verdienen,’ zei moeder Muis: 
‘Dan kunnen we de terugreis naar huis betalen.’ ‘Niets daarvan!’ zei Melchior. ‘Jullie ho-
ren bij Stipje. En daarom hoor je bij mij. Ga met ons mee. We volgen een bijzondere 
ster.’ ‘Kom maar eens hier,’ zei Caspar: ‘Ik heb nog ruimte genoeg.’ De muizen en Kater 
klommen op Caspars kameel. Kater gaf het kistje met wierookkorrels aan Caspar. ‘Voor 
u,’ zei hij, ‘omdat u zo aardig bent.’ Maar Stipje mocht bij Melchior blijven. Vanuit zijn 
mouw kon hij alles goed zien. 
 
Toen moesten ze door de woestijn. Daar waren geen bomen. Er was alleen zand. En héét 
dat het er was! Aan elke snorhaar van Stipje hing een zweetdruppeltje. Melchior, Caspar 
en de knechten hadden het ook heel warm. ‘Ik wou dat ik water zag!’ zuchtte Melchior. 
‘Ik zíe water!’ piepte Stipje zo hard hij kon. Hij had het met zijn kraaloogjes weer het 
eerst gezien.  
In de verte stroomde een rivier. Een paar mannen waren in het water. Om te zwemmen? 
Nee. Om pootje te baden? Ook niet. Het leek nét of ze iets aan het zoeken waren. 
 
Caspar en Melchior gingen ernaar toe. ‘Krijg nou niks!’ zei Melchior opeens: ‘Onze 
vriend Balthasar!’ Melchior en Caspar lieten zich vlug van hun kameel glijden. Ze om-
helsden hun vriend Balthasar. Balthasar vroeg: ‘Gaan jullie ook naar Jeruzalem?’ ‘Zeker 
weten,’ zeiden Melchior en Caspar: ‘Elke nacht zien we een bijzondere ster. We weten 
nu, dat ie de weg naar Jeruzalem wijst.’ ‘Weet je wat ik in mijn sterrenboek gelezen 
heb?’ vroeg Balthasar. ‘Nou?’ reageerden Caspar en Melchior nieuwsgierig. ‘Die ster be-
tekent, dat er een koning geboren is. Geen gewone, maar een koning die nóg belangrijker 
is dan alle andere koningen. Een zogenaamde Koning der Koningen.’ 
 
‘Zijn jullie de Koning nu in het water aan het zoeken?’ vroeg Melchior een beetje plage-
rig. ‘Tuurlijk niet,’ zei Balthasar, ‘mijn knechten en ik zoeken stukjes goud. Dat ligt soms 
tussen de stenen op de bodem. We willen de pasgeboren Koning ermee verrassen. Maar 
we hebben nog niet één stukje gevonden.’ 
‘Ik zie iets glinsteren!’ zei Stipje. Zijn kleine kraalogen zagen overal korreltjes goud lig-
gen. Hij hoefde ze alleen maar aan te wijzen. Heel de familie Muis en Kater hielpen mee. 
Even later hadden Balthasar en zijn knechten een paar handen vol. O, wat blonk dat goud 
mooi! 
 
’s Avonds werden er drie tenten naast elkaar opgezet. Alle knechten en dieren sliepen 
gauw. Maar Balthasar, Caspar, Melchior en Stipje bleven op. Ze keken naar de schitte-
rende ster. En als ze in de dikke boeken wilden lezen, sloeg Stipje de bladzijden om. 
‘Wat ben jij een slimme muis!’ zei Balthasar. 
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7. EEN ENGE KONING 
 
De volgende dag gingen ze vroeg op weg. Vader, moeder en kindertjes Muis zaten op de 
rug van Caspars kameel. Kater lag heerlijk te spinnen. Stipje hobbelde lekker mee in 
Melchiors mouw.  
‘Jij hebt nog geen cadeautje,’ zei hij plotseling. ‘Gelijk heb je,’ antwoordde Melchior: ‘Ik 
krijg nooit cadeautjes.’ ‘Dat bedoel ik niet,’ zei Stipje. Wat dan?’ ‘Ik bedoel, dat jij voor 
’n cadeautje moet zorgen voor de kleine Koning.’ ‘Verrek, dat is waar ook. Ik denk alleen 
aan sterren! Maar ..... er zijn geen winkels hier. En Sinterklaas woont ver weg.’ ‘Weet 
ik,’ zei Stipje, ‘maar ik heb een idee.’ Je moet goed opletten of je een mirreboom ziet.’ 
‘Ik kan de kleine Koning toch geen boom cadeau geven?’ zei Melchior. ‘Nee, suffie. ’t 
Gaat om de druppels van die boom. Vroeger, toen ik nog bij Sinterklaas woonde, ging 
moeder Muis vaak met ons wandelen, tot aan de mirreboom. Daar komen druppels uit die 
snel hard worden. Ze ruiken heel lekker. Kijk, daar héb je zo’n boom.’ 
Moeder Muis had alles gehoord. Wat was ze trots op haar knappe zoon!  
Inderdaad, er stond een prachtige mirreboom langs de weg. Melchior stopte en plukte een 
paar harde druppels mirre van de stam. Ze roken heerlijk. Net zo lekker als de wierook-
korrels die de familie Muis geraapt had. ‘Wat ben jij groot in het bedenken van planne-
tjes, Stipje,’ zei Melchior blij: ‘Ook al ben je klein, je bent mijn grootste vriend!’ 
 
‘Wat zijn die puntige dingen daar in de verte?’ vroeg Stipje ineens. ‘Torens! Dat is Jeru-
zalem!’ riep Melchior blij. Even later reden ze de stad binnen. Er waren heel wat mensen 
op straat. Ook veel soldaten. Stipje vond het toch wel eng. Hij kroop diep weg in Melchi-
ors mouw. ‘Waar woont de Koning der Koningen?’ vroeg Melchior aan een meneer. Hij 
wist het niet. Niemand wist het. ‘Is er dan helemaal geen koning in de stad?’ riep Melchi-
or een beetje boos. ‘Jawel,’ zei een soldaat, ‘koning Herodes. Rechtdoor, tweede zijstraat 
rechts.’ 
Even later stonden Caspar, Balthasar en Melchior voor de troon van koning Herodes en 
bogen diep. Stipje zat weggedoken in de mouw. ‘Wat kijkt die koning gemeen!’ vond hij. 
‘Wel, wel, geleerde heren, wat kan ik voor u doen?’ vroeg koning Herodes met ’n veel te 
vriendelijke stem. ‘Wij zoeken de Koning der Koningen. Weet u, waar die geboren is?’ 
 
Koning Herodes liet z’n knapste minister komen. Deze wist het antwoord: ‘In Bethlehem 
moet je zijn. Dat staat in de boeken. Blijf de ster maar volgen. Waar hij stilstaat, zul je de 
Koning der Koningen vinden.’ ‘Goed zo, goed zo, knappe dienaar,’ zei koning Herodes, 
‘wel, u hoort het lieve mensen: in Bethlehem. Als u die Koning gevonden hebt, komt u 
het mij dan onmiddellijk vertellen. Ik wil o zo graag een bezoekje aan die fantastische 
nieuwe Koning brengen.’ 
 
Toen ze buiten stonden, kroop Stipje snel naar Melchiors oor en zei: ‘Niet doen, niet 
doen. Je moet niet teruggaan. Herodes is een gemene koning. Ik weet het zeker!’ Melchi-
or knikte, dat hij het begrepen had. 
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8. HET KINDJE 
 
Caspar, Melchior, Balthasar en Stipje bleven geen moment langer in Jeruzalem. Ze wil-
den verder gaan. Ook al was het avond. Stipje was daar blij om. Hij wilde zo ver moge-
lijk van Herodes vandaan. 
 
Ze volgden de ster. Dat was niet moeilijk: ’t was pikkedonker. Dan zie je zo’n lichtje 
goed.  
Ze waren bij een kleine stad gekomen. Zou dat Bethlehem zijn? Misschien wel, want de 
ster bleef stilstaan. Niet boven een mooi, groot paleis, maar boven iets kleins dat eruit zag 
als een stal. Zou het daar zijn? In die armoedige stal? 
 
Het was er druk. Er stonden mensen buiten. Het waren herders. De een droeg een lam, de 
ander had een kaas in z’n handen, weer een ander had een pak wol bij zich. 
‘Is hier de Koning der Koningen geboren?’ vroeg Melchior. ‘Ja, edelgeleerde heer,’ zei 
een oude herder, ‘wij sliepen op het veld, bij de schapen. Ineens was er licht. Prachtig! En 
muziek. Toen zagen we een engel. Die zei: ‘Wees niet bang. Vannacht is Jezus geboren. 
Een Koning héél anders dan andere koningen. Er zal vrede komen. Precies zoals God dat 
wil.’ Daarna verdween de engel. We zijn meteen opgestaan, dat begrijpt u wel. We gaan 
het kindje geschenken brengen. En moeder Maria en vader Jozef feliciteren.’ ‘Wij ook,’ 
zei Stipje.  
Caspar, Melchior en Balthasar keken erg blij. Ze waren op de goede plek. Nog eventjes 
en ze zouden het Kind zien! 
 
De herders gingen opzij. Ze wilden de wijze mannen voor laten gaan. Caspar, Melchior 
en Balthasar zagen er ook zó voornaam uit. Zulke mooie kleren! En van die dure ge-
schenken! Het leek wel of ze zélf koningen waren. Stipje voelde zich trots. Vanuit Mel-
chiors mouw kon hij alles goed zien. 
 
‘Daar komt Jozef!’ zei hij tegen Melchior. Inderdaad, er kwam een man naar hen toe. Hij 
legde z’n vinger op de lippen: ‘Sssst. Komt u binnen, geleerde heren. Maar stilletjes 
graag. Mijn vrouw Maria slaapt. Ze is moe. We hebben een lange reis moeten maken. We 
mochten nergens logeren. Alsof we bedelaars zijn. Vannacht is ons Kind geboren. Wat 
een wonder! We zijn God er héél dankbaar om. Komt u híerheen.’ 
 
De wijze mannen schuifelden naar binnen. Kater en de familie Muis mochten ook bin-
nenkomen. Er was maar één lampje: een olielamp. Die gaf een mooi, helder licht. In het 
midden van de stal stond een voerbak. Daarin lag het Kind, op wat stro. Maria zat er-
naast. Ze sliep niet meer. Ze keek de wijze mannen vriendelijk aan en wenkte. Caspar, 
Melchior en Balthasar bogen diep voor het Kind. Toen legden ze hun geschenken op de 
grond vóór de voerbak. Wat blonk het goud mooi in het licht van de olielamp! En de wie-
rook en de mirre? In korte tijd rook de hele stal ernaar. Wat een heerlijke lucht! 
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De muizen en Kater waren om de voerbak gaan zitten, naast de herders. Ze keken stil 
naar het Kind. De wijze mannen knielden. Ook zij keken naar het Kind. Stipje was op de 
rand van de voerbak gekropen. Het Kind glimlachte naar hem. ‘Jij bent óók nog klein,’ 
zei Stipje. ‘Ben jij écht de Koning der Koningen?’ ’t Kind knikte. ‘Ik heb niets om te ge-
ven,’ zei Stipje: ‘Ik ben maar een kleine muis.’ Maar ik ben slim en handig. En ik kan 
scherp zien met mijn kraaloogjes en ik kan goede plannetjes bedenken.’ ‘Daar ben jij 
groot in,’ zei Melchior.  
‘Mag ik voortaan bij je blijven?’ vroeg Stipje. Het Kind knikte. Maria knikte, Jozef ook.  
Ineens dacht Stipje aan vroeger, aan wat Sinterklaas ooit gezegd had: ‘Jij zult nog eens 
dingen zien en meemaken, waar geen muis van durft te dromen. Zou dat nú zijn? Ja, dat 
was nú.’ Stipje wist het zeker. Hij kon er maar niet genoeg van krijgen om naar het Kind-
je te kijken.  
Nog nooit was hij zó gelukkig geweest! 
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3. MADELIEF IS ZIEK 
thema’s: ziek / verdriet / troost 
bouw: onderbouw 
 
Korte inhoud: 
Madelief logeert graag bij oma Vink. Op een keer wordt ze ziek. Oma stopt haar diep onder de wol en verzorgt haar. 
Maar Madelief wil liever naar huis. Moeder brengt haar op andere gedachten en haar vriendjes Peter en Jeroen troos-
ten haar. 
 
Madelief logeert bij oma Vink. Dat doet ze heel graag, want oma Vink is de liefste oma 
van héél de wereld. Ze doet graag spelletjes en ze maakt vaak grapjes. Madelief moet dan 
zó hard lachen, dat ze er buikpijn van krijgt! 
 
Vandaag heeft Madelief óók buikpijn, maar níet van het lachen. Nee, Madelief is ziek. 
Echt ziek! Ze rilt en klappert met de tanden. Ze voelt zich slap. De ene keer heeft ze het 
heel warm, de andere keer koud. Oma stopt de koortsthermometer in haar achterste en 
zegt: 'Je hebt koorts.' 
 
Even later ligt Madelief in bed. Oma heeft haar toegestopt. Ze ligt nu alleen in de logeer-
kamer en kijkt om zich heen. O, wat lijkt die kamer nú groot en leeg. Madelief vindt lo-
geren ineens niet leuk meer. Ze wil naar papa en mama, en naar Pluisje, haar knuffel. Ze 
begint plotseling hard te huilen, zó hard, dat oma komt kijken. 'Madelievepiefje, wat is er 
nú aan de hand?' vraagt oma bezorgd. 'Ik wil naar huis!' huilt Madelief. Ze huilt krokodil-
lentranen. 'Dat kan niet, Madelief, je hebt koorts. Als je naar buiten gaat word je nog zie-
ker. Ik zal mama bellen en vragen of ze komt.' 
 
Even later staat moeder bij het bed van Madelief. Ze troost haar. Ze drukt Madelief dicht 
tegen zich aan en knuffelt haar. Madelief moet er een beetje van glimlachen. 
Maar als het donker wordt, moet mama weg om eten te koken voor papa en Robert. 
Madelief voelt zich weer een beetje verdrietig. 'Kop op, flinke meid, ik kom morgen weer 
terug. En oma heeft beloofd, dat ze heel goed voor je zal zorgen,' zegt ze. Oma geeft een 
dikke knipoog. 
 
De andere dag gaat plotseling de deur van de Madeliefs logeerkamer open. Wie staan 
daar in de deuropening? Peter en Jeroen, Madeliefs beste vriendjes! Ze houden een grote 
tekening omhoog. 'Voor jou,' zeggen ze, 'samen gemaakt.' Madelief ziet zichzelf op de 
tekening in bed liggen. Peter en Jeroen hebben er allemaal leuke troostdingen omheen 
getekend: Atari, Nintendo, rollerskates, viltstiften, taartjes, dropveters en....... een hondje! 
Madelief ziet het hondje. Ineens moet ze aan Pluisje denken, haar knuffelvriendje. Ze be-
gint te huilen en zegt: 'Ik mis Pluisje zo.' 'We gaan Pluisje voor je halen,' zeggen Peter en 
Jeroen. 
 
's Middags staan ze weer bij Madeliefs bed, met mama en met.....Pluisje! Madelief lacht. 
Mama legt Pluisje naast Madelief onder de dekens en stopt hem toe. 'Jij moet vannacht 
bij mij blijven,' zegt Madelief tegen hem. 't Is net of Pluisje 'ja' zegt. 
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'Zo,' zegt oma, nu is het tijd voor een lekker drankje. Ik ga een paar verse sinaasappelen 
uitpersen en ik breng Madelief en Pluisje een lekker gezond glaasje.' 'Dat kan niet,' zegt 
Madelief, 'Pluisje drinkt niet.' 'Dan drink jíj er twee,' grapt oma. 
Even later komt ze terug met sinaasappelsap en lekkere limonade voor Peter en Jeroen.  
 
Dan brengt mama Peter en Jeroen naar huis. Oma stopt Madelief lekker toe. En Made-
lief? Die houdt Pluisje stevig vast en zegt: 'O wat fijn Pluis, dat je vannacht lekker bij mij 
blijft slapen.' 'Ik blijf voortaan altijd bij je,' zegt Pluis. Madelief stopt een duim in haar 
mond en valt in slaap. 
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4. HET VERDRIETIGE BLOEMPJE 
thema’s: verdriet / troost / blij  
bouw: onderbouw 
 
Korte inhoud: 
Een eenzaam sneeuwklokje kondigt het begin van een nieuwe lente aan. 
 
 
De lente was nog niet begonnen. De takken waren kaal en de wind was koud. Naast een 
oude boom stak een bloempje zijn kopje boven de grond uit. Het had een dun, groen 
steeltje en stond er helemaal alleen. Het voelde zich eenzaam. Misschien zou het van ver-
driet in slaap gevallen zijn, als ’t niet opeens een vreemd geluid hoorde. Naast het bloem-
pje ritselde iets in de grond. Toen zag het een scheurtje in de aarde. En jawel hoor, daar 
kwam iets roods tevoorschijn, daarna iets groens. Het groeide en groeide. Het rode werd 
een mooie kelk. Het groene werd een prachtige, rechte steel met schitterende bladen er-
aan. De steel rekte zich nog eens extra uit, de bladen glommen, de rode kelk wreef z’n 
ogen uit ..... Toen pas zag de nieuwe bloem ’t bloempje staan. 
‘Wie ben jij?’ vroeg een verbaasde stem vanuit de hoge kelk. ‘Ik weet het niet. Niemand 
heeft mij een naam gegeven,’ zei het bloempje. 
‘Jij bént geen tulp,’ zei de grote bloem. ‘Je steel is veel te dun en je blaadjes hebben niet 
eens een kleur. Jij hoort niet bij ons tulpen.’ 
Het bloempje werd er verdrietig van en liet z’n witte kopje hangen. ‘Ik wéét al hoe je 
heet!’ zei de tulp brutaal. ‘Je heet Treurbloem! Je staat krom en je laat je kopje hangen!’ 
Toen begon het kleine bloempje te huilen. De tranen stroomden uit z’n ogen. Als mooie 
glinsterende parels rolden de tranen door de tuin. Ze bléven rollen. Overal kwamen ze 
terecht. De hele tuin lag vol.  
Langzaam, heel langzaam veranderden die parels in lichte, witte, zachte vlokken. ’t Was 
net een deken van dons! 
De grote, rode tulp begon te bibberen van de kou. Hij had z’n kelk al gesloten. De blade-
ren en de steel begonnen slap te worden. ‘Ik vind het niet leuk meer. Ik ben vast te vroeg 
uit de grond gekomen!’ jammerde hij en viel toen om. 
’t Bloempje veegde z’n laatste tranen weg en keek weer om zich heen. O, wat was alles 
veranderd! De tuin zag er wit uit en de tulp was weg. 
Hij had het helemaal niet koud. Z’n steeltje en bloemblaadjes tintelden. Een paar 
sneeuwvlokjes vlak bij hem keken hem met hun kleine, glinsterende ogen aan en vroe-
gen: ‘Hoe heet jij?’ 
‘Ik heet Treurbloem,’ zei het bloempje. ‘Treurbloem?!’ riepen de sneeuwvlokken: ‘Ben 
je dan verdrietig?’ 
‘Nu niet meer,’ zei het bloempje, ‘maar de grote, rode tulp heeft me die naam gegeven.’ 
‘Je hoéft helemaal niet verdrietig te zijn,’ zei een mooie, witte sneeuwvlok. ‘Wij vinden 
je heel mooi en lief. Je bent de eerste lentebloem!’ 
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Het bloempje voelde zich warm worden van binnen. ‘Je blaadjes zijn net zo wit als wij en 
ze lijken op klokjes,’ zei een ander sneeuwvlokje. 
‘JE BENT EEN SNEEUWKLOKJE!’ zeiden toen alle vlokjes in koor.  
‘Ik ben een sneeuwklokje!’ dacht het bloempje bij zichzelf en het begon te lachten. 
‘Weet je wat?’ zei het tegen de sneeuwvlokjes: ‘Ik ga nu luiden. Dan weten alle bloemen, 
dat ze mogen komen. HET IS LENTE!’
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5. VLINDERTJE MEERDANGENOEG 
thema’s: voedsel  
bouw: onderbouw 
 
Korte inhoud: 
Vlindertje Meerdangenoeg eet weinig. Hij wil net zo licht worden als Pluisje. Dan kan hij heel hoog komen in de lucht. 
Maar hoe hoger hoe heter het wordt. Dan verlangt hij weer terug naar de aarde. Dit verhaal knipoogt naar de mythe 
van Daedalus en het prentenboek ‘Rupsje Nooitgenoeg’ van Eric Carle.  
 
 
Zojuist was de cocon opengegaan. Er kwam een prachtige vlinder tevoorschijn. Z’n vleu-
gels waren nog een beetje nat. Hij spreidde ze uit. De wind blies ze droog. Toen sloeg hij 
z’n vleugels uit en fladderde door de lucht. De hele dag vlinderde hij zo rond. Hij keek 
eens hier, hij keek eens daar. Er waren zoveel mooie dingen te zien. 
Z’n vader en moeder zaten op een roos. Ze keken erg ongerust. ‘Kom toch eten!’ zei 
moeder Vlinder. ‘Nee, ik heb meer dan genoeg,’ zei het vlindertje. Dus werd hij Meer-
dangenoeg genoemd. 
 
