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viii 1

Een man had eens een ezel die jaar in jaar uit zonder klagen  

 zware zakken naar de molen had gesjouwd, maar nu was het 

dier oud en versleten en kon niet meer. Geen werk, geen eten, besloot 

zijn baas en hij stopte met voeren. De ezel vreesde dat het daar niet 

bij zou blijven; hij nam de benen en vertrok naar Bremen, misschien 

kon hij daar aan de kost komen als stadsmuzikant.

De Bremer 
stadsmuzikanten
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Toen hij een tijdje had gelopen, stuitte hij op een jachthond die in 

de berm lag te hijgen alsof hij ik weet niet hoe ver had gerend. 

‘Wat lig jij daar nou te puffen, ouwe bijter?’ vroeg de ezel.

Dat plan beviel de hond en samen trokken ze verder. Korte tijd 

later kwamen ze een kat tegen die midden op de weg zat, met een 

gezicht als een oorwurm.

‘Waarom zit je zo te kniezen, ouwe snorrepot?’ vroeg de ezel.

‘Wie is blij met het einde in zicht?’ antwoordde de kat. ‘Ik ben 

oud, mijn tanden zijn bot en een beetje spinnen bij de kachel vind ik 

fijner dan achter de muizen aan. Daarom wilde het vrouwtje van me 

af en kon ik vertrekken. Maar ja, wat nu?’

‘Ga met ons mee naar Bremen! Een nachtelijk concert, daar weet 

je alles van, en in Bremen kun je stadsmuzikant worden.’

Opgelucht sloot de kat zich bij hen aan. Iets verderop passeerden 

de drie weglopers een boerderij waar een haan op het hek zat die de 

longen uit zijn lijf kraaide.

‘Ik krijg er gewoon de bibbers van,’ zei de ezel. ‘Waarom krijs je zo 

ijselijk, haan?’

‘Mijn hele leven heb ik mijn plicht gedaan en iedereen op tijd ge-

wekt,’ zei de haan. ‘Maar morgen komt er visite en omdat het dan 

ook zondag is, wil de boerin iets lekkers op tafel. Ze heeft de kok 

gevraagd een kippenstoofpot te maken en ik moet erin. Dus daarom 

kraai ik, want straks kan het niet meer.’

‘Oud, ja, dat ben ik,’ zei de hond. ‘En omdat ik elke dag zwakker word 

en niet meer kan jagen, wilde mijn baas me laten afmaken en daarom 

ben ik weggelopen. Alleen, hoe moet ik nu aan eten komen?’

‘Ik weet wel wat,’ zei de ezel. ‘Ik ga naar Bremen om stadsmuzi-

kant te worden. Ga mee en word ook muzikant. Dan speel ik de fluit 

en jij kan trommelen.’
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‘Onzin, ouwe snavelaar,’ zei de ezel. ‘Kom erbij. Op naar Bremen, 

daar wacht je wat beters dan de pan. Je bent goed bij stem en als we 

straks samen muziek maken, klinkt dat vast geweldig.’

De haan had daar wel oren naar en de vier gingen verder. Het 

lukte echter niet Bremen diezelfde dag te bereiken, dus besloten ze 

de nacht door te brengen in het bos. De ezel en de jachthond nestel-

den zich onder een grote boom en de kat en de haan kozen voor de 

takken – de haan vloog in de hoogste omdat die het veiligst voor hem 

was. Voor hij zijn ogen sloot, blikte hij nog even rond en dacht iets te 

zien schitteren in de verte. Hij riep naar zijn reisgenoten dat hij een 

lichtje zag en dat er vast en zeker een huis in de buurt stond.

‘Hier is het ook niet alles,’ zei de ezel. ‘Het is wel laat, maar laten 

we toch even gaan kijken.’

De hond was het daarmee eens; huizen gaan vaak samen met klui-

ven en je wist maar nooit. Dus weg waren ze weer, op naar het verre 

licht. Hoe verder ze liepen, hoe groter het werd en hoe helderder het 

scheen, en plotseling stonden ze voor een felverlicht boevenhuis.

De ezel, die de grootste was, sloop naar het raam en tuurde naar 

binnen.

‘Wat zie je, grijze balker?’ vroeg de haan.

‘Wat ik zie?’ antwoordde de ezel. ‘De keuken met een tafel vol 

lekkers en de boeven eromheen.’

‘Met onze neus in de boter,’ zei de haan.

De dieren overlegden hoe ze de boeven konden wegjagen en kre-

gen een idee. De ezel plantte zijn voorpoten op het raamkozijn, de 

hond sprong boven op hem, de kat klom weer op de rug van de hond 

en de haan fladderde omhoog en landde op het hoofd van de kat. Op 

een afgesproken signaal begonnen ze samen muziek te maken. De 

ezel balkte uit volle borst, de hond viel blaffend in, de kat miauwde, 

de haan kraaide, en toen stortten ze zich dwars door het keukenraam, 

dat met een oorverdovend gerinkel in stukken brak. 

De boeven sprongen hevig geschrokken overeind. Ze waren er-

van overtuigd dat er een geest was binnengekomen en vluchtten in 

blinde paniek het bos in. De vier muzikanten zetten zich aan de tafel 

en begonnen te eten. Ze schrokten alles naar binnen wat de boeven 

hadden laten staan.