Op ’n dag gebeurde er iets vreemds. Vlindertje Meerdangenoeg fladderde hoog in de 
lucht. Plotseling kwam er iets aan dat er heel gek uit zag. ’t Had geen kopje, geen vleu-
gels, geen voelsprieten ..... Het leek helemaal niet op een vlinder! 
‘Wie ben jij?’ vroeg Meerdangenoeg een beetje bang. ‘Ik ben Pluisje,’ zei het vreemde 
ding. ‘Waar kom je vandaan?’ vroeg het vlindertje weer. ‘Van de paardenbloem. Ik zat al 
erg los. Toen heeft de wind mij meegenomen.’ 
‘Heb je geen vleugels?’ 
‘Nee, ik ben licht genoeg. Ik ga vanzelf omhoog.’ 
Vlindertje Meerdangenoeg dacht heel diep na. Hoog vliegen, dát wilde hij graag. ‘Hoe 
kan ik ook zo licht worden?’ vroeg hij. Maar Pluisje was al weg. Plotseling wist hij het: 
NIET MEER ETEN! 
Vanaf die dag at vlindertje Meerdangenoeg niets meer. De lekkerste rozenblaadjes liet hij 
liggen. Hij werd magerder en magerder. En héél erg licht. Zo licht als een veertje, ..... als 
een pluisje. 
 
Op ’n dag ging hij vanzelf de lucht in. Hij liet zich drijven op de wind. Heerlijk was dat! 
Hij ging hoger en hoger. De aarde zag er heel klein uit. De huizen en bomen leken net 
stipjes. Steeds dichter kwam hij bij de zon. Hij kreeg het er warm van. Oei, het werd al 
maar heter. Z’n vleugels begonnen al te schroeien. 
Toen schoof er een donkere wolk voor de zon. Het begon te regenen. Er vielen een paar 
dikke druppels op de vleugeltjes van vlindertje Meerdangenoeg. Hij liet zich met die 
druppels naar beneden vallen. Zo kwam hij op iets zachts terecht. Het was de roos waarin 
hij woonde. O, wat voelde hij zich nu toch ziek! Z’n vleugels trilden van de koorts. 
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Er wreef iets zachts over z’n kopje. Dat waren de vleugels van moeder Vlinder. ‘En nú 
moet je eten!’ zei ze streng. Hij at drie hele rozenblaadjes op. Hm, wat was dát lekker! 
 
De volgende morgen was vlindertje Meerdangenoeg beter. Z’n vleugeltjes schitterden in 
het zonlicht. Hij zwaaide ermee naar de zon. En naar de dauwdruppels. En naar de pluis-
jes van de paardenbloem. 
‘Wanneer gaan we eten, mama?’ vroeg hij.
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6. DE NIEUWE WEG VAN DE KONING 
thema’s: Sinterklaas / feesten / heiligen /herdenken  
bouw: middenbouw 
 
Korte inhoud: 
De koning in dit verhaal denkt alleen maar aan heersen en gebiedsuitbreiding. Maar als Sinterklaas zich bij wijze van 
toeval over de zoon van de koning na een ongelukkige val van de koets, komt de koning tot inkeer. Het is afgelopen met 
het militarisme. Het welzijn van de mensen komt nu op de eerste plaats. 
 
Er was eens een koning die Notedop heette. Zijn land was zó klein, dat je het bijna in je 
zak kon steken. Daar was de koning erg verdrietig over. O, wat wilde hij zijn land graag 
groter maken! 
Nu had koning Notedop een vreemde gewoonte: elk jaar liet hij alle kinderen in zijn land 
het mooiste speelgoed brengen. En wat voor speelgoed! Klapperpistolen, namaakgewe-
ren, tanks, pijlen en bogen. Weken lang zaten de kinderen elkaar dan achterna en 
schreeuwden: ‘Pang! Pang!’ en ‘Pief, paf, poef, dood!’ De koning wreef dan in zijn han-
den en zei: ‘Goed zo, kinderen. Flinke soldaten zullen jullie worden!’ Zo probeerde ko-
ning Notedop de kinderen over te halen om later voor hem te vechten en het land groter 
te maken. 
Eigenlijk hield de koning niet écht van kinderen. Misschien wel van niemand. Nee, toch 
was er één waar hij veel van hield: dat was zijn zoon, prins Lokje, een leuke jongen met 
sproeten in het gezicht en een blonde krullenkop. ‘Jij wordt later de baas van alle soldaten 
en je krijgt een groot land,’ zei de koning elke avond als hij Lokje in bed stopte. 
 
Op een dag stormde de dienaar van de koning buiten adem het paleis binnen. ‘Hoogheid, 
er is een meneer in het land gekomen die aan alle kinderen cadeautjes geeft: teddyberen, 
knuffelpoezen, poppenhuizen, spellen, lego, loco, maar géén geweren en pistolen!’ ‘Hoe 
heet die meneer?’ vroeg de koning wit van schrik. ‘Ik weet het echt niet,’ antwoordde de 
dienaar wanhopig. ‘Hoe ziet hij er dan uit, kerel?’ vroeg de koning ongeduldig. ‘Hij rijdt 
op een paard, heeft een rode jas, draagt een soort puntmuts en ..... o ja, hij heeft een heel 
lange grijze baard!’ ‘Dat is Sint-Nicolaas!’ schrok de koning. ‘Daar moet ik iets tegen 
doen!’ Cadeautjes uitdelen in míjn werk. Daar moet híj van afblijven!’ 
Toen zei koning Notedop tegen zijn dienaar: ‘Ga als de bliksem naar hem toe en zeg, dat 
hij zo snel mogelijk hier moet komen. Dan zal ik hem de regels van dit land leren!’ 
Toen de dienaar als een pijl uit de boog de poort uit was, riep koning Notedop zijn zoon 
Lokje bij zich. ‘Lok,’ zei de koning ‘ je bent nu oud en wijs genoeg om mijn werk over te 
nemen. Neem de koets, doe hem helemaal vol met de mooiste schietcadeautjes uit de 
voorraadkamer en deel die zo snel mogelijk uit aan de kinderen van ons land! Ook Lokje 
vloog als een pijl het paleis uit. 
 
De dienaar was intussen in het grote bos gekomen. Daar zag hij het huisje van de oude 
vrouw Kristal. Voor het huis stond een schimmel. ‘Daar zal ie zitten!’ siste de dienaar 
tussen z’n tanden. Dat klopte: Sint-Nicolaas was te gast bij Kristal totdat alle pakjes be-
zorgd waren. 
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Hij zat achter een dampend glas bisschopswijn. De dienaar viel bijna met de deur in huis 
en riep: ‘Sint-Nicolaas, komt u vlug naar het paleis. De koning wil u dringend spreken!’ 
Hij zei het zó streng, dat de sint meteen opstond, de schimmel besteeg en wegreed. 
Het had geregend en het bospad was een en al modder. De schimmel zakte tot over zijn 
enkels in de bagger. Plotseling stond het dier stil. Wat was dat? Vlak vóór hen lag een 
koets ondersteboven dwars over het pad. Er lag ook iets zwarts voor. ‘Dat moet de koet-
sier zijn!’ dacht de sint. 
Toen hij dichterbij kwam, zag hij het pas goed: het was een jongen met blonde krullen en 
met sproeten in zijn gezicht. 
‘Wat vervelend!’ zei de sint: ‘Die is van de bok gevallen en bewusteloos geraakt!’ 
Sint-Nicolaas ging op z’n knieën naast de jongen zitten, veegde de modder van zijn ge-
zicht, deed hem zijn eigen warme mantel om en sjorde hem op de schimmel. In grote 
vaart reed hij terug naar het huisje van Kristal. De oude vrouw zag meteen wat haar te 
doen stond. Ze deed de jongen schone kleren aan en legde hem op bed. Toen hij bij-
kwam, kreeg hij te eten en te drinken. ‘Hij moet vannacht hier blijven,’ zei Kristal, ‘dan 
kunnen we voor hem blijven zorgen. Misschien is hij morgen weer sterk genoeg om naar 
huis te gaan.’ 
 
De volgende morgen stond de sint vroeg op om warme melk en boterhammen bij de jon-
gen te brengen. Maar het bed was leeg. Er lag een briefje waarop geschreven stond: 
‘VOEL ME WEER PRIMA. MOET ECHT NAAR HUIS. ANDERS WORDEN PAPA 
EN MAMA ONGERUST. ERG BEDANKT!’ 
Sint-Nicolaas en Kristal keken elkaar aan alsof ze zeggen wilden: ‘Wat jammer. Wat 
hadden we graag verder voor hem willen zorgen.’ 
Plotseling veerde de sint overeind: ‘Verdikkeme, dat is waar ook. Ik had al lang bij de 
koning moeten zijn.’ En voor de zoveelste keer sprong de sint met grote haast op zijn 
schimmel en verdween in de richting van het paleis. 
 
Toen hij in de buurt kwam, begon zijn hart sneller te kloppen. Hij was bang, dat de ko-
ning boos op hem zou zijn. Vlak voor de paleispoort hield hij zijn vaart in. Hij twijfelde: 
zou hij naar binnen gaan of zou hij teruggaan naar Kristal? Hij had het nog niet gedacht 
of de twee zware deuren gingen wagenwijd open. De poortwachters bogen als een knip-
mes en zeiden: ‘Goede morgen, Sint-Nicolaas, kom binnen.’ Twee andere dienaren rol-
den een rode loper uit.  
Toen de sint op het binnenplein stond, zag hij tot zijn schrik, dat zijn mantel nog hele-
maal onder de modder zat. Vlug wilde hij het vuil er vanaf poetsen, maar veel tijd had hij 
er niet voor: de koning kwam eraan. Het hart van de sint klopte nu nóg sneller. O, wat 
was hij bang! Maar de koning was uiterst vriendelijk, stak z’n armen uit en riep: ‘Wel-
kom, welkom, de tafel staat gedekt. Mag ik u uitnodigen met mij het ontbijt te nuttigen?’ 
Even later zat de sint aan een heerlijk gedekte tafel. Toen hij langzaam rondkeek, zag hij 
plotseling tussen twee dienaren in een jongen aan tafel zitten, een jongen van een jaar of 
twaalf, met blonde krullen en een gezicht vol sproeten. En dat gezicht keek hem heel 
vriendelijk aan ..... Toen ging er bij de sint een lampje branden! 
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7. DAAR ZIT MUZIEK IN 
thema’s: groot / klein / Sinterklaas / tevreden / ontevreden 
bouw: middenbouw 
 
Korte inhoud: 
In zijn grote goedheid bekommert Sinterklaas zich ook om ontevreden kinderen. ‘Hoe zouden die ooit tevreden kunnen 
zijn met de cadeaus die ze krijgen?’ lijkt hij zich af te vragen. Een klein meisje zorgt voor de oplossing. 
 
De dagen werden korter. Het regende en waaide veel. De zon liet zich niet meer zien. 
Sint-Nicolaas zat verdrietig voor zich uit te staren. ‘Bah,’ zei hij in zichzelf, ‘volgende 
week naar Mopperland. Wat vervelend!’ 
In Mopperland woonden de Ontevredenkinderen. Die waren niet aardig. De cadeaus von-
den ze altijd te klein. Dus mopperden en zeurden ze. De vaders en moeders gaven hun 
kinderen als ze jarig waren steeds grotere cadeaus. En met Sinterklaas zetten ze hun 
schoén niet meer, maar ruimden de voortuin leeg. 
‘Wat moet ik nú nog voor die kinderen maken!’ treurde de sint: ‘M’n speelgoedfabriek 
wordt zelfs te klein!’ 
De pieten wisten geen raad. Ze schudden hun zwarte krullen en zeiden vol medelijden: 
‘Piet niet weten, Sint, Piet niet weten.’ 
 
Op een dag liet Sint-Nicolaas een advertentie zetten in de krant: ‘Wie van de mensen in 
dit land kan Sint-Nicolaas raad geven? Hij wil cadeaus maken waar de kinderen in Mop-
perland tevreden mee zijn.’ 
Kort daarna belden er allemaal mensen aan bij het paleis van de sint. Zo kwam er een 
huismoeder binnen met haar schort nog voor en een deegrol in de hand. Ze sloeg zichzelf 
op de borst en zei: ‘Beste Sint, ik maak zúlke grote speculaaspoppen, dat de Ontevreden-
kinderen er van blíjven eten. Dan hebben ze geen tijd om te mopperen.’ 
Er kwam ook een knutseljongen bij de sint. Hij sloeg zichzelf op de borst en zei: ‘Dat 
karweitje zal ík wel even opknappen. Ik ben erg handig en knutsel vlug een stel super-
snelle crossfietsen in elkaar. Als de Ontevredenkinderen dáár op fietsen, willen ze er niet 
meer mee ophouden! Nou, dan raken ze mooi buiten adem en houden ze vanzelf hun 
bakkes dicht!’ 
Nummer drie was een man zo groot als een reus. Zijn spierballen leken wel meloenen, zó 
dik waren die. Hij bonkte op z’n borst en bulderde: ‘Ik maak voor die lastposten reuzen-
poppen. Niet om óp te tillen! Ze worden zó groot, dat die zeurpieten erop kunnen klaute-
ren en lekker kunnen ravotten. Ze worden dan vast erg moe van het spelen en vallen dan 
zó maar in slaap!’ 
Toen ging de deur voor de vierde keer open en de deurpiet liet een klein meisje binnen. 
Het keek verlegen om zich heen en vroeg: ‘Mag ik dichterbij komen, Sint-Nicolaas?’ ‘Ja 
hoor,’ zei de sint. ‘Ik heb geen spierballen,’ begon het meisje, ‘maar tien kleine friemel-
vingers. Die papa’s en mama’s in Mopperland zijn vast vergeten dat klein soms heel fijn 
kan zijn. Mag ik de sleutel van de fabriek? Ik denk wel, dat ik iets voor u kan doen.’ 
Nu moest de sint kiezen. Drie keer liep hij de rij langs. Twee keer bleef hij stilstaan bij de 
man met de spierballen. 
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Toen draaide hij zich om, liep recht op het kleine meisje af, gaf haar de sleutel van de fa-
briek en zei: ‘Doe maar. Wat jíj denkt dat goed is, doe dat maar!’ 
 
Zo ging het meisje de grote speelgoedfabriek binnen en draaide de deur achter zich op 
slot. 
Een week lang was het er stil, doodstil. De sint legde z’n oor tegen het sleutelgat ..... ze 
zou toch niet! ..... Maar toén begon de fabriek te leven. Je hoorde het slaan van de hamer, 
’t zingen van de zaag en het tikken van de spijkertjes. Daarna kon je een paar dagen lang 
het geritsel van papier, ’t happen van de schaar en het trippelen van de pen horen. 
 
Eindelijk, na twee weken, ging de deur open. De sint snelde nieuwsgierig naar binnen. 
Toen zag hij het wonder: ’n grote tafel lag helemaal bezaaid met kleine pakjes, wel dui-
zend! Heel mooi papier zat om elk pakje en daar omheen een strik. Er hing een kaartje 
aan met een paar aardige woorden: ‘EN TOCH HOUDT SINT-NICOLAAS VAN JUL-
LIE!’ 
De sint was zeer verbaasd. Maar vóór hij kon vragen wat erin zat, had het meisje de 
schimmel al voorgereden. En dús stapte de sint op zijn paard en ging op reis. Alle zakjes 
zaten in één zak. Die was groot genoeg. 
 
Precies op de avond van 5 december kwam de sint in Mopperland. De vaders van de kin-
deren waren de hele dag bezig geweest om de struiken, bomen en hekken uit de voortui-
nen te halen. Dan zouden de cadeaus er wel in passen. 
De Ontevredenkinderen lagen vroeg op bed en droomden van stoomlocomotieven, vecht-
torens, plastic vliegtuigen en echte vrachtauto’s om mee te spelen. 
‘Hé,’ zeiden ze de volgende morgen toen ze hun schoenen aan wilden trekken om naar 
buiten te gaan, ‘wat zit dáár nou in mijn schoen! Wat een leuk pakje. Wat een schitterend 
papier! Zonde om die strik los te maken. Hé, een kaartje: ‘EN TOCH HOUDT SINT-
NICOLAAS VAN JULLIE!’ Wat geheimzinnig. Vlug openmaken!’ 
Zo kwam uit elk pakje ..... een speeldoosje tevoorschijn! En elk doosje speelde z’n eigen 
melodie. Nog nooit hadden zoveel mooie melodieën tegelijk geklonken in Mopperland. 
De kinderen waren er stil van. 
Toen gooiden ze hun jassen omhoog en op de muziek huppelden ze door de straten, de 
sint op z’n schimmel voorop. Wat was hij blij! 
‘Ik noem jullie land voortaan Blijlekkerland,’ zei hij toen hij een week later weer naar 
Spanje vertrok.
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8. DAT LICHT BEN JE ZELF! 
thema’s: licht / feest / heiligen / herdenken   
bouw: middenbouw 
 
Korte inhoud: 
Zonneschijn, de hoofdpersoon in dit verhaal, begrijpt dat het échte licht ‘van binnenuit’ komt. Dat maakt samenleven 
mogelijk. 
 
 
Ik ga jullie vertellen van vreemde dingen. Vreemde dingen die écht gebeurd zijn, in een 
land met een rare naam: Duisternis. 
Lang geleden heette het Zonneschijn. Toén was het er nog fijn. De mensen waren geluk-
kig en vrolijk. 
 
Maar nú was er geen lol meer aan. Er werd niet gelachen, zelfs niet meer gepraat. De 
kinderen speelden niet meer. De grote mensen deden nooit leuke dingen. Teevees waren 
de deur uit en er werd niet meer gefeest. Iedereen zorgde alléén voor zichzelf. Iedereen 
bouwde z’n eigen huis, bakte z’n eigen brood en legde z’n eigen sommen uit. Als je 
struikelde, raapte niemand je op. Wie in het water viel, moest zichzelf maar redden. Zelfs 
de doden begroeven zichzelf. 
Geen wonder, dat de zon het liet afweten. ‘Mij niet gezien. Daar wil ik niet meer schij-
nen,’ zei hij. En de maan? Die was liever nieuw dan vol. 
De mensen keken somber voor zich uit. Het was héél donker in hun hart. 
 
Misschien was er tóch nog een lichtpuntje: ’n meisje van een jaar of 8. Zonneschijn was 
haar naam, precies zoals het land vroeger heette. Toén was ze nog vrolijk en had altijd 
goede zin. Toén waren de mensen er nog blij om. Nu zeiden ze: ‘Houd toch op met dat 
vrolijke gedoe! We worden er treurig van!’ Daarom waren de lichtjes in haar ogen ge-
doofd. Haar glanzende gouden haar was dof geworden. 
 
’t Was herfst. Dat maakte alles nóg erger. De bomen waren kaal. Het waaide en het hield 
niet op met regenen. De dagen werden korter, de nachten langer. O, wat was het donker! 
De mensen waren nog nooit zo treurig geweest. Ze vergaten zelfs, dat de fijnste maand 
van het jaar begonnen was. December, de maand met al die heerlijke feesten. Feesten van 
warmte en licht. 
 
Op een dag sprong de burgemeester plotseling overeind en bulderde: ‘Zó kan het niet 
langer. Dat is géén leven meer. Lícht hebben we nodig!’ De mensen waren opgeschrok-
ken en kwamen op de zware stem van de burgemeester af. Deze stond midden op het 
plein en zei met een nog hardere stem: ‘Lícht hebben we nodig. Lícht!’ herhaalde hij. 
‘Licht om weer blíj te worden. Om het donker weg te jagen. Wie weet er iets?’ 
Het bleef doodstil. Niemand zei iets. Toen deed een oude vrouw haar mond open: ‘Bur-
gemeester, er bestáát geen lamp die ons weer vrolijk kan maken!’ 
‘Toch wel!’ zei een zacht stemmetje. Het was Zonneschijn die dat zei. ‘Burgemeester, 
laat míj maar zoeken. Ik ga dat licht halen!’ 
Zo gezegd, zo gedaan. Zonneschijn stopte wat kleren en eten in haar rugzak en vertrok. 
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Ze moest door een groot bos heen. De eerste dag kwam ze niemand tegen. De tweede dag 
ook niet. Maar de derde dag hoorde ze iets in de verte: hoefgetrappel. ‘Dat moet een rui-
ter zijn,’ zei ze hardop. En ja hoor, er naderde een man te paard. Hij had iets aan dat op 
een lange jas leek. Op zijn hoofd droeg hij een soort hoge hoed. Toen hij dichterbij was, 
zag Zonnestraaltje plotseling wie het was. ‘Sint Nicolaas!’ riep ze uit. 
‘Dag lief kind,’ zei de sint, terwijl hij halt hield. ‘Wat doe jíj hier helemaal alleen in dit 
grote bos?’ 
‘Ik zoek het licht dat ons helpen kan. ’t Is akelig in ons land. De mensen zijn niet aardig 
meer. Misschien is er een licht dat ons blij kan maken.’ 
De sint begreep het en zei: ‘Daar weet ik wel wat op.’ Hij hees Zonneschijn op z’n 
schimmel en reed in galop naar het land Duisternis. 
 
Wat waren de mensen verbaasd, toen ze de sint met Zonneschijn de stad binnen zagen 
komen. Jaren lang hadden ze sinterklaas niet meer gezien. Uit nieuwsgierigheid kwamen 
ze om hem heen staan. 
De burgemeester vroeg ongeduldig: ‘Weet ú het licht te vinden dat ons weer vrolijk kan 
maken?’ ‘Ja,’ zei de sint, ‘dat licht ís er al. Het zit in jullie zelf. Probeer maar eens een 
lichtje te zijn voor elkaar. Houd ermee op om alles in je eentje te doen. Steek elkaar de 
helpende hand toe. En als ik jarig ben, vráág dan niet alleen cadeautjes voor jezelf, maar 
maak eens iets leuks voor een ander, een surprise.’ 
De mensen keken elkaar aan. Ze begonnen het een beetje te begrijpen. Er verscheen zelfs 
hier en daar weer een glimlach op hun gezichten.  
‘Over een week kom ik bij jullie terug om mijn verjaardag te vieren,’ zei de sint.  
Hij draaide hij zich om en reed de stad uit. 
 
Toén gebeurde het! 
De mensen begonnen met elkaar te praten. De kinderen speelden weer op straat. Zonne-
schijn kreeg kleur op haar wangen en glans in haar ogen. Overal werd gezongen en gela-
chen. Met plezier gingen de mensen sámen aan het werk. Ze wilden van de verjaardag 
van de sint één groot feest maken! Het plein werd een feestzaal, vrolijk versierd met slin-
gers en lampionnen. De mensen maakten surprises voor elkaar. Voor de sint kochten ze 
een heel mooi cadeau. Híj was toch jarig? Niet? 
 
Een week later werd er feest gevierd. Een feest zoals er nog nooit was geweest! Er werd 
muziek gemaakt en gedanst, gegeten en gedronken. De sint zat in het midden op een 
mooi versierde stoel. O, wat zat ie jarig te zijn! 
Toen het feest bijna afgelopen was, zei hij: ‘Lieve mensen, ik noem jullie land voortaan 
weer Zonneschijn!’ ‘Hoera, hoera!’ riepen de mensen.  
En als je goed luistert, hoor je ze nu nog.
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9. PARKEREN 
thema’s: boos   
bouw: middenbouw 
 
Korte inhoud: 
Drie Amsterdamse kinderen zoeken een plekje om te kunnen knikkeren. Eén van hen komt op het idee om geld in een 
parkeermeter te stoppen en op het bijbehorende parkeerplekje te spelen. Maar dan krijgen ze met een woedende man te 
maken die nergens zijn auto kwijt kan. Een agent brengt uitkomst. 
 
 
Amsterdam is een heerlijke stad. Er zijn gezellige straten, fraaie winkels, fantastische 
eethuisjes en ..... draaiorgels! Je kunt er veel beleven op straat: vaak kom je muzikanten 
en clowns tegen en soms beginnen mensen ineens toneel te spelen. Prachtige musea zijn 
er en elke avond zijn de theaters uitverkocht. De Amsterdammers zijn apetrots op hun 
stad. Ze zingen luidkeels over de mooie grachten, duizenden lichtjes en de Westertoren. 
 
Amsterdam is ook een drukke en lawaaiige stad. Het is er nooit stil. Er is zóveel verkeer, 
dat je nauwelijks op kunt schieten. Auto’s rijden bumper aan bumper. Of ze staan gepar-
keerd op het trottoir. Overal zijn straten opgebroken: híer wordt het wegdek vernieuwd, 
dáár een kabel doorgetrokken en weer elders stoot je op de omheining van een bouw-
plaats. Op de stoep moet je je soms een kwartslag draaien om een ander te kunnen passe-
ren. 
 
Heeft Amsterdam nog wel ruimte voor kinderen om ongestoord te kunnen spelen? Nee, 
vinden Peter, Nico en Lex. En juist nú hebben ze zoveel ruimte nodig: de drie jongens 
lijden aan de knikkerkoorts. Ze willen over een zo groot mogelijke afstand proberen om 
met twee vingers de knikkers in een gaatje of gootje te schieten. 
Het leukst gaat dat op de speelplaats voor de school. Maar ja, het is woensdagmiddag en 
dan wordt de speelplaats afgesloten. Dat komt omdat er door kwajongens de laatste tijd 
veel wordt gesloopt en door honden overal wordt gepoept. Thuis hebben de jongens he-
lemaal geen ruimte. Op de bovenetages in de binnenstad houd je meestal geen millimeter 
vloeroppervlak over om te spelen! 
 
Waar moeten ze vanmiddag heen met hun knikkers? In de hele omgeving is geen plein of 
een andere lege plek te vinden. Alleen met  schélden dat er geen speelruimte is, kom je er 
niet, vinden ze alle drie. 
 
‘Stop! Twee euro!’ roept Nico ineens. 
In de goot langs de stoeprand zien ze nu alle drie iets blinken. Even later toont Nico de 
munt tussen duim en wijsvinger. 
‘Vooruit joh, snoep kopen,’ stelt Lex voor, ‘Ik krijg ineens zo’n trek!’ 
‘Nee!’ roept Peter, ‘Ik weet wat ánders. We stoppen die twee euro in de parkeermeter. 
Dan hebben we een plekje om te knikkeren!’  
‘Jaaaaa!’ juichen de andere twee. 
Ze vinden het een reuze-idee. 
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Verderop is een leeg plekje, ’n lot uit de loterij! Ze stoppen snel de twee euro in de par-
keerautomaat, waarna het knikkeren kan beginnen. Het gootje langs de stoep komt goed 
van pas: daar schieten ze hun knikkers in. O, wat boffen ze! 
Nou ja, boffen? De jongens gaan zó op in hun spel, dat ze het getoeter achter hun rug niet 
horen. 
Plotseling klinkt een boze stem: ‘Vooruit, duvel op jullie! Ik zoek me rot naar een par-
keerplaats. Wegwezen!’ 
Uit het omlaag gedraaide raam van een dure auto steekt een meneer z’n rood aangelopen 
hoofd naar buiten. 
‘Nou, komt er nog wat van!’ roept ie ongeduldig. 
‘Wij waren hier het eerst,’ zegt Nico, ‘We hebben ons eigen geld in de parkeermeter ge-
stopt. Nu is het óns plekje.’ 
‘Ons plekje?’ schreeuwt de meneer nog kwader, ‘Ik zal jullie mores leren!’ 
Hij is nu tot alles in staat, zó kwaad is hij. Hij wil zijn voet op het gaspedaal zetten en z’n 
zin doordrijven. 
 
Precies op dat moment komt er een agent aan. In plaats van gas te geven richt de meer 
zich nu tot de agent en foetert: ‘Wat een zootje in Amsterdam! Mogen die kréngen uit-
maken of ik parkeren mag?!’ 
De agent laat de woedende man uitrazen en blijft zelf doodkalm. 
‘Meneer,’ zegt hij, ‘ik kwam toevallig aanlopen en ik heb alles gehoord en gezien. U 
maakt zich wel érg gauw kwaad. Komt u eens naar buiten?’ 
De meneer stapt uit en staat even later met de agent boven de parkeermeter gebogen. De 
drie jongens staan er omheen, nieuwsgierig naar hoe dát zal aflopen. Uit het knipoogje 
van de agent begrijpen ze wel, dat hij aan hún kant staat. 
‘Ziet u meneer,’ zegt de agent, ‘de jongens hebben nog een kwartier tegoed. U kunt twee 
dingen doen: u koopt dat kwartiertje van de jongens óf u zoekt een ander plekje.’ 
Nu is de boot helemaal aan. De meneer gaat uit z’n bol. 
‘Hebben we in dit land helemaal geen rechten meer?!’ schreeuwt hij. Intussen draait hij 
zich om, stapt in z’n auto, klapt het portier dicht en rijdt plankgas weg. 
De jongens kijken hem triomfantelijk na. 
‘Een rondje van het rijk,’ zegt de agent. Hij stopt twee euro in de parkeermeter en wan-
delt verder.
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10. HET LICHT VAN DE SINT 
thema’s:  feesten / heiligen / licht / Sinterklaas / herdenken  
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
In een klein dorpje slagen mensen er uiteindelijk in om de duisternis uit het land en de somberheid uit hun eigen hart te 
verdrijven. Daar is veel inspanning voor nodig én een beetje geluk: het Sinterklaasfeest. 
 
 
Er was eens een dorpje. Het lag in een uitgestrekt, dun bevolkt gebied, vér van de be-
woonde wereld. Weinig mensen woonden er, maar nog net genoeg om er ‘dorp’ tegen te 
zeggen. 
In zo’n kleine groep mensen is de onderlinge band vaak sterk genoeg, zul je zeggen, Ver-
geet ’t maar! In het dorpje van ons verhaal ging dat mooi niet op. Daar gold sinds men-
senheugenis de regel: ieder voor zich en God voor ons allen. Het woord ‘samenwerken’ 
was uit het woordenboek geschrapt. Iedereen verbouwde er zijn eigen groenten, bakte z’n 
eigen brood en gaf les aan zijn eigen kinderen. Selfsupporting, noemden ze dat. 
Om elk huis was een hoge muur gebouwd en die éne deur die erin zat, had men net zo 
goed weg kunnen laten: er ging tóch niemand in en uit. Vanzelfsprekend gebeurde er 
nooit iets in dat dorp en er was dus niets te beleven. 
Wie ziek werd, was aan de goden overgeleverd: ook de dokter had ’n muur om z’n huis 
en zorgde voor z’n eigen voedsel. 
Bejaarden die hun levenseinde zagen naderen, rekenden al niet meer op een begrafenis. 
Niemand kon zich herinneren wat muziek was. Er werd nooit gelachen, zélfs niet gehuild. 
Dat kostte maar tranen! Gezelligheid en vreugde waren ver te zoeken. 
De mensen waren somber en in hun hart was ’t donker, aardedonker. Zelfs zon, maan en 
sterren verschenen niet meer aan het firmament. 
 
Toch was nog een sprankje hoop: één keer per jaar drong in alle mensenharten ’n piep-
klein lichtstraaltje door. Dat was met Sinterklaas. Lekker niet naar buiten hoeven en tóch 
iets aardigs binnen krijgen: een pakje door de schoorsteen. Eén moment waren de mensen 
dan blij. Daarna sleepte het saaie, grijze, sombere en donkere leven zich weer voort. 
 
Begin december was het weer zover: de mensen hoopten op hun jaarlijkse geschenk. 
Maar déze keer gebeurde er iets anders. De mensen hoorden een geluid dat ze jaren niet 
meer gehoord hadden: de brievenbus rammelde! Op elke deurmat lag een échte brief! Dat 
was in jaren niet voorgekomen. Want ook de postbode had een hoge muur om z’n huis, 
verbouwde zijn eigen voedsel en bakte z’n eigen brood. 
Wie de brief bezorgde en hoe dat ongezien kon gebeuren, begreep niemand (en men zou 
het ook nooit te weten komen!). 
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Maar wat doet dat ertoe: er gebéurde eindelijk iets! In elke brief stond hetzelfde. Dit: 
 

‘Zie ervan af dit jaar te komen. Durf met mijn schimmel en mijn knechten niet meer op pad in jullie dorp. ’t Is er té donker. 
Levensgevaarlijk! Bedenk wel iets anders. Groet, Sint.’ 

 
De mensen voelden zich toen diep ongelukkig. Het laatste lichtstraaltje in hun hart doof-
de. 
 
TOEN GEBEURDE HET!  Op 6 december was een geweldige klap te horen. De mensen 
keken verschrikt door het raam. Was er een kernoorlog uitgebroken? Was er storm op til? 
Maakten ze een aardbeving mee of verging de wereld? 
Niets van dat alles. Er was gewoon een stéén uit de hemel komen vallen. Nou ja, gewoon. 
’t Was een reusachtige steen. Even later volgde nóg een klap. De mensen wilden nu echt 
álles zien en renden naar hun zolders om door de dakramen te kijken. 
Naast de reuzensteen zagen ze een reuzenzaklantaarn liggen.  
De burgemeester liep rood aan van ergernis en riep uit: ‘Wat is dát nou in mijn dorp!’ 
Voor het eerst van zijn leven voelde hij zich verantwoordelijk en holde naar buiten. En 
voor het eerst in jaren gebeurde er een wonder: IEMAND VERLIET ZIJN HUIS DOOR 
HET POORTJE IN DE HOGE MUUR! Buiten adem kwam de burgemeester bij de reu-
zensteen en reuzenzaklantaarn aan. Er stond iets op de steen, dat wel duidelijk was, maar 
dat door gebrek aan licht niet gelezen kon worden. Plotseling flitste het door het hoofd 
van de burgemeester: ‘De zaklantaarn!’ Maar die zaklantaarn was niet te tillen. De bur-
gemeester begreep, dat hij alléén weinig kon uitrichten. Húlp had hij nodig. ‘De takelwa-
gen van Kees Kraan!’ was ’n tweede flitsende gedachte. Maar Kees Kraan was zijn huis 
niet uit te branden. De burgemeester moesten praten als Brugman, soebatten en smeken. 
Eindelijk stemde Kees Kraan toe om mee te gaan. Mopperend haalde hij z’n takelwagen 
uit de garage. 
Eenmaal bij de lamp aangekomen, ging Kees Kraan direct aan het werk. Even later hing 
de reuzenzaklantaarn in de takels. Maar nóch de burgemeester nóch Kees Kraan kregen 
het licht aan. 
‘De elektricien!’ riep de burgemeester. Met z’n tweeën liepen ze naar het huis van de 
electricien. Ook die kon pas na veel soebatten en smeken worden overgehaald om mee te 
helpen. De elektricien ging aan het werk en even later viel er een groot, fel licht op de 
reuzensteen. Er stonden vreemde tekens op, die grotendeels achter een aanslag van vuil 
verborgen waren. 
‘Schoonmakers hebben we nodig!’ riep de burgemeester. Zo kwam er een schoonmaak-
bedrijf aan te pas. Schoorvoetend verscheen de bakker om de schoonmakers van belegde 
broodjes te voorzien. Enkele moeders kwamen koffie zetten, want het zag ernaar uit, dat 
het werk heel wat tijd in beslag zou gaan nemen. 
 
Het duurde niet lang of alle dorpelingen hadden zich verzameld bij de steen. Er werd met 
man en macht gewerkt: de burgemeester had de leiding, de kraanmachinist scheen bij, 
mannen en vrouwen schrobde de steen schoon, oudere kinderen pasten op de kleintjes en 
de muzikant speelde op z’n accordeon om de moed erin te houden. 
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De laatste die kwam was professor Hiëroglyf. Díe moest de tekst ontcijferen. Z’n secreta-
resse schreef bevend op wat hij lettergreep voor lettergreep in haar oor fluisterde. Opeens 
riep ze uit: ‘Ik heb het! Ik heb het!’ Maar de burgemeester mocht de tekst voorlezen. Op 
plechtige toon zei hij: 
 

Er staat dit: 
ALLEEN ALS JE ELKAAR ZIET STAAN 
GAAT HET LICHT IN JE HART WEER AAN. 

 
De mensen knikten instemmend. 
Plotseling begrepen ze, dat ze al een halve dag bezig waren om te doén wat op de steen 
stond. Ze hadden de handen ineengeslagen nog vóór ze de tekst konden lezen. En in het 
licht van die wonderlijke zaklantaarn keken ze elkaar aan. Er twinkelden lichtjes in alle 
ogen.  
Toen brak de zon door.  
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11. DE TOVERFLUIT 
thema’s: groot / klein / Sinterklaas / tevreden / ontevreden / geluk 
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
De ontevreden kinderen uit Mopperland ontdekken waarde van kleine dingen. Voor Sint-Nicolaas betekent dat een zorg 
minder. 
 
De zomer was al lang voorbij. De dagen werden korter, het weer guurder, het haar van de 
sint grijzer en de rimpels in zijn voorhoofd dieper. 
Sint-Nicolaas had zorgen, torenhoge zorgen! Het zou niet lang duren, of hij moest weer 
naar Mopperland, ’t land waar de Ontevredenkinderen woonden. Je kon het zo gek niet 
verzinnen, of de cadeaus waren wéér te klein. ’t Begon met poppen en speelgoedtreinen, 
daarna werden het hobbelpaarden, driewielers, fietsen en steppen, toen werden het slaap-
kamerameublementen en tenslotte opblaasbare kastelen met springkussens. En élk jaar 
werden de kinderen ontevredener. 
De wortel van het kwaad lag bij de ouders. Die hielden veel van zichzelf en weinig van 
hun kinderen. Om van hun gezeur af te zijn, gaven ze op verjaardagen en partijtjes steeds 
grotere cadeaus. Maar het hielp niet, want de kinderen mopperden en zeurden harder dan 
ooit. ‘Eigenlijk kunnen die schapen het niet eens helpen,’ dacht de sint bij zichzelf. Hij 
peinsde wat hij daar nu eens aan kon doen. Z’n speelgoedfabriek kon écht niet meer nóg 
grotere stukken speelgoed vervaardigen. 
‘Ik moet hen verrassen,’ zei de sint bijna hardop, ‘met iets dat zij helemaal niet verwach-
ten. Met tovermuziek bijvoorbeeld. Weet je wat? Ik zet een orkest op mijn boot! Zul je ze 
horen als ik zó de volgende week hun haven binnenkom. Muziek maakt blij en warm van 
binnen!’ 
De sint wilde wel eens weten op welke instrumenten hij kon rekenen en stapte z’n mu-
ziekmagazijn binnen. 
‘Ik,’ zei de contrabas die een extra zware stem opzette, ‘ik ben onmisbaar in het orkest. Ik 
ben toonaangevend.’ En met een reuzenzwaai haalde hij de strijkstok over zijn snaren 
heen, die onder dat plotselinge geweld één voor één knapten. 
Toen was de grote trom aan de beurt. Die wilde voor geen enkel instrument onderdoen en 
van pure opwinding sloeg hij zijn beide vellen aan flarden. ‘Ook díe is uitgespeeld,’ zei 
de sint. ‘Ik nog, sint, ik nog,’ zei de fagot. Maar zelfs dat instrument maakte het te bont 
en even later suisden alle kleppen door de lucht. 
Tenslotte bleef het kleinste instrument over, de piccolo. Hij nam niet eens de moeite om 
overeind te komen en bleef in het doosje liggen waar ooit een vulpen in gewoond had. ‘Ik 
tel tóch niet mee. Mij zien ze altijd over het hoofd,’ dacht hij. Maar Sint-Nicolaas vroeg 
of hij óók iets van zich wilde laten horen. Toen ging het piccolootje rechtop staan en 
speelde zoals het nog nooit gespeeld had. Juwelen van klanken, ragfijn en hoog van toon, 
vulden het magazijn. ‘Jij, jíj bent het orkest!’ riep de sint verrukt uit. 
 
Enkele dagen later gleed de boot van Sint-Nicolaas de haven van Mopperland binnen, 
Alle kinderen stonden op de kade. Het chagrijn was op hun gezichten te lezen. De vaders 
en moeders waren thuis en vermaakten zich met video’s en games. 
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‘Nu zul je ze eens zien kijken,’ dacht de sint en hij riep met harde stem: ‘Dag lieve kinde-
ren, ik heb een orkest meegebracht!’ 
Toen kwam moederziel alleen de piccolo aan dek. De kinderen begonnen te brullen van 
het lachen. Ze joelden en gilden zelfs. ‘Ha, ha, een orkest! Komt er zo’n flutfluitje! Moet 
je nog tien keer kijken ook om dat prulding te zien!’ brulde een jongen met een mond zo 
groot als een hooischuur. Snoever was z’n bijnaam. 
Maar de piccolo vertrok geen spier en strooide zijn hoge tonen met het grootste gemak 
van de wereld boven het kabaal van de kinderen uit. Nog nooit hadden zulke melodieën 
in Mopperland geklonken. En het werd stil, doodstil ..... De Ontevredenkinderen luister-
den ademloos naar wat nog nooit uit hun boxen, transistorradio’s, synthesizers, gettoblas-
ters en drumstellen had geklonken. Snoever zelfs kreeg er kippenvel van. 
Na afloop riep iedereen ‘Bis! Bis!’ en een stralende sint zette voet aan wal. En toen ie-
dereen naar huis was, stond één kind nog lange tijd naar het plekje te kijken waar de pic-
colo geklonken had ..... 
 
Die nacht ging een kleine gestalte bijna onhoorbaar over straat. Het was Bambino, het 
meisje met de gouden oren. Die waren haar kompas  op weg naar het huisje waar de pic-
colo heerlijk lag te dromen in zijn vulpenbed. 
Het raam stond op een kier. Bambino gleed naar binnen. Op haar tenen liep ze naar het 
instrumentje. Dat glansde in het maanlicht. 
‘Hé piccolo, word eens wakker,’ fluisterde ze: ‘Toen ik je vanmiddag voor het eerst zag, 
dacht ik ..... maar toen ik je stemmetje hoorde, kon ik niets meer zeggen. Vertel eens, wat 
is je geheim?’ De piccolo was inmiddels overeind gekomen. ‘Mijn geheim? Nee, het is 
het geheim van iedereen die het geluk gevonden heeft. Luister, vier dingen moet je ont-
houden: één: het is klein en toch groot, twee: het vraagt aandacht en verzorging en toch 
doet het wat het doen moet alléén, drie: het vraagt veel geduld en toch is het er eerder dan 
je denkt, vier: het is één en toch kun je het delen ..... 
De piccolo legde zich weer te rusten en Bambino vertrok. Nog nooit was ze zó blij ge-
weest van binnen: iemand had haar het geheim verteld! 
 
De volgende morgen liep Bambino onrustig door de tuin heen en weer. Ze piekerde en 
piekerde. ‘Leuk dat geheim, maar wat zou het toch betekenen? Ik vind het zo geheimzin-
nig,’ mompelde ze in zichzelf. 
Haar vriendinnetje merkte, dat er iets was. Ze nam een appel, brak die doormidden en zei: 
‘Hier heb je de helft.’ Bambino liet haar helft vallen. ’n Klein zwart pitje bleef liggen in 
de holte van haar hand. ‘Dát is het!’ riep ze plotseling. En meteen groef ze een gat in de 
grond, stopte het pitje erin, dekte het met aarde toe, strooide mest en hield het plekje nat. 
Elke morgen keek ze vol ongeduld of er al iets boven de grond uitstak. 
 
Op een morgen – het was ongelooflijk! – stond er een volgroeide appelboom in de tuin. 
Niet de appels, maar de stam en de takken waren het mooist. 
Het was net of het kleinste takje wenkte. Bambino liep er naar toe om het af te snijden 
voor het tinnen bloemenvaasje op haar kamer. 
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Maar het mes ging z’n eigen gang, danste over het hout en hield niet op voordat er en 
schitterende, kleine fluit tevoorschijn was gekomen. ‘Een piccolo!’ zei Bambino verrast. 
Het nieuws ging als een lopend vuurtje door het land. Even later zag het zwart van de 
kinderen. En Bambino? Die deelde maar takken uit. De kinderen renden opgewonden 
naar huis, vergaten hun superspeelgoed en bewerkten het hout, totdat ..... 
 
Een tijdperk van muziek en vreugde was aangebroken! 
Toen het weer tijd was voor de sint om naar huis te gaan en hij scheep ging, stonden alle 
kinderen bij zijn boot en uit duizend fluiten – niet één fluit lag dwars! – klonk één in-
drukwekkende afscheidsmelodie.  
Zelfs de vaders en moeders waren uit hun huizen gekomen om met belangstelling naar 
hun kinderen te luisteren en de sint uit te zwaaien. ‘Bravo! Bravo!’ riepen ze.  
En de sint? ..... Wie goed keek zag iets naar beneden glinsteren, zo z’n grijze baard in. 
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12. SINT-NICOLAAS EN DE HEILIGE KATHARINA 
(hervertelling van een gelijknamig verhaal uit een gestencilde verhalenbundel van B. van Bommel) 
 
thema’s: heiligen / Sint-Nicolaas / de heilige Katharina / eenvoud / solidariteit / behulpzaamheid 
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Sint-Nicolaas is gestorven. Op weg naar de hemel komt hij de heilige Katharina tegen. Ze stijgen samen op. Maar als 
Sint-Nicolaas hulpgeroep hoort, besluit hij naar de aarde terug te keren. Hij helpt een Russische boer die met zijn kar 
vast is komen te zitten in de modder. Met een bevuilde mantel komt hij de hemel binnen. God geeft hem een repriman-
de, maar als Katharina vertelt, wat er gebeurd is, dan krijgt Sint-Nicolaas lof toegezwaaid. 
 
 
Sint-Nicolaas heeft een lang en goed leven gehad. Op een dag voelt hij, dat zijn einde na-
dert. Hij bereidt zich rustig voor op de dood en gaat op bed liggen. Wat een geluk dat hij 
niet als martelaar hoeft te sterven en dat hij niet onnodig hoeft te lijden.  
Niet lang daarna staat de Dood in de deuropening en wenkt. De laatste reis van Sint-
Nicolaas zal een gemakkelijke zijn: niets hoeft hij mee te nemen. Hij stijgt op ten hemel 
en is vol verwachting van het heerlijke nieuwe leven dat hem te wachten staat in de na-
bijheid van God. 
Tijdens het opstijgen komt hij de heilige Katharina tegen. Zij valt op in haar prachtige 
rode mantel, het erekleed van de martelaren. Nu pas ontdekt Sint-Nicolaas, dat hij zelf in 
het wit gekleed is. Tenslotte is hij niet als martelaar gestorven, maar heeft, zoals de mees-
te mensen, een natuurlijk einde gehad, op bed. 
 
Nieuwsgierig vraagt hij aan zijn kersverse metgezellin: ‘Vond u het moeilijk als marte-
laar te sterven, mevrouw?’ 
‘Om u de waarheid te zeggen’, antwoordt de heilige Katharina, ‘aan het wiel met de 
scherpe punten ben ik ontkomen, omdat net op tijd een engel verscheen om het werk van 
de beul in de war te sturen. Maar de keizer heeft me toch te pakken gekregen en toen het 
zwaard viel, was er geen engel om in te grijpen. Wel meneer, ik heb enorm in mijn rats 
gezeten, maar ik verzeker u, hoe hevig de pijn ook is, ze is kort. Alles is nu voorbij en u 
en ik zijn op weg naar onze eeuwige beloning. Tussen haakjes hoe bent u 
eigenlijk aan uw eind gekomen?’  
‘O, eh, heel gewoon ... ouderdom ... slijtage ... je benen worden stijf en het gaat allemaal 
niet meer zo, en je rikketik laat het afweten ... en dan is het zover: Hein staat op de drem-
pel en wenkt.’  
‘Ik weet niet of ik u feliciteren kan’, antwoordt de heilige Katharina ernstig: ‘Uw dood is 
zo gewoon. Ordinair, zou mijn moeder ... ‘. 
 
Op dat ogenblik klinkt geschreeuw. Het komt van heel diep. Het stijgt op van de aarde.  
‘Nicolaas ... Nicolaas ... Nicolaas, help me!’ zegt de stem. 
‘Verdikkeme, ik word geroepen!’ zegt Sint-Nicolaas tegen zijn reisgenote. Hij heeft zijn 
vaart ingehouden en hangt nu stil tussen hemel en aarde. Zonder na te denken pakt hij de 
heilige Katharina stevig bij haar rode martelaarsmantel en zegt nogmaals: ‘Ik word ge-
roepen ... ik moet naar beneden ... kom mee!’ 
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Sneller dan hij ten hemel steeg, vliegt hij nu naar beneden. Omdat hij Katharina's mantel 
nog steeds in zijn hand heeft, moet zij wel mee. 
 
Even later landen ze op een uitgestrekte en verlaten Russische akker waar ze tot over hun 
enkels in de modder soppen, want het heeft veel geregend. Een boer is met diezelfde 
modder in een hevig gevecht verwikkeld, want het lukt hem maar niet zijn kar in bewe-
ging te krijgen. 
‘Nicolaas!’ zegt de boer blij en spontaan steekt hij de goede heilige zijn met modder be-
vuilde hand toe. 
De heilige Katharina verschiet van schrik. ‘Niet doen, Nicolaas!’, zegt ze: ‘U draagt het 
witte kleed van de hemelingen. Wie dat bevuilt kan onmogelijk voor Gods troon ver-
schijnen!’ 
Maar Sint-Nicolaas hoort of ziet haar niet meer: hij is volop aan het ploeteren om samen 
met de boer de kar vlot te trekken. Zijn hagelwitte kleed is inmiddels niet meer te onder-
scheiden van het land, zo zit het onder de modder.De heilige Katharina is inmiddels ner-
gens meer te bekennen. Zij heeft het hazenpad gekozen, de kortste weg naar boven. Dus 
komt zij zonder haar reisgenoot aan bij de hemelpoort. Petrus weet alles van haar, hoeft 
geen boek open te slaan en geeft met een vriendelijk knikje te kennen, dat ze zo naar bin-
nen kan. Zij mag zelfs tot vlak voor de troon van God komen staan. Ze voelt zich hele-
maal warm worden van binnen als de engelen haar met "alleluja" toejuichen. De heiligen, 
die keurig in twee rijen staan opgesteld, buigen diep. De heilige Maria heet haar van harte 
welkom. 
 
Dan valt er een diepe stilte. Nu is het Gods beurt om te spreken: ‘Katharina, ik ben trots 
op je. Wat je op aarde hebt gedaan, is een voorbeeld voor andere mensen. De keizer heeft 
je wel een kopje kleiner gemaakt, maar hij heeft je niet echt klein kunnen krijgen. Wel-
kom. Voortaan is hier je woning." 
De aartsengel Michaël stapt vervolgens naar voren en reikt Katharina de palmtak van de 
overwinning aan. Sint-Caecilia zet op het hemelse orgel een feestlied in. 
Uit ontelbare kelen wordt Katharina nu toegezongen. Als ze een pauw was geweest zou 
ze van trots al haar veren hebben opgezet. Aan de ellende en pijn op aarde denkt ze al 
lang niet meer. Ook de goede Nicolaas is ze vergeten ... 
... maar die is inmiddels binnengekomen na zijn hevig geploeter in de Russische modder. 
De engelen, die altijd wat nieuwsgierig van aard zijn, hebben hem het eerste in de gaten. 
Luidkeels beginnen ze te lachen en even later schateren ook de heiligen het uit, terwijl de 
tranen over hun wangen biggelen. Allen wijzen in de richting van Sint-Nicolaas, slaan 
zich op de knieën van de pret en roepen om het hardst: "Kijk nou toch, wat ziet die man 
eruit!" 
Nicolaas durft geen stap meer te verzetten. Met een vuurrood hoofd probeert hij vlug nog 
wat modder van zijn kleed te vegen, maar met zijn baggerhanden smeert hij nu zelfs het 
laatste wit onder de modder. Boven alle hilariteit uit klinkt plotseling een strenge stem: 
‘Nicolaas, hoe durf je zo voor mij te verschijnen!’ 
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Sint-Nicolaas staat als aan de grond genageld. Hij kan geen woord meer uitbrengen. Na 
een lange, pijnlijke stilte hakkelt hij een paar woorden: ‘... zat een kar ... in de modder ... 
helpen ...’. Er is geen touw aan vast te knopen. 
Alle ogen zijn gericht op de troon van God. Wat zal Hij nu verder doen? 
 
Op dat moment komt de heilige Katharina in beweging. Het is net of ze wakker wordt uit 
een lange droom. Ze knippert even met de ogen nadat ze Nicolaas door die dikke mod-
derlaag heen heeft herkend. Meteen loopt ze naar voren tot aan de troon en fluistert God 
iets in het oor. 
De hemel houdt nu werkelijk de adem in. Hoe zal dat aflopen? 
Langzaam verheft God zich van zijn troon en neemt het woord: ‘Nicolaas, je ziet er be-
paald niet feestelijk uit, maar nu weet ik hoe dat komt. Wij zouden ons allemaal in jou 
moeten verheugen. Een hulpeloos mens op aarde heb jij belangrijker gevonden dan je 
mooie witte hemelkleed. Het geluk van mensen is jou meer waard dan dat ene dagje lan-
ger in de hemel. Welnu, vele malen zal voortaan op aarde jouw feest gevierd worden. Jij 
lijkt op mijn zoon Jezus, die als een gebroken mens van de aarde is teruggekeerd. De 
mensen, vooral de kinderen, zullen van jou meer houden dan van welke andere heilige 
ook.’ 
 
God is uitgesproken. Je kunt een speld horen vallen. Dan begint Nicolaas onbedaarlijk te 
lachen. Alle heiligen lachen met hem mee. Ook de engelen. Allemaal. Weer zet Sint-
Caecilia de muziek in en wederom wordt er gezongen. Er breekt in de hemel een feest los 
zoals er nog nooit is geweest. 
Op aarde breekt eveneens iets door: de zon. Ook al is het hartje winter.  
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13. DE NIEUWE WEG VAN DE KONING 
thema’s: macht / klein onmacht / Sinterklaas  
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Koning Ego heeft de gewoonte één keer per jaar de kinderen van zijn land cadeautjes te geven. Daarom is hij boos op 
Sinterklaas die hem in de wielen rijdt door hetzelfde te doen. Maar als Sinterklaas prins Lokje, die door een valpartij in 
de modder terechtgekomen is, weer op de been helpt en verzorgt, draait koning Ego bij. 
 
Er was eens een koning die Ego heette. Zijn land was zo klein, dat je het bijna in je zak 
kon steken. Flats waren er niet, televisie was er ook niet en patat met pindasaus moest 
nog worden uitgevonden. 
Nu had koning Ego één vreemde gewoonte: elk jaar liet hij alle kinderen van het land ca-
deautjes brengen. De witte kinderen kregen speelgoedgeweren, klapperpistolen, tinnen 
soldaatjes en tanks op rupsbanden. De gele, bruine en zwarte kinderen ‘Mens erger je 
niet’ en allerlei andere leuke spelletjes voor aan tafel. 
Toch hield de koning niet écht van kinderen. Hij dacht: ‘Als ik maar flink aardig doe te-
gen de witte kinderen, zullen ze later best wel dappere soldaten willen worden om voor 
mij te vechten. Dan kan ik oorlog voeren en mijn land groter maken.’ 
Er was er één waar de koning wél van hield: dat was zijn zoon, prins Lokje. Een aardige 
jongen met sproeten en blonde krullen. ‘Lokje,’ zei de koning elke dag voor hij zijn zoon 
naar bed bracht, ‘als ik oud ben, word jij koning van een heel groot land met flinke witte 
soldaten en brave bruine, gele en zwarte knechten.’ 
 
Op een dag stormde een dienaar van de koning buiten adem het paleis binnen. ‘Hoogheid, 
de Goedheid is in het land!’ ‘De Goedheid? Wat bedoel je, man?’ vroeg de koning wit 
van schrik. ‘Een oude man op een schimmel, rode mantel, lange witte baard en een soort 
puntmuts!’ antwoordde de dienaar, die bijna over zijn woorden struikelde. 
‘Lieve help! Dus toch!’ zuchtte de koning. ‘Dat moeten we opzoeken! Vlug, naar de boe-
kenkast! Het boek over de grote, goede mensen moet ik hebben!’  
In een oogwenk had de dienaar het boek gevonden en koning Ego begon te bladeren of 
zijn leven ervan afhing. Op bladzijde 1001 bleven zijn ogen rusten. Dáár stond het: ‘EEN 
MAN OP EEN SCHIMMEL, GEKLEED ALS EEN BISSCHOP, DIE UIT ZIJN 
GOEDHEID GESCHENKEN GAF VOORAL AAN KINDEREN .....’ 
‘Sint-Nicolaas!’ siste de koning tussen zijn tanden. ‘Cadeautjes rondbrengen is míjn 
werk. Daar moet hij van afblijven!’ 
Zonder zich te bedenken nam hij zijn dienaar bij de arm en zei: ‘Ga als de wiedeweerga 
naar die man en zeg hem, dat ik hem morgenochtend wil spreken om 11.11 uur en geen 
seconde later!’ 
De dienaar vloog het paleis uit, nog sneller dan het geluid. 
Toen riep de koning zijn zoon Lokje bij zich. ‘Je bent oud en wijs genoeg,’ zei de koning, 
‘om in de voetsporen van je vader te treden. Neem de koets met de vier paarden, laat hem 
tot aan het dak volstoppen met de mooiste cadeaus uit de voorraadkamer en deel ze zo 
snel mogelijk uit onder de kinderen van dit land.’ 
Prins Lokje knikte, liet de paarden voorspannen, de koets volstoppen en vertrok. 
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De dienaar was intussen in het grote bos gekomen. In de verte zag hij rook. ‘Rook,’ dacht 
hij hardop, ‘komt uit een schoorsteen. Een schoorsteen hoort bij een dak, een dak bij een 
huis. In een huis wonen mensen. Laat ik daar eens gaan kijken.’ 
En jawel hoor, vóór het huis stond een schimmel. ‘Ik tref het,’ dacht de dienaar, ‘daar zal 
ie zitten.’ 
Dat klopte: Sint-Nicolaas mocht een paar dagen logeren bij Sophia, een verstandige oude 
vrouw, totdat hij al z’n cadeautjes had rondgebracht. 
Zonder aan te kloppen stapte de dienaar van de koning het huisje binnen. Hij zei niet eens 
goede morgen. ‘Bent u Sint-Nicolaas?’ vroeg hij streng. ‘Jawel,’ zei de sint, helemaal. 
Heeft u moeilijkheden?’ ‘Nee, maar ú wel, als u niet goed naar me luistert. Luister! Mor-
genochtend verwacht koning Ego u in zijn paleis om 11.11 uur en geen seconde later!’ 
De dienaar sloeg de deur achter zich dicht en verdween net zo snel als hij gekomen was. 
De sint was stomverbaasd. ‘Nou, laat ik meteen maar gaan. Ik ben bang dat ik anders te 
laat kom,’ zei hij, at gauw z’n stukje speculaas op, dronk z’n kop chocolade leeg, sprong 
op z’n schimmel en vertrok. 
 
Als een pijl uit de boog reed de sint over het bospad. Het viel niet mee. Er was veel regen 
gevallen en het paard zakte tot over z’n enkels in de modder.  
Plotseling stond het dier stil. Wat was dat? Vlak voor hen lag een wagen dwars over het 
pad, gekanteld. Vóór de koets lag iets zwarts. Toen Sint-Nicolaas dichterbij kwam, wist 
hij meteen dat het de koetsier moest zijn. Vlug stapte hij van zijn schimmel. Toen zag hij 
het pas goed: het was een jongen met sproeten in z’n gezicht en blonde krullen. ‘Die is 
natuurlijk van de bok gevallen en ligt nu bewusteloos in de modder!’ dacht de sint hard-
op. 
Hij ging op z’n knieën naast de jongen zitten, veegde de modder van z’n gezicht, deed 
hem zijn eigen warme mantel om en sjorde hem op zijn schimmel. In galop reed Sint-
Nicolaas terug naar het huisje van Sophia. De oude vrouw wist meteen wat haar te doen 
stond. Ze deed de jongen schone, warme kleren aan en legde hem op bed.  
Tegen de avond kwam hij een beetje bij, maar was nog te versuft om te praten. Sophia 
gaf hem te eten en te drinken. ‘Hij moet vannacht hier blijven,’ zei ze, en misschien kun-
nen we hem morgen naar huis brengen.’ 
 
Toen de sint de volgende morgen vroeger dan ooit opstond om de jongen een kop warme 
melk en een bord met boterhammen te brengen, zag hij, dat het bed leeg was. Wat hij wél 
vond, was een stuk papier waarop dít bericht stond: ‘VOEL ME WEER PRIMA. MOET 
ECHT WEG. BEN AL VEEL TE LANG VAN HUIS. IK LAAT NOG VAN ME HO-
REN.’ 
Sint-Nicolaas en Sophia keken elkaar aan alsof ze zeggen wilden: ‘Wat jammer. Wat 
hadden we die knaap graag thuisgebracht.’ 
Plotseling werd de sint wit rond de neus. ‘Verdikkeme, dat is waar ook,’ zei hij: ‘Ik ben 
m’n afspraak helemaal vergeten. Ik moet om 11.11 uur bij de koning zijn. Hoe laat is het, 
Sophia?’ De vrouw keek op ’t versleten zakhorloge van haar overgrootvader en zei: 
’10.00 uur’. ‘Dat haal ik nooit meer!’ zei de sint wanhopig: ‘Heb je niet een of andere 
vlugge bezemsteel?’ 
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‘Nee,’ zei de vrouw, ‘en er rijden hier ook geen taxipaarden.’ ‘Nou, dan ga ik níet naar 
het paleis!’ zei de sint: ‘Ik blijf hier.’ ‘Dat is het domste wat je doen kan,’ zei Sophia: ‘De 
koning zal je zeker weten te vinden! Jij moet gewoon gaan, beste man. Trouwens, kinde-
ren met sproeten en blonde krullen brengen geluk. Wie weet word je door de koning  met 
open armen ontvangen. Ga maar gerust.’ 
‘Nou, vooruit dan maar,’ zei de sint. Met knikkende knieën trok hij z’n mantel aan, be-
steeg z’n schimmel en gaf het de sporen. 
 
Toen hij in de buurt van het paleis kwam, begon zijn hart harder te kloppen. Vlak voor de 
poort hield hij zijn vaart in. Hij twijfelde: zou hij wél, zou hij niet? Nauwelijks had hij dat 
gedacht, of de twee zware toegangsdeuren gingen wagenwijd open. De poortwachters 
bogen als knipmessen en zeiden: ‘Goede morgen, monseigneur. Sire is in blijde verwach-
ting van u.’  
Twee andere bedienden rolden de koninklijke rode loper uit en verwijderden met stoffer 
en blik discreet wat het paard liet vallen. 
Toen Sint-Nicolaas goed en wel op het binnenplein stond, ontdekte hij tot zijn schrik, dat 
z’n mantel nog helemaal onder de modder zat. Veel tijd om erover na te denken had hij 
niet, want de koning kwam hem al tegemoet. Zijn hart bonsde. Maar de koning was aller-
vriendelijkst, stak z’n armen uit en riep: ‘Welkom, welkom, Sint-Nicolaas. Wat u voor 
kinderen doet is veel meer dan cadeautjes geven. U geeft uw hárt.’ De koning schudde de 
verbaasde sint lachend de hand en vervolgde: ‘De tafel staat reeds gedekt. Mag ik u voor-
gaan?’ 
Voor de sint ook maar één woord uit kon brengen, zat hij aan een rijk gedekte tafel. Toen 
zag hij temidden van alle gasten een jongen van een jaar of twaalf aan tafel zitten met een 
gezicht vol sproeten en met blonde krullen. En dat gezicht keek hem vriendelijk lachend 
aan ..... 
 



Verhalen met een vleugje boodschap, door: Frans Holtkamp (versie: 22-12-2009)   41 

14. SINT-JORIS EN DE DRAAK 
(hervertelling van een soortgelijk verhaal uit een gestencilde verhalenbundel van B. van Bommel) 
thema’s: heiligen / moed / helpen 
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
De inwoners van Silene zijn doodsbang voor een draak die zich buiten de stadmuren ophoudt en belust is op het vlees 
van de stadsbewoners. De prinses moet, om het leven van de bewoners te sparen, opgeofferd worden, maar Sint-Joris 
brengt redding. 
 
 
Lang geleden maakten de inwoners van de stad Silene ergens in het Romeinse rijk een 
verschrikkelijk moeilijke tijd door. Waarom? Omdat dichtbij de stad een vreselijke draak 
leefde te midden van de moerassen. Zijn poten waren net boomstammen en hij woog 
evenveel als een kudde olifanten. Tot overmaat van ramp kon het monster nog vliegen 
ook. En dat deed ie in de richting van de stad, als ie zijn zin niet kreeg. Wat was dan zijn 
zin? Dat hij elke dag een paar stukken mals vlees naar binnen wilde schrokken. A1 maan-
denlang probeerden de bewoners van Silene hem te sussen door hem dagelijks twee 
schapen voor te zetten. Die waren in een oogwenk door het grote keelgat verdwenen. 
 
Toen de schapen steeds schaarser werden, besloot men om het beest een kind te eten te 
geven. Natuurlijk stonden de ouders niet in de rij om hun kind te offeren. Dus werd erom 
geloot. 
Er waren al heel wat lieve kinderen ten prooi gegeven, toen op een dag het lot op de 
dochter van de koning viel. Zijn enige kind nota bene. De koning was radeloos. Hij pro-
beerde steeds weer een uitvlucht te vinden om onder de dwingelandij van de dobbelste-
nen uit te komen. Dat hield hij acht dagen vol. Toen bezweek hij voor de druk die de in-
woners van de stad op hem uitoefenden. 
 
De dag daarop verlieten vader en dochter de stad. De prinses was in het wit gekleed en 
droeg rode rozen in het haar. De koning was ontroostbaar en liet zijn tranen de vrije loop. 
Hij begeleidde zijn dochter tot aan het onherbergzame gebied met de moerassen waar de 
draak zich overdag schuilhield. Eigenhandig bond de koning zijn dochter aan een boom 
vast om haar te beletten weg te lopen. Hij nam afscheid van haar en kwam als een gebro-
ken man terug in de stad. 
 
De prinses intussen ontdekte dat ze niet meer alleen was in deze onheilspellende streek: 
er doemde een wit paard met een ridder op. Het leek alsof deze zomaar uit het niets 
kwamen opduiken. Bij de prinses aangekomen, stapte de ridder af, maakte een beleefde 
buiging, stelde zich voor als Joris en vroeg naar de oorzaak van haar verdriet. De prinses 
vertelde hem alles: over de draak, de schapen en kinderen die verslonden werden, de 
dobbelstenen en het verdriet van haar vader. 
‘Gaat u toch alstublieft weg, heer Joris!’ smeekte het meisje: ‘Het monster eet ook heilige 
ridders. Hij schrokt ze met huid en haar naar binnen!’ 
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Maar Sint-Joris besloot anders. ‘Hier moet een eind aan komen!’ zei hij vol strijdlust. 
‘Waar zit ie?’ ‘Ik denk daar’, zei de prinses, terwijl ze in de richting van het diepste moe-
ras wees.  
Het klopte. Toen Sint-Joris heel uitdagend een paar rondjes rond dat moeras gereden had, 
kwam het monster brullend en briesend tevoorschijn. Het beest hief zich omhoog om zich 
met zijn volle gewicht op Sint-Joris te storten. Maar deze was net iets sneller.  
Met zijn lans raakte hij het monster in zijn hart. Het was op slag dood en verdween voor-
goed in het moeras waar het uit opgestegen was. Zijn laatste tol was de lans van Sint-
Joris. 
Deze had inmiddels de touwen losgemaakt waarmee de prinses vastgebonden zat. Hij 
nam haar op zijn paard en bracht haar terug naar haar vader. Het geluk van de koning en 
van heel de stad Silene was met geen pen te beschrijven. 
De volgende dagen werd uitbundig feest gevierd. En Sint-Joris? Die vroeg de koning be-
scheiden om een nieuwe lans. 
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15. HET NIEUWE LEVEN VAN SINT-MAARTEN 
(hervertelling van een soortgelijk verhaal uit een gestencilde verhalenbundel van B. van Bommel) 
thema’s: heiligen / delen / barmhartigheid 
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Martinus verschijnt te paard voor de poorten van de Franse stad Amiëns. Hij is begaan met het lot van de bedelaar die 
daar dagelijks zit en deelt zijn soldatenmantel met hem. 
 
 
Op een koude winterdag naderde een hooggeplaatste Romeinse militair de stadspoort van 
Amiëns in Frankrijk, dat toen nog Gallië heette. Martinus was zijn naam en zijn paard 
huiverde. Zijn hoge rang was hem aan te zien. Nog niet zo lang geleden had men hem als 
officier geïnstalleerd door hem de rode mantel om te hangen. Trots was Martinus op die 
mantel en even trots was hij op de koperen gesp met de Romeinse adelaar waarmee de 
beide mantelhelften bij elkaar werden gehouden. 
 
Omdat de duisternis nog niet ingevallen was, stond de poort nog open en was de brug 
omlaag. Martinus kon zo naar binnen rijden. In het lange poortgebouw zaten aan weers-
kanten, zoals gewoonlijk, de bedelaars. Het viel Martinus op, dat het er meer waren dan 
ooit. Een van die bedelaars stak zijn beide handen naar voren alsof hij zeggen wilde: 
‘Meneer, alstublieft, help me toch!’ 
 
Martinus hield even zijn vaart in. De bedelaar die zijn handen uitstak zag dat en kwam in 
beweging. In de hoop op een aalmoes probeerde hij overeind te krabbelen. Het paard 
stond nu geheel stil en Martinus dacht even na. Resoluut trok hij het zwaard uit de sche-
de. De bedelaar deinsde onmiddellijk terug, omdat hij het ergste vreesde. Maar het pakte 
anders uit. Martinus liet zijn rode mantel van zijn schouders glijden en sneed deze in 
tweeën. ‘Brood en geld heb ik nu niet, maar wat ik wel heb wil ik met je delen’, zei hij 
tegen de verbaasde bedelaar die even later met een halve rode officiersmantel in zijn han-
den stond. 
Daarna gaf Martinus zijn paard de sporen. De bedelaar keek hem dankbaar na. 
 
's Nachts had Martinus een merkwaardige droom: Christus kwam zijn slaapkamer binnen 
en ging naast zijn bed staan. Hij zei: ‘Martinus, wat je voor die bedelaar gedaan hebt, heb 
je voor mij gedaan.’ En inderdaad zag Martinus dat de Christus van zijn droom een halve 
rode mantel over zijn schouders droeg. 
De dagen daarna hielden het voorval met de bedelaar en de droom Martinus sterk bezig. 
Voor het eerst in zijn jonge leven voelde hij in zichzelf dat hij eigenlijk iets anders wilde 
dan mensen onder de duim houden of oorlog voeren. 
Niet lang daarna verliet hij voorgoed het leger. Zijn besluit stond vast: hij wilde priester 
worden om zo dichter bij de mensen te staan en iets voor hen te kunnen betekenen. 
De eerste die hij van zijn plannen op de hoogte bracht was zijn moeder. Zijn voorbeeld 
werkte aanstekelijk: zij liet zich dopen. Na haar volgden nog meer familieleden. 
Om zich op zijn nieuwe taak voor te bereiden, trok Martinus zich een tijd lang als kluize-
naar terug op een eenzaam eiland. 
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In die tijd al trokken veel mensen naar Martinus toe om hem raad te vragen in allerlei 
moeilijke gevallen. Met het klimmen der jaren groeide zijn populariteit en na zijn dood 
werd hij heilig verklaard. 
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16. BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN 
(hervertelling van een soortgelijk verhaal uit een gestencilde verhalenbundel van B. van Bommel) 
thema’s: heiligen / talenten / vriendschap / liefde 
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Broeder Valentijn lijdt aan een minderwaardigheidcomplex: hij vindt, dat alle andere broeders in het klooster beter 
zijn dan hij. Maar de wonderlijke boodschap van een vogel brengt hem op andere gedachten. Hij wordt een ander 
mens. 
 
Heel lang geleden lag niet ver van Rome een groot klooster. Er leefden, werkten en baden 
50 broeders. Geen gewone mannen, maar mensen van formaat. Er was iets bijzonders met 
hen: ze hadden talent. De een kon dit, de ander dat. Zo was er een broeder, Maxentius, 
die urenlang op een paal kon zitten en dan nog kon brevieren ook. En dan broeder Johan-
nes. Die mocht tot de beste clowns van het land gerekend worden: hij speelde het zelfs 
klaar om olifanten tranen te laten lachen zo groot als eieren! 
Broeder Modestus was de geleerdste van allen. Dagen achter elkaar kon hij in zijn kamer-
tje zitten om boeken te schrijven. Hij was meestal zo ingespannen bezig, dat alle overige 
broeders hem met één stem naar beneden moesten roepen om te eten in de eetzaal of te 
bidden in de kerk. Omdat hij zo geleerd was, mocht hij van de abt voortaan met een gou-
den pen en gouden inkt schrijven. Helaas begrepen steeds minder broeders wat die knap-
pe Modestus allemaal schreef. 
Broeder Vocalis had een talent waar iedereen, knap of helemaal niet knap, van kon genie-
ten: muzikaliteit. Wat kon die man zingen! Als hij zijn longen vol lucht gezogen had en 
zijn borstkas had laten zwellen tot de afmeting van een meubelstuk, zette hij een melodie 
in, zo mooi, dat je vergat waar je mee bezig was en je wel moest luisteren. 
 
Zo gebeurde het ook op een mooie zomerdag. Het was warm. Alle ramen en deuren van 
het klooster stonden open, de vogels zongen en de bloemperken geurden sterker dan ooit. 
Helemaal achter in de tuin was broeder Valentijn aan het werk. Hij wiedde het onkruid. 
Broeder Valentijn had nooit op school gezeten, kon geen letter lezen en had een stem om 
cokes te kloppen.  
‘Jij bent voor de tuin’, had vader abt gezegd. Dat deed hij nu ruim twintig jaar.  
Omdat het warm was, moest broeder Valentijn steeds het zweet van zijn voorhoofd ve-
gen. Het werk viel bepaald niet mee vandaag. ‘Even uitrusten dus’, vond broeder Valen-
tijn. Terwijl hij zo op zijn schoffel leunde, dacht hij na over zijn leven hier in het klooster 
en zijn werk als tuinman. Hij werd er somber van en mompelde in zichzelf: ‘Jaar in jaar 
uit zorg ik voor de aardappelen, de groenten en het fruit. Altijd staat het op tijd op tafel. 
Maar wanneer heb ik een van mijn medebroeders dank je wel’ horen zeggen? Ik kan het 
me niet herinneren. Ze hebben gelijk ook. Wat is dit ook voor werk! Ik ben te stom om 
voor de duvel te dansen. Dus daarom ...’  
 



Verhalen met een vleugje boodschap, door: Frans Holtkamp (versie: 22-12-2009)   46 

Plotseling hield broeder Valentijn op met mijmeren. Weg waren zijn sombere gedachten. 
Er was overal muziek in de lucht, muziek in zijn haren, in zijn kleren, muziek in de bo-
men en de planten, muziek in heel de omgeving tot in Rome toe: broeder Vocalis stond 
voor het open raam en was begonnen te zingen. De vogels hielden hun adem in en de 
blaadjes aan de bomen vergaten te ritselen. 
 
‘0, wat mooi!’ zuchtte broeder Valentijn nog een uur nadat Vocalis uitgezongen was. 
‘Was ik ook maar ergens goed in’, zei hij prompt daarna in zichzelf, ‘maar ik kan niets. 
Ik ben alleen geschikt voor het vuile werk.’ 
Broeder Valentijn schrok van deze gedachten. Hij schrok zo erg, dat hij onder het her-
haald roepen van ‘Een bekoring! Een bekoring!’ naar de kerk vluchtte. Hij knielde neer 
voor het altaar, sloeg een kruis en probeerde de akelige gedachten uit zijn hoofd te zetten. 
Hij had reuze geluk deze middag, want het orgel speelde. Wat Vocalis met zijn stem kon, 
toverde broeder Caecilius tevoorschijn uit het orgel: hemelse muziek. 0, wat mooi! 
Broeder Valentijn vergat de tijd en alles om hem heen. Het was net of er zangvogels in 
het orgel zaten. Broeder Valentijn keek om: er zaten vogels in de orgelpijpen! Je kon ze 
zo naar buiten zien fladderen, terwijl ze hun gouden kelen lieten horen. Eén van de vo-
gels vloog naar broeder Valentijn toe en streek neer op zijn schouder. ‘Houd toch eens op 
met te denken dat je een nietsnut bent’, zei het gevederde dier, ‘al 20 jaar heb je je mede-
broeders het beste van het beste voorgezet. En je zult dat nog jaren blijven doen. Als je 
niet groot kunt zijn in het grote, probeer dan groot te zijn in het kleine!’ 
Broeder Valentijn werd warm van binnen: hij begreep de boodschap, stond op, maakte 
vlug een kruis, ging sneller dan ooit de kerk uit en haastte zich naar de tuin. In zijn hoofd 
klonk steeds: ‘Als je niet groot kunt zijn in het grote, probeer dan groot te zijn in het klei-
ne!’ 
Hij begon te werken of zijn leven ervan afhing. Het laatste onkruid verdween, de rijpste 
druiven werden geplukt, de bonen opgebonden, de bloemen in een emmer gezet en tijd 
om het zweet van zijn voorhoofd te vegen en een shaggie te draaien was er niet. 
 
Die avond stonden in de keuken van het klooster meer groenten en fruit dan ooit. In alle 
kamers geurden bloemen op de tafels. En nog was er over ... 
Het talent van broeder Valentijn wist daar raad mee: hij deelde gul uit aan de mensen van 
het dorp. Vooral bloemen, want die bloeiden het hardst. 
Er ging in het vervolg geen dag voorbij, of alle dorpelingen kregen verse bloemen in 
huis. Broeder Valentijn werd populair. De mensen zochten hem op en wilden graag met 
hem praten. In alle vriendelijkheid wist hij vele problemen op te lossen. 
 
Toen kwam de dag die voor ons allemaal ooit aanbreekt: broeder Valentijn ging dood. 
Maar de mensen bleven aan hem denken. Hoe? Ze spraken af: ‘Laten we van zijn sterf-
dag een dag van vriendschap maken, want deze man was groot in het kleine.’ 
Omdat Valentijn er niet meer was, gaven de mensen elkaar een aardigheidje in de vorm 
van een bosje bloemen. 
Dat was op 14 februari en dat gebeurt nú nog. 
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17. HET GEWICHT VAN EEN KIND 
(hervertelling van een soortgelijk verhaal uit een gestencilde verhalenbundel van B. van Bommel) 
thema’s: heiligen / dienen / lasten dragen 
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Ophorus is sterk. Hij is daar trots op en wil de machtigste man van de wereld dienen. Via de duivel komt hij tenslotte 
bij Christus uit. Nadat hij hem geholpen heeft de rivier over te steken, wordt hij voortaan Christophorus (Christofoor) 
genoemd, hetgeen ‘Christusdrager’ betekent. 
 
Lang geleden leefde er een man die Ophorus heette. Hij was zo groot als een reus en na-
tuurlijk was hij ook geweldig sterk. Omdat hij met die kracht iets wilde doen, zocht hij 
een groot en machtig heer om zijn diensten aan te bieden. Zo vond hij een koning die 
baas was over een heel groot land. Ophorus werd legeraanvoerder en de soldaten bewon-
derden hem om wat hij met zijn spieren allemaal kon. Jarenlang diende hij de koning en 
deze was tevreden over hem. 
 
Op een dag keek de hele hofhouding met spanning naar de avond uit: er zou eindelijk 
weer eens een speelman optreden. Het werd inderdaad een wervelende avond: zang, dans, 
goochelkunstjes, noem maar op. Een ding viel Ophorus op: als de speelman een lied over 
de duivel zong, maakte de koning steeds een kruisteken. 
Omdat hij niets van het christelijk geloof afwist, wekte dat zijn nieuwsgierigheid. Hij 
vroeg de koning: ‘Waarom maakt u toch steeds dat teken?’ De koning antwoordde: ‘Mijn 
beste Ophorus, steeds als ik de naam van de duivel hoor noemen, maak ik het kruisteken. 
Satan is daar heel bang voor en slaat op de vlucht. Ik wil niet, dat hij macht over mij 
krijgt.’  
‘Macht over u, zo'n sterke koning?’ reageerde Ophorus: ‘Als dat zo is, dan wil ik de dui-
vel dienen!’ Ophorus voegde de daad bij het woord, zegde de koning vaarwel en ging op 
zoek naar de duivel.  
Hij trok van stad tot stad, van land tot land en zocht overal.  
 
Op een dag kwam Ophorus een bataljon soldaten tegen. Er was er één bij, in een zwarte 
mantel gehuld, die de soldaten commandeerde en er angstaanjagend uitzag. De mensen 
op straat vluchtten alle kanten op en riepen: ‘Wegwezen, Ophorus! Het zijn rovers en 
moordenaars!’ Maar Ophorus ging midden op de weg staan, wijdbeens en met de handen 
in de zij. De commandant in de zwarte mantel brulde: "Weg jij, nietige aardworm, of ik 
rijg je aan mijn zwaard!’ Zonder enige angst en met vastberaden stem vroeg Ophorus: 
‘Edele heer, ik zoek de machtige duivel, want alleen die wil ik dienen. Kunt u mij zeg-
gen, bij wie ik moet zijn?’ 
‘Bij mij!’ brieste de man in het zwart: ‘Ik ben de duivel! Welkom, mijn zoon. Help mij 
om het kwaad te verspreiden!’ 
Ophorus was zeer blij, dat hij de duivel gevonden had en trad bij hem in dienst.  
Er brak een spannende tijd aan. Ook al vond Ophorus het jammer, dat nogal wat mensen 
veel verdriet eraan hadden, toch bewonderde hij de duivel en genoot van de avonturen die 
hij met hem beleefde. 
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Op een dag trokken ze door een schitterend land. Vanaf de weg was veel te zien. Plotse-
ling stond de duivel stil. Het machtige heerschap begon over zijn hele lichaam te beven. 
De rillingen liepen zelfs door zijn zwarte mantel. Hij wilde geen stap meer verzetten. 
‘Wat mankeert ú plotseling?’ vroeg Ophorus: ‘Waarom gaat u niet verder?’ ‘Daar!’, zei 
de duivel met bibberende stem en wees naar een klein kapelletje langs de weg waarbij 
een groot kruis stond. ‘Waarom bent u daar bang voor?’ vroeg Ophorus. ‘Dat is het teken 
van het kruis waaraan Christus is gestorven, het teken van het goede dat zal overwinnen. 
Als ik dat zie, word ik bang, doe ik het in mijn duivelbroek en moet ik vluchten ... !’ 
 
De duivel had het laatste woord nog niet uitgesproken, of hij had zich al omgekeerd en 
sloeg op de vlucht. Ophorus keek hem verbaasd na en overlegde in zichzelf: ‘Als hij voor 
dat teken al op de loop gaat, dan moet Christus sterker zijn dan hij. Dus ga ik Christus 
zoeken om hem te dienen.’ 
 
Weer begon Ophorus een lange zoektocht. Als hij mensen tegenkwam vroeg hij: ‘Waar 
kan ik Christus vinden?’ Meestal wilden ze hem naar een pastoor, kerk of kapelletje stu-
ren of haalden smalend hun schouders op.  
Alleen een oude kluizenaar die aan de oever van een brede rivier woonde, deed zijn best 
om de vraag van Ophorus te begrijpen. Hij vertelde hem wie Christus was en wat hij nu 
nog voor mensen kan betekenen. ‘Als Christus zo goed voor mensen geweest is en zo bij 
mensen wil horen, dan wil ik hém alleen nog dienen!’ riep Ophorus enthousiast: ‘Waar 
kan ik hem vinden?’ 
‘Je hebt het nog niet helemaal begrepen’, legde de kluizenaar uit. ‘Je moet bij jezelf be-
ginnen. Probeer eerst maar eens de mensen te dienen die je in je omgeving hebt. Zie je 
die rivier? Welnu, er is geen brug, geen veerboot. Er is wel een plek waar het minder diep 
is. En jij? Jij bent sterk genoeg om mensen naar de overkant te dragen. Zet ze op je 
schouders en breng ze naar de overkant. Dat is wat Christus van je wil.’  
Ophorus deed wat de wijze kluizenaar hem aanraadde, vestigde zich aan de waterkant en 
zette dag in dag uit reizigers over. Maar diep in hem leefde het verlangen om Christus 
zelf, die machtige heer, ooit eens te mogen dienen. 
 
Op een nacht schrok hij wakker uit zijn slaap: in de verte hoorde hij een kind huilen. Hij 
ging naar buiten en trof bij de rivier een kleine jongen aan die hem duidelijk maakte, dat 
hij naar de overkant wilde. Dat was een gewaagde onderneming, want het stormde hard 
en het water kolkte. Maar Ophorus bedacht zich geen moment. Hij pakte het kind op en 
zette het op zijn schouders. 
Het viel niet mee die nacht: vreemd genoeg werd het kind zwaarder en zwaarder en het 
water kwam al tot boven zijn middel. Ophorus moest zich enorm inspannen en had zijn 
staf nodig om overeind te blijven. 
Plotseling zei Ophorus tegen het kind: ‘Wat ben jij zwaar! Het lijkt wel of ik de hele we-
reld op mijn schouders draag!’ Het kind antwoordde: ‘Je draagt niet alleen de wereld op 
je schouders, maar ook hem die voor het geluk van de wereld gestorven is.’ 
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‘Ben jij dan Christus?’ vroeg Ophorus. ‘Ja’, antwoordde het kind en terwijl het met zijn 
hand wat water opschepte en het over Ophorus' hoofd uitgoot, vervolgde het: ‘Ik doop je 
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voortaan zal je met mij verbon-
den zijn en Christophorus heten. Plant morgen je staf in de aarde en wacht de dingen af 
die gaan gebeuren. Dat zal een teken van onze vriendschap zijn.’ Plotseling was het kind 
verdwenen. 
 
De volgende morgen plantte Christophorus zijn staf in de aarde. En wat gebeurde er? De 
staf werd een bloeiende boom waaraan rijpe vruchten kwamen te hangen. 
Christophorus begreep dit teken. ‘Een vruchtbaar leven is alleen mogelijk als je echt iets 
voor andere mensen wil betekenen,’ mompelde hij in zichzelf. 
Zijn hele verdere leven heeft hij met plezier mensen veilig naar de overkant gebracht. 
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18. DE WOLF 
(hervertelling van een soortgelijk verhaal uit een gestencilde verhalenbundel van B. van Bommel) 
thema’s: heiligen / gevaar / dierenliefde 
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
De inwoners van Gubbio voelen zich belaagd door een wolf. Daarom houden ze de poorten van de stad angstvallig 
gesloten. Een kleine magere man die op een dag aan de poort klopt, Franciscus, brengt daar verandering in. 
 
 
 
Midden in Italië lag een kleine stad: Gubbio. Het leek wel alsof het stadje uitgestorven 
was. De poorten bleven dag en nacht gesloten. Je zag er dus niemand in of uit gaan. Er 
hing zelfs een ijzige stilte. Niet omdat het winter was, maar omdat het monster in de 
buurt was. Dat monster was een wolf die al weken lang met een lege buik rond de stad 
zwierf en van alles bedacht om de stad binnen te komen. ‘Voor voedsel’, dacht de wolf. 
‘Om ons te verscheuren’, dachten de mensen. ‘Hoor hem eens huilen en tekeergaan! Het 
gaat door merg en been’, zeiden ze. 
Heel verbaasd was de poortwachter toen op zekere dag een man bij de stadspoort aan-
klopte. ‘Blijf maar buiten staan!’ was de eerste reactie van de poortwachter: ‘Wie waagt 
het om hier naar toe te komen, terwijl het monster elk ogenblik kan toeslaan!’ Maar 
meteen bedacht hij, dat het onmenselijk zou zijn om de reiziger buiten te laten. Hij zette 
een van de twee zware deuren op een kier en zag toen een kleine, magere man in een 
donkere pij. ‘Wie ben jij?’ vroeg hij aan de vreemdeling. ‘Franciscus, uit Assisi’, was het 
antwoord. ‘Kom snel binnen’, zei de poortwachter, ‘want het is levensgevaarlijk buiten. 
Dank God op je blote knieën dat ie je nog niet opgegeten heeft!’. ‘God? Of bedoel je de 
wolf?’ vroeg Franciscus, terwijl hij door de kier naar binnen glipte. ‘Wie anders!’ zei de 
poortwachter met een stem die bang en boos tegelijk klonk en hij grendelde vlug de deur. 
‘Ik heb dat dier mijn laatste boterhammen gegeven’, zei Franciscus alleen maar. 
‘Nee toch! Meen je dat heus?’ vroeg de poortwachter verschrikt. ‘Jazeker’, antwoordde 
Franciscus, ‘die wolf is ook een schepsel van God’. ‘Dat ga ik de mensen vertellen!’ zei 
de poortwachter en rende de stad in. 
 
Even later keerde hij terug met een stoet mensen. Die hadden het verhaal van de poort-
wachter gehoord en waren nieuwsgierig geworden naar wat die roekeloze man te vertel-
len had. Op zoveel belangstelling had Franciscus niet gerekend. Hij werd bedolven onder 
vragen en opmerkingen: ‘Heb je geen wapen bij je? Zeg eens eerlijk: je bent helemaal 
geen wolf tegengekomen, he! Waarom heb je dat beest niet meteen overhoop gestoken? 
Heb je echt je laatste brood aan dat monster gegeven, terwijl wij van dat beest af willen?’  
Er was er een bij, een opgeschoten jongen van een jaar of zestien, die Franciscus uitdaag-
de: ‘Nou, ga dan naar buiten en geef hem een handje!’ 
Tot ieders verbazing draaide Franciscus zich om, zette de stadspoort op een kier en glipte 
naar buiten. Hij ging de kant op waar hij nog geen half uur daarvoor de wolf voor het 
laatst gezien had. 
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Plotseling kwam het dier uit het struikgewas te voorschijn. Het was uitgemergeld, tot op 
het bot. Het zag er vervuild uit. Zijn pels had alle glans verloren en was verwilderd. Met 
gebogen kop liep de wolf langzaam op de kleine man in de bruine pij toe. Franciscus kon 
niet nalaten hem te strelen.  
Toen begon hij hem toe te spreken, als een vriend. ‘Broeder wolf’, zei Franciscus, ‘jam-
mer dat ze in Gubbio zo bang voor je zijn. Maar met al dat brommen en huilen maak je ze 
toch bang? Kijk, die mensen zijn net zo goed als jij schepsels van God. Ze hebben even-
veel recht op leven. Ik weet wel, dat de winter moeilijk voor je is en dat je maag vaak 
rammelt van de honger. Als je voedsel zoekt, doe het dan op een vriendelijke manier. De 
mensen van Gubbio zullen je zeker te eten geven. Maar beloof dan wel, dat je hen verder 
met rust zult laten, ook als ze buiten de stad zijn. Beloof je dat?’ De wolf boog zijn 
hoofd. Dat was een duidelijk teken. Het dier was zelfs opgetogen, want het kwispelde 
met zijn staart. 
 
Op de muren van Gubbio hadden de mensen intussen de ontmoeting tussen Franciscus en 
de wolf met stomme verbazing gadegeslagen. Natuurlijk zetten ze de poort onmiddellijk 
open, toen Franciscus terugkeerde. 
‘Broeders en zusters’, zei hij, ‘wie van jullie haalt geen gekke streken uit, als ie bijna 
dood gaat van de honger? Vooruit, geef die wolf te eten’. 
En dat gebeurde. Nog dezelfde dag kreeg de wolf een koningsmaal voorgezet. Sindsdien 
is er dikke vriendschap gegroeid tussen de wolf en de inwoners van Gubbio. 
En Franciscus? Die was al weer op weg naar een volgende stad. 
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19. WIE IS DE EZEL? 
(hervertelling van een soortgelijk verhaal uit een gestencilde verhalenbundel van B. van Bommel) 
thema’s: heiligen / helpen / dierenliefde 
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Een gesprek tussen twee broers gaat over een wonderlijk voorval, dat één van hen heeft meegemaakt: Franciscus heeft 
een boer die een arme ezel aframmelde op een vriendelijke manier een lesje geleerd. 
 
 
Pietro en Stefano zijn broers. Zij wonen op een boerderij even buiten het stadje Assisi. 
Op een dag is Stefano op het land aan het werk, terwijl Pietro druiven naar de markt 
brengt. Als hij terugkomt uit Assisi blijkt hij erg opgewonden te zijn.  
 
Pietro: Wat ik nou meegemaakt heb!  
Stefano: Wat dan? 
Pietro: Mens, wat een tumult. Loop ik in de Leerlooiersteeg. Druk dat het er was. Geen 
doorkomen aan. Zie ik daar voor me die dikke vent van hierachter ..... je weet wel, van de 
molen ..... 
Stefano: Had ie weer dat ezeltje bij zich, dat magere scharminkel? 
Pietro: Stil. Dat wil ik nu juist vertellen. Laat ie dat beest twee zakken meel sjouwen, 
twee zakken! Struikelt me dat beest over een steen en ..... pats! ..... daar ligt het arme 
beest op straat. 
Stefano: Alweer? Ik ben blij dat ik die ezel niet ben! 
Pietro: En ... wat doet die bullebak? Schelden en slaan. Zo van: ‘Schiet op mormel, sta 
op. Je denkt toch niet dat ík die zakken naar de markt sjouw!’  
Stefano: Zou niet gek zijn ... raakt ie wat vet kwijt! 
Pietro: Nou, het beestje lag daar maar. Het kon echt niet overeind komen. En die lamzak 
maar op zijn rug timmeren. Met een dikke stok. Staan er natuurlijk een heleboel mensen 
omheen. En maar schreeuwen: ‘Sla hem dood, de luiaard!’ 
Stefano: Die dikke molenaar? 
Pietro: Nee joh, die ezel. ‘Wat moet zo 'n mager kreng bij die rijke stinkerd,’ hoorde ik 
iemand zeggen. 
Stefano: En moet dat beest dat dan maar ontgelden?  
Pietro: Wacht nou, laat mij dat verhaal nou vertellen. Zit er een bedelaar langs de muur, 
je weet wel die man die altijd een liedje zingt als je een cent in zijn bakje gooit, en weet 
je wat die zegt? ., . _  . . . . . , . .  ~, , ~ 
Stefano: Nou? 
Pietro: ‘Als je zo'n stom beest niet aan het lopen kan krijgen, ben je zelf een nog veel gro-
tere ezel.’ Nou, en toen had je die molenaar moeten zien. Hij liep zo rood aan, dat ik 
dacht: nog even en dan ploft ie uit elkaar. Tjonge, wat was ie boos! Hij tilde toen die 
zware stok heel hoog op om het dier een geweldige dreun op zijn kop te geven ..... 
Stefano: Wat een ellendeling! 
Pietro: En weet je wat er toen gebeurde? Ineens sprong iemand tussen hem en de ezel, 
een kleine man, op blote voeten, net een bedelaar. Hij zei niets, helemaal niets, maar ging 
voor de molenaar staan en keek hem recht in de ogen ..... 
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Stefano: Werd ie in elkaar geslagen?! 
Pietro: Nee! Juist niet! Er gebeurde helemaal niets. De molenaar liet zijn arm zakken, 
knuppel op de grond, bleef als een standbeeld staan. Toen draaide die man zich om en 
maakte de zakken los. Hij deed zijn armen om de buik van het beest en trok hem overeind 
... nou, dat dier stond nog te trillen op zijn benen. 
Stefano: En toen? 
Pietro: Toen nam die man allebei de zakken op zijn rug en strompelde naar de markt ... de 
ezel er vlak achter aan, daarachter die beul ... nou, die wist niet hoe die kijken moest ... en 
natuurlijk een hele sliert mensen. 
Stefano: En die man? 
Pietro: Die zette de zakken neer voor de deur van het bakkersgilde en zei: Zo!’ Toen is ie 
gewoon vertrokken. Ik hoorde de mensen fluisteren: ‘Dat was Francesco, de zoon van 
Bernardone! 
Stefano: Die Francesco?! Daar hoor je de laatste tijd veel over vertellen. Hij schijnt nogal 
lef te hebben. Weet je dat Alberto ook al bij dat groepje hoort dat altijd met hem mee-
trekt? 
Pietro: Ja, Angelica vertelde dat laatst. Weet je, dat ik zin heb om eens naar die man toe 
te gaan? Het lijkt me een gave vent.’ 
Stefano: Ik ga met je mee, zeker na wat jij vanmiddag hebt meegemaakt! Maar nu eerst 
even naar huis. Ik rammel van de honger. Tabee! 
Pietro: Tabee!  
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20. HET ZEGEL 
thema’s: dromen / fantasie / vormsel 
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Irene staat op het punt haar vormsel te doen. Ze wordt er grondig op voorbereid. Op een warme woensdagmiddag gaat 
ze met haar vriendin Krishnavati naar het strand. Irene gaat languit in de zon liggen en doezelt weg. Ze heeft een 
droom waarin de diepere betekenis van het vormsel duidelijk wordt. 
 
 
Het is woensdagmiddag één uur, een zeer warme zomerdag in juni. Er is geen wolkje aan 
de hemel. De zon brandt. De Parkstraat ligt er verlaten bij. Wonen er geen mensen meer? 
Jawel, maar de ouderen doen hun middagslaapje en de jongeren zijn naar het strand ge-
gaan. 
Is het in de héle straat zo stil? Nee, halverwege de straat woont pastor Bonus. In zijn pas-
torie is het nooit stil. Ook nú niet. Het lijkt wel of de buitendeur wordt ópengegooid! Drie 
kinderen rennen naar buiten. Wat hebben ze ’n haast! Vooróp loopt Irene. Zij is flink uit 
de kluiten gewassen. Ze zit in groep 8. Je kunt Irene en haar twee klasgenootjes elke 
woensdagmiddag hier vinden. Binnenkort worden ze gevormd en pastor Bonus bereidt 
hen erop voor. Vormselcatechese, zó heet dat. 
Vandaag heeft Irene haast. Ze wil naar het strand en moet ook nog haar vriendin ophalen. 
Aan het eind van de Parkstraat staat een raam open. Irene steekt haar hoofd naar binnen 
en roept: ‘Krishnavati, ik bén er. Ga je mee?’ 
Krishnavati, zó heet Irenes vriendin. Ze is een mooi Hindoestaans meisje met zwart glan-
zend haar en ..... een geduldig, kalm karakter. Dat past precies bij Irene. Want zíj is juist 
een druktemaker! 
 
Even later rijden beide vriendinnen dwars door de stad naar ’t strand. Ze fietsen harder 
dan ooit. Irene heeft veel te vertellen aan Krishnavati. Dan komen ze op de boulevard. De 
fietsen worden gestald. Irene en Krishnavati lopen over het strand om een leuk plekje te 
vinden. 
Het duurt niet lang, of de dames laten hun spullen in het zand ploffen. Twee badlakens 
worden uitgespreid. Dat van Krishnavati blijft voorlopig onbezet: zij houdt erg veel van 
water, rent naar de zee en duikt de golven in. Irene gaat wel op haar badlaken zitten. Zij 
heeft liever de zon dan het water. 
Uit haar badtas pakt ze een fles zonnebrandolie. Die fles ziet er chic uit. Wat erin zit is 
erg duur. Je, Irene heeft er bijna al haar zakgeld voor over. Er is geen olie die beter in je 
huid trekt dan deze. Ze verspreidt een heerlijke geur. Het lijkt wel, of je huid er sterk en 
soepel van wordt. Het doet er niet toe, hoé lang je in de zon ligt. 
 
Irene vergeet alles om zich heen en met grote toewijding wrijft ze zich met die kostbare 
olie in. ‘Kom je zo?’ hoort ze Krishnavati in de verte roepen: ‘Lekker joh, die golven!’ 
‘Je doet maar, waterrat,’ roept Irene terug, ‘eerst even bakken!’ En als een spinnende 
poes laat ze zich achterover zakken. Ze voelt zich heerlijk in die warme zon. 
Maar na een poosje wordt het wel érg heet en draait ze zich op haar buik. Ook op haar 
rug neemt de warmte toe. Het lijkt wel of ze in een broodrooster ligt. 
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Op haar voorhoofd verschijnen druppeltjes, eerst twee, dan meer, totdat ze niet meer te 
tellen zijn. 
Dan houdt het ruisen van de zee op. Ze hoort het klapperen van de windschermen niet 
meer. En de stemmen om haar heen zijn weg. ‘IK BEN ALLEEN!’ schiet Irene plotseling 
door het hoofd en met een ruk komt ze overeind. Verschrikt kijkt ze om zich heen. Ze 
ziet alléén maar zand. Eén grote vlakte! Er is geen spoor van leven te ontdekken. Alleen 
maar zand, heet droog zand. En daarboven trilt de lucht ..... 
In de verte ziet ze plotseling een stip. Die stip wordt groter en groter ..... en lijkt tóch niet 
dichterbij te komen. Irene kijkt ademloos toe. De stip begint langzamerhand op een 
rechthoek te lijken. ‘Wat gaat er toch gebeuren?’ denkt Irene met een angstig voorgevoel. 
Dan ziet ze wat ’t vreemde ding worden zal: een POSTZEGEL! Wat ze ziet is ’n postze-
gel! Ongelooflijk! Hij wordt grotere en groter ..... totdat ie de omvang van een filmdoek 
gekregen heeft. ‘Wat is dát een mooie!’ stamelt Irene vol verwondering. ‘Het moet een 
heel dure zijn.’ 
 
Er steekt een wind op. Die wind zwelt aan tot een storm. Irenes lange haar waait naar vo-
ren en het zand stuift weg. Dan trekt de wind weg in de richting van de reusachtige post-
zegel. En waar de wind de postzegel raakt, verschijnt een vlam. Die vlam wordt twee 
vlammen, drie vlammen, meer vlammen ..... Ze hebben de vorm van een tong. Dan wordt 
het één groot vuur. Toch verbrandt de postzegel niet. 
 
Er gebeurt er iets heel wonderlijks: het vuur verandert in een vogel. Op de postzegel ver-
schijnt een grote vogel met gespreide vleugels, ’n soort duif, vlák voor die neerstrijkt. Er 
gaat een grote betovering vanuit, ’n vreemde aantrekkingskracht. 
Onder de duif is een grote, lege ruimte. Vlak boven de onderrand staat in gouden letters 
gedrukt: ‘KONINKRIJK VAN .....’ Daarachter staan punten. Langs de rechterrand staat 
ook iets gedrukt. Irene kan het moeilijk lezen. ‘On-be-taal-baar,’ spelt ze. Nee, dat is te 
lang. ‘Kost-baar,’ probeert ze nu. Ja, dát is het: er staat KOSTBAAR. 
 
‘PLOP!’ doet plotseling de lege ruimte onder de duif. Er valt zomaar een gat in. Dat gat 
wordt groter en groter en begint op ’n deur, op een poort te lijken. Ineens ziet Irene iets 
bewegen: er verschijnt ’n schaduw op ’t zand. Die schaduw heeft de vorm van een mens 
en schuift langzaam door de poort in haar richting. En dán staat voor haar een man in een 
lang gewaad. Aan één van zijn vingers zit een grote ring die het zonlicht weerkaatst. Op 
z’n hoofd heeft hij een vreemd soort hoed die in twee punten eindigt. In zijn hand heeft 
hij een stok die aan de bovenkant geborgen is. Irene moet spontaan aan Sinterklaas den-
ken. 
Wat vreemd: Irene ziet de man niet  lopen en tóch komt ie dichterbij. Ze wordt er een tik-
keltje bang van. Maar de man kijkt vriendelijk. Met de ene hand wenkt hij Irene en met 
de staf in de andere hand wijst hij naar de duif op dat wonderlijke stuk papier. 
‘Niet ík spreek, maar híj,’ zegt hij op plechtige toon: ‘Irene, je bent nú oud genoeg om op 
eigen benen te staan en om zelf te beslissen. Dat kun je tonen door de poort binnen te 
gaan. Dáár zul je volwassen zijn.’ 
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Nu pas begrijpt Irene, dat ze een grote beslissing moet nemen, alleen. Tussen de poort en 
waar zij staat is de woestijn. Daar moet ze doorheen. Ze voelt de hitte sterker dan ooit. ’t 
Zweet breekt haar aan alle kanten uit, als in een nachtmerrie! Ze twijfelt. En tóch weet ze, 
dat ze de stap moet zetten. 
Dan heeft ze het gevoel dat er mensen achter haar staan ..... haar vader, moeder, oudste 
broer ..... Het is alsof ze zeggen willen: ‘Vooruit, Irene, we staan achter je .....’  
De man vóór haar is verdwenen. Zou die nu óók achter haar staan? Willen ze ..... ?’ 
 
Ze voelt een koele, natte hand op haar schouder en even duizelt alles om haar heen. Kleu-
ren en vlakken dwarrelen voor haar ogen. Maar daar doorheen ziet ze de zee ..... dan ’t 
strand! Ze hoort de stemmen van de kinderen weer en het klapperen van de windscher-
men. De natte hand op haar schouder is die van Krishnavati.  
‘Ireen,’ roept ze uit, ‘je kijkt alsof je heel ver weg geweest bent!’ ‘Ben ik ook,’ reageert 
Irene droogjes, nu ze weer tot haar positieven gekomen is. 
‘Ik heb toch gek gedroomd, joh. Ik was in een grote woestijn en voor me stond een reus-
achtige postzegel ..... met een poort erin. Daar moest ik doorheen. Dat zei die man die 
erbij stond. Maar éérst over dat zand. Alleen. Ik was bang.’ 
‘Een grote postzegel? Hoe kom je dáár nou bij!’ lachte Krishnavati. 
‘Weet ik ook niet. Of ..... wacht eens! Ik weet het wel. Ja joh, pastor Bonus heeft van-
middag gevraagd om iets op te noemen waar we helemaal alleen voor zorgen, ‘waar je 
zélf verantwoordelijk voor bent’ zei hij deftig. Ik zei meteen: ‘M’n postzegelverzame-
ling!’ Toen heeft hij gevraagd of ik in de vormselviering daar iets over wil vertellen. 
‘Tuurlijk’, zei ik. Maar eerlijk gezegd vind ik het toch wel een beetje eng, zomaar een 
verhaaltje vertellen ..... en al die mensen die je aan zitten te gapen.’ 
‘In de klas ben je anders ook niet op je bekkie gevallen,’ zegt Krishnavati, ‘dus hoef de 
daar ook niet over in de war te zitten.’ 
 
Ineens houdt Irene de arm van haar vriendin stevig vast, kijkt haar recht in de ogen en 
vraagt met klem: ‘Krishnavati, zou jij ook in de kerk willen komen, op de voorste rij, de 
rij van de genodigden?’ Krishnavati begrijpt meteen waarom Irene dat vraagt en als ze 
glimlacht weet Irene genoeg. 
‘Hoi, hoi!’ roept Irene. Ze pakt Krishnavati bij de hand en rent met haar de zee in. Daar 
breekt een stoeipartij los die een halve middag duurt!
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21. DE NACHTELIJKE HEMELREIS VAN MOHAMMED 1  
(hervertelling van een bekend islamitisch verhaal) 
thema’s: bidden / feesten / heiligen / herdenken / dromen  
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Mohammed is diep in gebed verzonken. ’t Gevleugelde paard Burak brengt hem naar Jeruzalem, waar zijn hemelreis 
begint. Eenmaal in de zevende hemel, vertelt God hem hoe vaak de mensen moeten bidden: 50 keer per dag. Door toe-
doen van Mozes wordt erop afgedongen tot 5 keer per dag. 
 
 
Het gebeurde in Medina. Op een nacht was Mohammed in gebed verzonken. Het was stil 
in huis. Hij lag diep voorover gebogen op z’n gebedskleed. Een vurig verlangen kwam in 
hem op. ‘Ik zou God wel eens willen zien!’ dacht hij bijna hardop. 
 
Plotseling stond de engel Gabriël voor hem, keek hem vriendelijk en uitnodigend aan en 
wees naar buiten: het gevleugelde paard Burak stond al voor de deur. Mohammed be-
greep meteen wat de bedoeling was. 
 
Even later suisde hij op de rug van het dier door de lucht. Het leek wel of de afstand naar 
Jeruzalem in een paar seconden werd afgelegd. Daar bond Mohammed Burak vast aan de 
Klaagmuur. 2 Toen voelde Mohammed, dat hij opgetild werd naar het Tempelplein. Daar 
zette Gabriël hem op de heilige steen. ’n Steen die ooit als altaar dienst deed in de tempel 
van Salomo. Mohammed merkte, dat hij niet alleen was: er stonden allemaal heiligen en 
profeten om hem heen. Zo zag hij Adam staan, Abraham, Mozes, Jezus en Johannes. Ze 
keken hem aan alsof ze zeggen wilden: ‘Toe maar, Mohammed, de hemelreis kan nu écht 
beginnen!’ 
 
En óf de reis begon! Mohammed liet een voetafdruk in de steen achter. 3 Hij voelde zich 
zo licht als een veertje. De aarde lag al diep beneden hem. Hij suisde door de eerste he-
mel, die van Adam. De tweede hemel was fijn. De derde in één woord heerlijk! Zó ging 
het door ..... Steeds lichter werd het om hem heen. Hij kwam nu de zevende hemel bin-
nen. Nog nooit was er een mens geweest! Weer voelde Mohammed dat diepe verlangen 
om God te zien. 
 

                                                
1 De nachtelijke hemelreis van Mohammed is een legendarisch verhaal dat moslims elkaar graag vertellen. In Turkije wordt er zelfs 
een feest aan gewijd. 
2 De Klaagmuur is op dit moment voor joden de belangrijkste godsdienstige plek. Die muur is een overblijfsel van de (steun)muur 
van het plein waarop de tempel gestaan heeft, toentertijd hét centrum van de joodse godsdienst. 
3 In de Koepel van de Rots (met ‘rots’ wordt de bergtop Moria bedoeld waarop Abraham zijn zoon wilde offeren) is de voetafdruk 
van Mohammed nog steeds te zien. De Koepel behoort tot de mooiste en voornaamste gebouwen van de islam. 
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Het was alsof een hand hem tegenhield. ‘Niet verder, Mohammed, niet verder,’ zei een 
stem. ‘Geen mens kan Mij zien zónder te sterven. Laat Mij in mijn eigen ruimte, de twee 
hemelen rond de zon. 4 Ik zal de zevende hemel, waar jij nu bent, jouw naam geven. La-
ten we een manier bedenken waarop jij en de mensen dicht bij Mij kunnen zijn. Vijftig 
keer per dag zul je bidden. Dan zul je voelen, dat Ik bij je ben.’ 
Mohammed dankte God en daalde weer naar beneden. Onderweg kwam hij Mozes tegen. 
‘Wat zie jij er bezorgd uit,’ zei deze. Mohammed vertelde van de vijftig gebeden. ‘Dat is 
teveel. Dat houden de mensen nooit vol,’ zei Mozes, ‘dus ga terug naar God en vraag om 
vermindering.’ 
 
Zo gebeurde het. God gaf vijfentwintig gebeden op. 
Toen Mohammed Mozes weer tegenkwam, vroeg deze: ‘En?’ ‘Vijfentwintig!’ ‘Dat is 
nog teveel,’ antwoordde Mozes. 
En já hoor, weer ging Mohammed terug. Dat ging net zo lang door tot er vijf gebeden 
over bleven. 
‘Dat is goed,’ zei Mozes, ‘ga nu maar verder. Burak wacht op je.’Mohammed daalde af 
naar de aarde. Het was stil op het Tempelplein. Burak wachtte geduldig bij de muur en 
klaagde niet. In een flits bracht hij Mohammed terug naar Medina. 
Toen Mohammed z’n ogen opendeed, zag hij zichzelf nog steeds voorover gebogen op 
zijn gebedskleedje. Daar bleef hij de rest van de nacht. 
 
’s Morgens voelde hij een hand op z’n schouder. Het was Eisja, z’n vrouw. Ze riep hem 
voor het ontbijt. ‘Ik kom,’ zei Mohammed en wreef z’n ogen uit. ‘Ben ik nu echt in de 
zevende hemel geweest o heb ik het gedroomd?’ vroeg hij zich af. 
 
‘Vijf keer per dag bidden!’ liet Mohammed de volgende dag aan alle moslims bekend 
maken.  
 
 

                                                
4 Wat de hemelen betreft: de islam neemt aan, dat er zeven hemelen rond de aarde zijn. Zij behoren tot de sfeer van de mens. De 
overige twee hemelen bevinden zich rond de zon en zijn aan God voorbehouden. 
 
 



Verhalen met een vleugje boodschap, door: Frans Holtkamp (versie: 22-12-2009)   59 

22. KONING HIRANYAKASHIPU 
(hervertelling van een bekend hindoeïstische mythe) 
thema’s: dood / leven / feesten / Holi / Pasen  
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Prins Prahalad weigert zijn vader als een god te vereren. Deze is daarover zó verbolgen, dat hij besluit zijn zoon te 
doden. Door toedoen van de god Vishnu wordt dat voorkomen. 
 
Lang geleden leefde er een koning: Hiranyakashipu. Behalve machtig was hij ook hoog-
moedig: hij wilde nét zo belangrijk zijn als de god Vishnu. Dus dwong hij de mensen niet 
deze god maar hemzelf te vereren. Ook zijn zoon Prahalad dwong hij ertoe. Deze weiger-
de, omdat hij vond, dat alleen Vishnu de allerhoogste was. Hiranyakashipu schroomde 
niet om zijn zoon gruwelijk te martelen. 
Prahalad volhardde. Daarom besloot Hiranyakashipu zijn zoon te doden. Elke poging 
mislukte echter, omdat prins Prahalad steeds op wonderbare wijze werd gered. 
 
Op een dag moest de beul met een roodgloeiende staaf een eind aan zijn leven maken. 
Toen de gloeiend hete staaf steeds dichterbij kwam, zag Prahalad er een mier over lopen. 
‘Dat is Vishnu!’ schoot hem door zijn hoofd. Deze god was immers in staat verschillende 
gedaanten aan te nemen. Hij wist zeker, dat hij gered zou worden. 
 
Holika, de zus van de koning en even slecht als haar broer, wilde meehelpen Prahalad uit 
de weg te ruimen. Zij meende echter, dat ze een goed mens was en durfde daarom een 
godsoordeel 1 voor te stellen: ze zouden samen, Prahalad en zij, de brandstapel bestijgen. 
Dan zou uit de goddelijke vergelding wel blijken wie de echte slechterik was, want die 
zou verbranden. 
Holika was even listig als slecht: ze beschikte over een wondermiddel, een poeder. Wie 
daarmee bestrooid was, kon niet door het vuur worden verbrand. Zij geloofde er heilig in. 
Maar, helaas, het werkte niet: zijzelf verging tot as, terwijl Prahalad ongedeerd uit het 
vuur stapte. 
 
Op hetzelfde ogenblik verscheen Vishnu in de gedaante van de mensleeuw Narsingh om 
Hiranyakashipu in de deuropening van zijn paleis te doden. De koning verblikte of ver-
bloosde niet, omdat hij zich onaantastbaar waande. Vishnu had hem ooit eens het volgen-
de beloofd: ‘Jij zult niet gedood worden, noch door een mens noch door een dier, niet bij 
dag en niet bij nacht, noch binnen noch buiten.’ 
Nu de avondschemering aangebroken was en de koning op de grens van zijn binnen- en 
buitenverblijf stond, was Vishnu in de gedaante van half een mens half een leeuw niet 
langer aan deze belofte gebonden. 
 
Hiranyakashipu werd gedood, prins Prahalad werd koning, de verering van Vishnu werd 
hersteld en voor de onderdanen brak een gelukkige tijd aan. 
                                                
1

 Een godsoordeel is een proef – een tweegevecht, vuurproef of waterproef – die moest dienen om door middel van goddelijke tussen-
komst de waarheid aan het licht te brengen: wie het tweegevecht verloor, zou schuldig zijn, zo óók degene die met gebonden handen 
en voeten in het water werd gegooid en verdronk. 
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23. RAMAYANA 
(navertelling van het bekende hindoeïstische Ramayana-epos) 
thema’s: vriendschap / trouw / ontrouw  
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Prins Rama moet een krachttoer verrichten om met prinses Sita te mogen trouwen. Als hij zijn vader Dasarata opvolgt, 
is z’n geluk van korte duur: Dasarata laat zich door een jaloerse dienares ompraten met als gevolg dat Rama en Sita 
worden verbannen. Tijdens hun verblijf in het woud wordt Sita op een onbewaakt ogenblik door de demonenkoning 
Ravana ontvoerd naar Lanka. Er volgen heel wat avonturen voordat Sita bevrijd is en haar trouw aan Rama gebleken 
is. 
 
 
Er was eens een koning die Dasarata heette en de scepter zwaaide over India. Hij was ge-
trouwd met drie vrouwen die hem vier zonen schonken. De vier prinsen hadden een ge-
lukkige jeugd, waren gezond en sterk. Rama, de oudste van de vier, was de knapste. Het 
liefst speelde hij met z’n broer Laksman. Schieten met pijl en boog vonden zij beiden het 
leukst. Ze waren er zeer handig in. Zo werden ze groot en Rama was de eerste die uitkeek 
naar een lieve prinses om er zijn leven mee te delen. 
 
Niet ver buiten India woonde zo’n knappe prinses, Sita heette ze. Haar vader vond dat het 
tijd werd, dat ze ging trouwen. Dus gaf hij een feest en liet van heinde en ver vele prinsen 
komen om zich aan hem en zijn dochter te tonen. 
Nu bewaarde de vader van Sita in één van de zalen van het paleis iets héél kostbaars: de 
grote boog van Shiva! De prins die dat grote ding kon tillen, zou met Sita mogen trou-
wen. Maar ..... de boog was zó zwaar, dat nog niet eens acht sterke soldaten hem van de 
grond konden krijgen. 
Rama was inmiddels aangekomen en werd meteen gevraagd om z’n kracht te tonen. Eerst 
ging hij op z’n hurken zitten en was lange tijd in gebed verzonken. Daarna stond hij op, 
liep naar de boog, pakte hem beet en ..... tilde hem op alsof het een licht veertje was. 
Vervolgens spande hij de boog zó stevig, dat hij in twee stukken brak. Er ging een oor-
verdovend lawaai op: de mensen klapten en juichten! 
Toen gebeurde er iets bijzonders: prinses Sita hing Rama een mala 1 om. Iedereen wist 
wat dat betekende: Sita wil met Rama trouwen. 
 
Niet lang daarna volgde Rama zijn vader als koning op en werd Sita koningin. 
Maar hun geluk was van korte duur. In het paleis woonde een jaloerse dienares. Zij kon 
maar niet vergeten, dat Rama als kind wel eens aardkluiten naar haar gooide. Ze had een 
hekel aan hem en gunde hem geen gelukkig leven. 
 
Op een dag had de dienares een schitterend – nou ja, schitterend! – plan. Ze ging naar 
Kaikeyi, de tweede vrouw van de oude koning Dasarata. ‘Beste Kaikeyi,’ zei ze, ‘luister 
eens goed naar me. Jij hebt Dasarata één zoon geschonken. Denk jij nou echt, dat hij ooit 
kans maakt om koning van India te worden? Zal ik jou eens wat vertellen? Rama is vast 
van plan zijn broers het land uit te zetten, jouw zoon voorop!’ 
                                                
1 Een mala is een bloemenkrans. 
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Toen Kaikeyi dat hoorde, werd ze heel jaloers. De oude Dasarata liet zich ompraten – 
Kaikeyi was zijn lievelingsvrouw – en stuurde Rama weg. Voor elf jaar werd hij verban-
nen naar een groot oerwoud. Zijn vrouw Sita en z’n broer Laksman gingen met hem mee. 
 
Op een mooie plek in het oerwoud maakten ze een hut. Vruchten waren er in overvloed. 
Voor het overige voedsel gingen Rama en Laksman bijna dagelijks op pad. Sita bleef 
thuis. De beide mannen hadden een cirkel getrokken rond de hut en tegen Sita gezegd, 
dat ze niet buiten die cirkel mocht komen. Anders zou ze gevaar lopen. 
 
Op een dag – Rama en Laksman waren op zoek naar voedsel – dwaalde de koning van 
Sri Lanka door het bos. Hij heette Ravana, was slim, kon goed toveren en ..... had helaas 
niet veel goeds in de zin. Ook nu. Hij wilde met alle mooie vrouwen van de wereld trou-
wen, dus was hij buiten zijn eigen rijk op zoek gegaan. Hij hield zijn neus in de wind en 
rook, dat hij goed zat! 
Toen hij de cirkel zag, toverde hij zich om in een kleine bedelaar. Met een kraakstem zei 
hij: ‘Aalmoes, aalmoes. Zijn er dan geen goede mensen meer die een oude man een aal-
moes willen geven?’ Sita kwam naar buiten met een kom rijst. Maar ze blééf in de cirkel 
staan. ‘Ach, jonge vrouw, ik ben oud en kan niet zo goed meer uit de voeten. Kom toch 
een beetje dichterbij,’ zei hij. Toen Sita buiten de cirkel was, veranderde de bedelaar  
plotseling weer in de boze koning Ravana, pakte haar beet en vloog met haar in de koets 
met de vliegende paarden ervoor naar Sri Lanka. Daar sloot hij haar op in zijn grote en 
sterke burcht, die door meer dan duizend soldaten werd bewaakt. 
 
Toen Rama en Laksman thuiskwamen, was Sita nergens te bekennen. ‘Sita! Sita!’ riepen 
ze wanhopig, terwijl ze de omgeving afzochten. Gelukkig kwam de grote vogel Djatoe 
aanvliegen. Die had alles gezien en kon precies vertellen wat er gebeurd was. Rama en 
Laksman vertrokken meteen naar Sri Lanka om Sita terug te halen. 
 
Onderweg kwamen zij door het land waar de apen woonden. De eerste die ze tegenkwa-
men was Hanuman, generaal van het grote apenleger. ‘Hoogheid, u kunt op mij rekenen!’ 
zei hij, toen Rama hem van de ontvoering verteld had. Hij blies op z’n vingers en uit alle 
bomen, hoeken en gaten kwamen apen tevoorschijn. Zo gingen zij met z’n allen op pad. 
 
Na een paar dagen bereikten ze de zee. In de verte konden ze het eiland van koning Ra-
vana zien liggen. Het duurde niet lang, of alle apen gingen keurig op een rij staan en ga-
ven elkaar stuk voor stuk grote keien door. De voorste apen legden deze in zee. Zo groei-
de er een lange dam van wel een miljoen stenen. Eenmaal op Sri Lanka gingen Hanuman 
en zijn leger, sámen met Rama en Laksman, tot de aanval over. De pijlen van Ravana’s 
soldaten suisden langs hun oren. Veel dappere apen sneuvelden. 
 
Toen verscheen Ravana, groot en sterk. In zijn navel schitterde een edelsteen. ‘Ha fijn,’ 
jubelde Rama, ‘dat is mijn kans!’ Hij wist, dat Ravana die edelsteen niet kon missen. 
Daaraan had hij zijn slimheid, toverkracht en zelfs zijn leven te danken. 
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Ravana stond klaar om Rama te doden. ‘Ik moet sneller zijn!’ bedacht Rama in een flits. 
Hij nam zijn pijl en boog, spande en schoot. Raak! De edelsteen rolde uit Ravana’s navel. 
Daarmee verloor de slechte koning ook zijn leven. De apen drongen de burcht binnen. 
Even later kwamen ze met Sita naar buiten. Rama huilde van vreugde en viel Sita om de 
hals. 
 
Dezelfde avond nog keerden ze terug naar hun land: de gelukkige Rama, de lieve Sita, de 
trouwe Laksman en de dappere Hanuman. Toen ze halverwege de keiendam waren, za-
gen ze duizenden lichtjes in de verte. De mensen van India hadden het grote nieuws ge-
hoord van Djatoe en waren naar de dam gekomen om hun koning en koningin te verwel-
komen. Omdat het avond was, had iedereen een lichtje bij zich. 
 
Elk jaar denken miljoenen hindoes met plezier aan deze gebeurtenis terug en steken vele 
lichtjes aan. Dit feest heet Divali, een feest van licht. Zij weten diep in hun hart, dat het 
goede het steeds van alle kwade dingen zal winnen! 
 
(De oorspronkelijke verhaallijn is langer. Weggelaten is onder andere, dat Sita door Rama niet geaccepteerd wordt, omdat zij met een 
andere man geleefd heeft. De goden moeten tot twee keer toe te hulp schieten om Sita’s onschuld en trouw te bewijzen. Sita’s heen-
gaan is tenslotte definitief. Daarmee komt ook een einde aan Rama’s aardse leven: hij is tenslotte niemand minder dan de god Vish-
nu.) 
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24. TWEE MIJL 
thema’s: vooroordelen / communicatie / onderdrukking / bevrijding  
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Dit verhaal is een bewerking van Matt.5,41: geheel onverwacht doet een jood méér dan waartoe een Romeinse soldaat 
hem mag dwingen, namelijk één mijl zijn bagage dragen. Daardoor wordt de vanzelfsprekende verhouding onderdruk-
ker-onderdrukte doorbroken en komt echt menselijk contact tot stand. 
 
 
 
Vóór ik mijn verhaal begin, moet ik even iets uitleggen: het speelt zich af in wat nu Israël 
is, 2000 jaar terug. Het land is bezet door de Romeinen. De Judeeërs, later ook wel joden 
genoemd, hebben het zwaar, héél zwaar. Ze worden onderdrukt. De Romeinen gedragen 
zich als echte overheersers. Een voorbeeld: op straat kunnen ze zo maar een jood aan-
houden en hem hun bagage laten dragen, één mijl lang. Een jood die dat niet doet, wordt 
streng gestraft. 
 
En dan nú het verhaal. 
Op zekere dag is een jood op weg van Jeruzalem naar Jafo, een stadje aan de kust. On-
derweg komt hij een Romeinse soldaat tegen. De jood rilt bij die aanblik en zegt in zich-
zelf: ‘Ik doe net of ik hem niet zie. Ik kijk de andere kant op.’ Maar de Romein, die op 
zijn rug een plunjezak draagt, heeft het ‘spel’ door en snauwt: ‘Hé, jij daar. Pak aan!’ Te-
gelijkertijd duwt hij de jood zijn bagage in handen. Uitleg is niet nodig. De jood weet wat 
hem te doen staat. Weigeren en weglopen is te riskant. Dat levert zware straffen op. Een 
mijl lang zal hij geen méns maar pakezel zijn. ‘Wacht maar,’ denkt hij bij zichzelf, 
‘straks donder ik die zak op straat en daarmee basta!’ 
Trots loopt de Romeinse soldaat ’n paar meter voor hem uit. De jood sjokt achter hem 
aan. Z’n mond zwijgt, maar z’n gezicht spreekt boekdelen. 
De vernedering maakt hem kwaad en jaagt allerlei gedachten door z’n hoofd: ‘Moet je 
dat zien stappen. Zeker blij dat ie weer naar Rome mag. Naar z’n vriendje, de keizer. Mij 
laat ie sjouwen. Ik mag het slachtoffer zijn ..... ben ik wel het slachtoffer? ..... of is hij het 
slachtoffer? ..... kán hij zich wel in mij, een man uit een onderdrukt volk, verplaatsen?’ 
Zó gonst het door het hoofd van de jood. 
Dan komt, zomaar ineens, de volgende gedachte in hem op: ‘Ik zal je laten merken, dat 
het anders kan, dat ik jou niet als vijand wil zien.’ Het gezicht van de jood begint op de 
zon te lijken. 
Dan naderen beide mannen een kruising. Dít is het moment om de plunjezak te laten zak-
ken en er snel vandoor te gaan. De Romein rekent er kennelijk op: hij houdt de pas al in. 
Eenmaal op de kruising aangekomen zegt de jood: ‘Meneer, ’n mijl is maar een mijl. Sta 
me toe, dat ik nog een stukje met u meeloop om uw reis te vergemakkelijken .....’ 
De Romein kijkt hem verbaasd aan en lijkt even uit het lood geslagen te zijn. Hij weet 
niet, wat hij zeggen moet. Na enige tijd heeft hij zich weer hersteld en zegt aarzelend: ‘Ik 
ben Romeins soldaat. U bent een jood. Waarom doet u zo?’ 
Even later zijn de mannen in een vriendschappelijk gesprek verwikkeld ..... de jood is 
weer mens geworden, de Romein evenzeer ..... 
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25. DE PARABEL VAN DE POPPENSPELER 
thema’s: talenten / helpen / inzet  
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Dit is een spiegelverhaal: het neemt de boodschap van een ander verhaal, in dit geval de Bijbelse parabel van de talen-
ten (Matt.18,24-35, als uitgangspunt en probeert deze in een nieuw, eigentijds verhaal op de toehoorders over te dra-
gen. In dit spiegelverhaal krijgen drie knechten een poppenkast als de meester-poppenspeler op reis gaat. Twee maken 
er wat van, de derde doet er niets mee. Als de meester-poppenspreler terugkomt, wordt er ‘afgerekend’. 
 
 
Er was eens een man die een knots van een poppenkast had. Daarmee reisde hij de dor-
pen en steden af en trok volle zalen. Hij was dan ook een meester in het spelen. De prach-
tigste poppen, van eigen makelij, kwamen tot leven in de schijnwerpers. 
Nu speelde de meester-poppenspeler niet alleen. Drie helpers zorgden ervoor, dat hij acht 
handen had. Zij waren als leerling-poppenspelers in dienst gekomen en begonnen hun 
meester al aardig te evenaren. 
 
Op een dag zei de meester-poppenspeler tegen zijn helpers: ‘Mannen, ik ga voor lange 
tijd naar het buitenland om lezingen te geven. Dus laat ik jullie alleen. Neem ieder tien 
poppen mee en ga voor jezelf beginnen. Doe je best om de mensen te boeien. Laat ze la-
chen en huilen. Als ik terugkom, wil ik graag zien wat ervan geworden is.’ 
Daarna kocht de meester-poppenspeler een treinkaartje en verdween. 
 
De drie leerling-poppenspelers zochten ieder tien lievelingspoppen uit. Omdat ze een ver-
schillende smaak hadden, brak er gelukkig gen ruzie uit. Daarna gingen ze op weg, langs 
dorpen en steden, om de mensen te amuseren. 
 
De eerste poppenspeler hield van zieke en oude mensen en ging de ziekenhuizen en be-
jaardencentra af. Hij deed zijn best en de mensen hielden van zijn spel. Het duurde niet 
lang, of hij breidde zijn poppenkast uit en nam vier helpers in dienst. Samen bedachten ze 
de mooiste verhalen en maakten de prachtigste poppen. Ook de directeuren van theaters 
en schouwburgen kregen de smaak te pakken en vroegen: ‘Kom alstublieft bij ons optre-
den!’ 
 
De tweede poppenspeler hield van jonge mensen en speelde het liefst op scholen. De kin-
deren waren altijd enthousiast en konden het niet laten ‘Bis! Bis!’ te roepen. 
Op een dag kwamen twee schoolverlaters die met geen mogelijkheid werk konden vin-
den, bij de poppenspeler in dienst. Zij hielpen mee om de poppenkast te vergroten en te 
verfraaien. Ook de poppen kregen gezelschap: favoriet waren punkers en skinheads. 
Na verloop van tijd wilden ook de grote mensen meekijken. Dus trad de poppenspeler op 
in club- en buurthuizen, op pleinen en in parken. 
 
Nummer drie hield van zekerheid. ‘Ik ga thuis eerst goed oefenen,’ zei hij bij zichzelf. 
‘Als ik het héél goed kan, beter dan onder mijn meester, speel ik voor mijn eigen pu-
bliek.’ 
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Hij ruimde een kamer leeg, hing een levensgrote spiegel aan de muur, bouwde zijn pop-
penkast op en begon. Steeds als hij uitgespeeld was, keek hij naar zijn poppen en dacht 
bij zichzelf: ‘Wat zijn die poppen mooi! Veel te mooi om ermee te spelen. Ze zouden er 
maar van slijten. Trouwens, de meester is nogal streng. Hij zal wel willen, dat ik ze mooi 
houd.’ 
 
Op een dag kocht hij een kistje dat aan de binnenkant met zacht, glanzend fluweel be-
kleed was. ‘Zo blijven ze tenminste gaaf,’ sprak hij in zichzelf, terwijl hij zijn poppen 
erin legde. 
 
Een jaar later kwam de meester-poppenspeler terug in het land. Hij liet de drie helpers bij 
zich komen. ‘Hoe hebben jullie het er afgebracht?’ vroeg hij nieuwsgierig. 
‘Luister eens, meester,’ zei de eerste, ‘ik ben in ziekenhuizen en bejaardencentra begon-
nen. Nu speel ik in theaters en schouwburgen. O ja, hier zijn mijn nieuwe helpers. En hier 
is onze nieuwste poppenkast. Wilt u ook de allernieuwste poppen zien?’ 
‘Goed zo, goed zo,’ reageerde de meester, ‘hier heb je nog meer poppen. Ik zal ervoor 
zorgen, dat je in het buitenland mag optreden. De mensen zullen veel plezier aan jullie 
poppenspel beleven!’ 
Toen was de tweede poppenspeler aan de beurt. ‘Kijk eens, meester,’ zei deze, ‘mijn 
nieuwste poppenkast en twee jonge knechten! Kunnen al aardig spelen, hè jongens? Eerst 
speelden we op scholen. Nu komen we in club- en buurthuizen, in parken en op pleinen.’ 
‘Je hebt eruit gehaald, wat erin zit,’ antwoordde de meester-poppenspeler: ‘Ik ben trots 
op je. Ook jou geef ik extra poppen. Hier. Ik zal ervoor zorgen, dat je op de televisie 
komt. En nu nummer drie? Wat heb jij met je poppen gedaan? Heb je er ook zoveel kin-
deren en grote mensen blij mee gemaakt?’ 
‘Ik? Nee!’ antwoordde de derde poppenspeler. ‘De poppen zijn veel te mooi om er zo-
maar mee te spelen. Ze zouden er lelijk van worden en verslijten. Misschien zou u wel 
boos worden. Ik heb ze voorzichtig ingepakt. Kijk, dit is het kistje waar ik ze in bewaar.’ 
‘Wat is dat nou!?’ riep de meester-poppenspeler. ‘Die poppen zijn er toch niet om in de 
watten gelegd te worden? Ik ben juist boos,’ en dat was aan het gezicht van de meester 
duidelijk te merken, ‘omdat je ze níet gebruikt hebt en omdat je grote en kleine mensen 
niet hebt laten lachen. Nou, als je er dan toch niets mee wil doen, geef ze dan maar hier. 
Die twee anderen weten er wel raad mee.’ 
‘Wat een beloning!’ vonden de eerste twee. Ze glunderden als twee kleine kinderen. En 
nummer drie? Die zweeg en keek strak voor zich uit. 
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26. HET VUUR VAN PROMETHEUS 
(navertelling van ‘Prometheus’ uit: Gustav Schwab, Griekse mythen en sagen, Antwerpen, 1964) 
 
thema’s: natuur / milieu / schepping  
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
De godenzoon Prometheus schept de mensen en leert hen vervolgens zien, horen, hun handen te gebruiken, te genieten 
van de natuur enzovoort. Eén ding ontbreekt de mensen nog: het vuur. Prometheus krijgt van oppergod Zeus geen toe-
stemming om de mensen het vuur te brengen. Daarom ontfutselt hij het aan Helios, de zonnegod, die net een baan 
langs de hemel maakt. Zeus neemt wraak en stuurt Pandorra met een kistje naar de aarde. Daar zitten allerhande ram-
pen en ziekten in. Vanaf díe tijd worden mensen geplaagd door ziekte en dood. 
 
 
De schepping was nog niet voltooid. Wel krioelden er dieren op aarde, speelden vissen in 
de golven en zweefden vogels door de lucht, maar ..... íets ontbrak nog. 
Daarom werd de godenzoon Prometheus naar de aarde gestuurd. Hij had een scherp ver-
stand en wist hoe het goddelijke zaad dat in de aardbodem sluimerde, tot leven kon ko-
men. Dus ging hij op z’n knieën liggen, nam een kluit aarde tussen zijn handen en begon 
te boetseren. Omdat hij tijdens zijn werk aan de mooiste goden op de Olympos dacht, 
kwam er iets tevoorschijn dat er op leek: de mens! Wat was hij trots. Tot slot stopte hij in 
de borst van dit nieuwe schepsel een bundel van alle goede maar ook kwade eigenschap-
pen. 
Pallas Athene, zijn hemelvriendin, had al die tijd vol bewondering toegekeken. Ook zíj 
wilde haar steentje bijdragen: ze blies de bezielde klomp aarde haar adem in. Zo kreeg de 
mens z’n geest en kwam tot leven. Nú was de schepping voltooid! 
 
Het duurde niet lang, of de hele aarde werd door mensen bevolkt. Maar zij waren niet ge-
lukkig. De mensen hadden oren en ogen, handen en voeten, maar ze wisten niet wat ze 
daarmee moesten doen. 
Wéér werd Prometheus naar de aarde gestuurd. Nú als leermeester. Hij leerde de mensen 
zien en horen, hij leerde hen hoe ze hun handen en voeten moesten gebruiken. De mensen 
leerden genieten van de natuur en het wisselen van de seizoenen. Nu wisten ze hoe ze de 
dieren konden laten helpen en hoe ze zeeën konden bevaren. De mensen kregen ervaring 
in ’t maken van stenen en tegels, in ’t bewerken van hout en de prachtigste huizen ver-
schenen op aarde. 
Slechts één ding ontbrak nog: het vuur! 
 
Prometheus was inmiddels de ‘lieveling van de mensen’ geworden. 
‘Ga naar Zeus, de oppergod, en vraag hem vuur!’ drongen ze bij hem aan. En de goden-
zoon ging hemelwaarts. Zeus voelde er weinig voor de mensen dit goddelijke geschenk te 
geven. Daarom probeerde Prometheus hem te bedriegen. Geen enkele list hielp en Zeus 
was steeds minder van plan het vuur ooit nog aan de mensen te geven. 
‘Toch zal ik het voor elkaar krijgen,’ dacht Prometheus die steeds meer de kant van de 
mensen koos. Een schitterende list bedacht hij: hij nam een reuzenhalm, wachtte op Heli-
os, de zonnegod, en toen deze in zijn zonnewagen voorbijreed, streek hij de halm er 
langs, zodat die meteen vlam vatte. 
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Met deze fakkel snelde hij naar de aarde om de mensen het vuur te brengen. Vanaf dat 
moment ontvlamden overal op aarde houtstapels. Eindelijk hadden de mensen nu hun 
vuur. 
 
Toen Zeus dát hoorde, werd hij woedend. ‘Ik zal die kwajongen en de mensen betaald 
zetten!’ schreeuwde hij vanaf de top van de Olympos.  
Zo stuurde hij een prachtige, jonge vrouw naar de aarde. Pandorra was haar naam. Dit 
betekent: draagster van alle gaven. Zij had een schitterend kistje bij zich. De mensen 
kwamen er vol bewondering omheen staan. Epimetheus, de broer van Prometheus, stond 
er ook bij. Hij wilde het kistje openmaken. ‘Niet doen!’ zei Prometheus: ‘Ik vertrouw dit 
geschenk van Zeus niet!’ Maar het was al te laat. De deksel was nog niet opgelicht of al-
lerhande ziekten en rampen vlogen eruit en verspreidden zich snel onder de mensen. Er 
was maar één goede gave in het kistje: de hoop. Maar voor zij eruit wilde springen, sloeg 
Pandorra de deksel dicht. 
Vanaf die tijd werden de mensen geplaagd door ziekten en dood en bleven zij zonder 
hoop. 
 
Ook Prometheus zélf kwam nog aan de beurt. Zeus trof hem vol kwaadheid met zijn blik-
sem en liet hem door zijn dienaren naar de Kaukasus sleuren. Daar werd de ongelukkige 
godenzoon door Hefaistos, de god van de smederij, met onbreekbare kettingen aan een 
rots vastgeklonken boven een diepe afgrond. Het slachtoffer kon niet staan of buigen, óók 
niet slapen. Hij kreeg niet te eten en te drinken. Erger nog: elke dag pikte een arend een 
stuk uit zijn lever. Maar wonderlijk genoeg groeide die weer aan. Eeuw na eeuw ging dat 
zo door. Huilen en klagen hielpen niet. Zeus bleef onvermurwbaar. 
 
Op een dag kwam de held Herakles langs, op zoek naar de gouden appels van de Hespe-
riden. 5 Toen hij Prometheus zó zag lijden, voelde hij een geweldig medelijden in zich 
opkomen. Met zijn pijlen schoot hij de arend neer en bevrijdde de gevangene. Prome-
theus was gered. Maar het vuur op aarde werd duur betaald! 
 
 

                                                
5 Deze gouden appels groeiden in de tuin van de Hesperiden, gelegen in het Verre Zuiden, voorbij Libië. Het elfde werk van Herakles 
was het stelen van deze appels. Ze staan ook wel bekend als twistappels, vanwege de rol die ze spelen in het verhaal over Paris en 
Aphrodite, waarin Paris moet kiezen wie de mooiste Godin is. De gouden appel is daarbij de prijs. 
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27. OP ZOEK NAAR ..... 
thema’s: stilstaan bij  
bouw: bovenbouw 
 
Korte inhoud: 
Gijs kan het goed vinden met Fortuna, de dochter van de boswachter. Toch beklijft de vriendschap niet: Gijs is erg 
onrustig. Hij is steeds op zoek naar ..... Na veel omzwervingen komt hij uit waar hij begonnen is: zijn vriendschap met 
Fortuna. 
 
Mag ik je eerst even voorstellen aan Gijs, een jongen van twaalf jaar? Hij woont in een 
deftig huis met een groot bos er omheen. Zijn vader is tenslotte niet voor niets baron. 
Gijs is beweeglijk en ruk. Hij kán gewoon niet stilzitten. Hij is altijd OP ZOEK NAAR 
..... (Joost mag het weten!) 
Noem het maar gerust een wonder, dat hij al zo lang bevriend is met Fortuna, de dochter 
van de boswachter. Behalve lang, goudblond haar, sproetjes en mooie ogen heeft ze ook 
een zacht karakter. Sterker nog: ze is de kalmte zelf. Misschien is dát het wel waardoor ze 
zo’n woelwater als Gijs weet te boeien. 
Dag in dag uit spelen ze samen in het bos: verstoppertje, haasje over, alhoewel je dan 
heel vaak het haasje bent, boompje verwisselen, vadertje en moedertje of doktertje. En 
dat laatste kan heel spannend zijn.  
Vaak zoeken ze eieren, paddestoelen, bessen en het liefst klavertjes vier. En als ze sloten 
zien, moet er gesprongen worden. Het gebeurt ook wel, dat ze minuten lang onbeweeglijk 
in het gras liggen en naar de wolken kijken. 
 
Op een dag gebeurt het onvermijdelijke: het is zonnig weer en Fortuna en Gijs liggen al 
een uur lang stil naar de wolken te staren. Plotseling springt Gijs overeind en flapt eruit: 
‘Ik ben UITGEKEKEN op het bos, op papa en mama en ook op jou!’ Fortuna schrikt. 
Maar Gijs voelt, dat de onrust in hem te groot is. Hij houdt het niet meer uit. Iets héél an-
ders wil hij. ’t Is alsof de drang tot avontuur hem in het bloed kruipt.  
‘Papa, mama, Fortuna, ik wens jullie allemaal het beste,’ zegt hij en verlaat het huis. For-
tuna kijkt hem na met grote vraagtekens in haar ogen. 
 
Tegen de avond komt Gijs in de bewoonde wereld. Het eerste levende wezen dat hij te-
genkomt, is een jongen van zijn leeftijd. Hij loopt over een touw dat tussen twee bomen 
gespannen is. 
‘Wie ben jij?’ vraagt Gijs nieuwsgierig. ‘Ik ben Tijl, de zoon van de marktkoopman. En 
jij?’ ‘Ik ben Gijs, de zoon van de baron en ik ben OP ZOEK NAAR .....’ ‘Avontuur!’ vult 
Tijl enthousiast aan, terwijl hij van het koord springt: ‘Kom mee, joh, kun je lachen!’ 
En inderdaad, de komende dagen is het lachen geblazen. Die Tijl is me een mooie! Hij 
wil best zijn kunsten vertonen, maar dan moeten de mensen eerst allemaal een schoen 
inleveren. Gijs mag ze ophalen en in een jutezak stoppen. Tijl spant intussen het touw 
over de gracht. Met de zak in de hand loopt hij naar het midden van het touw. Dan doet 
hij de zak open en laat de inhoud in het water plonzen. De mensen lopen rood aan van 
kwaadheid en Tijl van de lach!  
Zo gaat het dag in dag uit. 
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Na verloop van tijd is Gijs UITGEKEKEN op Tijl en z’n plagerijen.Haasje over, stoeien, 
paddestoelen zoeken, slootje springen, vadertje en ..... het is er allemaal niet bij. Dus be-
gint het in hem te kriebelen: de zucht naar avontuur is zeker weer naar binnen gekropen! 
‘Dag Tijl,’ zegt hij tegen de schelm die net weer op z’n koord staat, ‘ik ga OP ZOEK 
NAAR .....’ 
’Sterren!’ zegt iets waar Gijs met z’n hoofd behoorlijk hard tegenaan loopt. Dat ‘iets’ is 
een lang, bleek meisje met een groot tekenblok onder haar armen. 
‘Wil jij de hele wereld tekenen?’ grapt Gijs die onder de indruk is van de enorme teken-
vellen. ‘Ja’, is het antwoord. ‘Alles wat ik vanuit het vliegtuig kan zien, teken ik.’ 
‘Vliegtuig!?’ vraagt Gijs verbaasd. ‘Ja, m’n vader is piloot. O ..... ik heet Pijl. En jij?’ 
‘Gijs.’ ‘Heb je zin om mee te gaan?’ ‘Nou en of!’ 
Een dag later zitten Gijs en Pijl in een DC8. Pijl kijkt door de ronde raampjes, snuffelt in 
atlassen, schrijft af en toe iets op, maar maakt vooral grote tekeningen. Gijs helpt haar zo 
goed hij kan. Zo hoort dat in vrouwelijk gezelschap. 
Na een poosje vraagt Gijs: ‘Zullen we een spelletje doen?’ Pijl hóórt het niet: zij kijkt, 
meet, snuffelt, schrijft en tekent. 
‘Jij lijkt wel bezeten!’ zegt Gijs wanhopig: ‘Op jou ben ik helemaal UITGEKEKEN!’ 
Hij houdt het niet meer uit, schuifelt door het middenpad OP ZOEK NAART ..... 
 
‘Goud!’ roept Gijs verbaasd. Dáár, onder één van de stoelen, ligt een heus goudstuk! Gijs 
neemt een duik onder de stoel en ..... kijkt in een blij jongensgezicht. 
‘Fijn, dat je m’n goudstuk gevonden hebt. Hartstikke bedankt!’ zegt het gezicht. 
‘En wie ben jij?’ vraagt Gijs. ‘Ik? Moet je dát nog vragen? Jij kent Rijk, de zoon van ko-
ning Croesus, niet?’ ‘Nee, ik ben dom geboren en heb nooit iets bijgeleerd!’ zegt Gijs 
ietwat kribbig. ‘Nou, nou, zo lelijk hoef je nu ook weer niet te doen. Ik heb het beste met 
je voor,’ zegt het prinsengezicht op vriendelijke toon. 
‘Luister, ik zal je een geheim verklappen. Kom hier met je oren.’ Gijs wringt zich zich 
nóg verder onder de bank. De koningszoon fluistert: ‘Ik kom net terug uit Fata Morgana. 
Daar heb ik een wonderpoetsmiddel gevonden. Als je gewone munten daarmee oppoetst, 
worden het allemaal goudstukken.’ ‘Het is niet waar!’ roept Gijs verbaasd. ‘Ssssst! Niet 
zo hard!’ fluistert Rijk verder: ‘Ga met me mee naar m’n vaders paleis. Je zult het dan 
zelf zien.’ 
 
De volgende morgen loopt Gijs in de mooiste kleren door het paleis van koning Croesus. 
Speelgoed heeft hij in overvloed. Als Gijs iets nieuws wil hebben, hoeft hij maar te kik-
ken en het wordt onmiddellijk gebracht. Het eten is meer dan lekker, ’t slapen een ver-
rukking. 
Er ontbreekt slechts één kleinigheid aan z’n geluk: Rijk, ’t prinsje, is zó ijverig, dat de 
beide jongens elkaar alleen aan tafel spreken. Rijk zit óf te studeren, in dikke boeken over 
economie, óf hij houdt in de schatkamer een oogje in het zeil, waar tien werksters de hele 
dag aan het poetsen zijn. 
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En ja hoor, op een dag kríjgt Gijs het weer, wéér die kriebel, wéér die gedachte ‘Ik ben 
UITGEKEKEN .....’. 
‘Ik verveel me rot,’ zegt hij aan tafel tegen Rijk: ‘Geef me alsjeblieft iets nuttigs te doen!’ 
Dezelfde dag nog is Gijs druk in de weer. Hij is koninklijke schatdrager geworden en 
moet de goudstukken stuk voor stuk op een fluwelen kussen van de schatkamer naar de 
schattigste kamer dragen.  
Na een paar weken zit de schattigste kamer tot de nok toe vol. ‘Wat nu?’ vraagt Gijs aan 
Rijk. ‘O, breng die goudstukken maar weer naar buiten,’ zegt Rijk voor de lol. ‘Buiten? 
Wat is buiten?’ vraagt Gijs. ‘Buiten is overal!’ roept Rijk, die al weer in de deuropening 
van de studeerkamer staat. 
‘Overal is overal,’ mompelt Gijs: ‘Het is maar hoe het dubbeltje rolt.’ Even is het stil. 
‘Rolt!’ Dan veert Gijs overeind. ‘Wat een idee!’ roept hij enthousiast, pakt een goudstuk, 
rent de gangen door, neemt de trappen van de hoogste toren met drie treden tegelijk en 
staat dán op de trans. Hij neemt een geweldige aanloop, gooit, een goudstuk suist met 
duizelingwekende vaart in de richting van een uitgestrekt bos. ‘Zo, waar jíj valt, dáár ligt 
m’n schat!’ 
En wég is hij, ’t paleis uit, de weg op naar het bos. Het is alsof hij dit bos kent. 
In de verte, op een open plek, schittert iets in de zon. Is het goud, wat er blinkt? 
Gijs houdt z’n vaart in: nu ziet hij pas goed de gouden gloed in het haar van ..... Fortuna! 
‘Gijs, jíj hier?!’ zegt ze met overslaande stem. ‘Ik ben OP ZOEK NAAR .....’ ‘Mij?’ vult 
Fortuna zachtjes aan. ‘Ja,’ klinkt het droog. 
Dan is het ijs gebroken: Gijs geeft Fortuna een dikke zoen, slaat zijn arm om haar schou-
der en zegt: ‘Kom op! We gaan!’ 
 
 