Toen ze klaar waren, doofden ze de lampen en zochten een com-

fortabele slaapplek. Er was voor elk wat wils. De ezel vond een mooie 
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mesthoop, de hond ging achter de deur liggen, de kat krulde zich op 

voor de kachel waarin de as nog smeulde en de haan vloog op het 

dak. En omdat het zo’n vermoeiende dag was geweest, vielen ze al 

snel in slaap.

Iets na middernacht zagen de boeven dat er niet langer licht 

brandde in het huis en dat alles weer rustig leek. ‘We hadden ons 

niet zo snel bang moeten laten maken,’ zei de leider, en hij gaf een 

van zijn mannen opdracht poolshoogte te gaan nemen. De man kon 

niets vreemds ontdekken. Hij liep met zijn lantaarn naar de keuken, 

en omdat hij de gloeiende ogen van de kat voor brandende kooltjes 

aanzag, hield hij de pit van de kaars ertegenaan om de vlam erin te 

krijgen.

De kat zag er de grap niet van in en vloog hem aan, spugend en 

krabbend. De man schrok verschrikkelijk en rende naar de deur, maar 

daar lag de hond en die sprong overeind en hapte naar zijn kuiten; 

en toen hij buiten langs de mestvaalt sprintte, gaf de ezel hem nog 

een geweldige trap met zijn achterpoot. De haan – opgeschrokken 

door al het lawaai – was ineens klaarwakker en kraaide vanaf de nok 

‘Uúú-ke-lik-úúúú!’
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Vanaf dat moment waagden de boeven zich niet meer in de buurt 

van het huis, en de vier Bremer muzikanten hadden het er zo goed 

naar hun zin dat ze er niet over peinsden weer te vertrekken.

Zo snel hij kon haastte de boef zich terug naar de leider. ‘O,’ zei 

hij, ‘er zit een griezelige heks in het huis, ik voelde haar adem en ze 

klauwde in mijn gezicht met haar lange vingers; en bij de deur staat 

een man die me met een mes in mijn benen stak, en op het erf loopt 

een zwart monster dat me aanviel met een knuppel; en boven op het 

dak zit een rechter die riep dat ik de lik in ging. Dus ik ben er als een 

speer vandoor gegaan.’
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Lang, lang geleden had elk geluid zijn eigen stem en zeggings- 

 kracht. Als de smidshamer het aambeeld geselde, riep hij: ‘Klop 

me ook, klop me ook!’ De schaaf van de timmerman zei: ‘’t Is gaaf, ’t is 

gaaf!’ Het ratelende molenrad zei: ‘Grote God, help! Grote God, help!’ 

De  
heggenkoning
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De kip, die bij toeval over het hele gebeuren had gehoord, ver-

baasde zich over de grote menigte.

‘Wat, wat, wat is dat?’ klokte ze, maar de haan stelde zijn lieve 

vrouw gerust en zei: ‘Goed volk, goed volk,’ en vertelde haar wat er 

gaande was.

Besloten werd dat degene die het hoogst kon vliegen koning mocht 

worden. De kikker, die alles vanuit het struikgewas had aangehoord, 

dacht: daar komen tranen van, en kwaakte waarschuwend: ‘Zot, zot, 

zot! Zot, zot, zot!’ Maar de kraai riep: ‘’t Wérkt, ’t wérkt,’ en zei dat het 

allemaal in orde kwam.

En als de molenaar iemand een rad voor de ogen wilde draaien, vroeg 

het rad eerst bedachtzaam en zacht: ‘Wie is er? Wie is er?’ En ant-

woordde dan snel: ‘De molenaar! De molenaar!’ En vervolgens, als hij 

op topsnelheid was: ‘Snel rover, snel rover, een flard van een kwart!’

Ook de vogels hadden hun eigen taal die toen nog door iedereen 

werd begrepen. Tegenwoordig klinkt het in de meeste mensenoren 

natuurlijk alleen als gekwetter, gepiep en gekrijs, of in een enkel geval 

als woordeloos zingen.

De vogels vonden dat ze niet langer zonder leider konden en be-

sloten een van hen tot koning te kronen. Alleen de kievit was erop 

 tegen; hij was een vrije vogel en wilde vrij sterven, en zenuwachtig 

heen en weer fladderend riep hij: ‘Waar kan ik heen? Waar kan ik 

heen?’ Hij trok zich terug in het verlaten, zompige veenland en liet 

zich niet meer tussen de andere vogels zien.

De vogels wilden geen tijd verspillen en op een mooie ochtend in 

mei kwamen ze uit hun bossen en hun velden, de arend en de vink, 

de uil en de kraai, de leeuwerik en de spreeuw – nou ja, allemaal dus. 

Ook de koekoek dook op, en de hop, en zelfs een piepklein vogeltje 

dat nog geen naam had sloot zich bij het gezelschap aan.
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De vogels wilden de prachtige ochtend benutten en meteen aan 

de slag, zodat niemand achteraf kon zeggen: ‘Ik had best hoger kun-

nen vliegen maar ’t werd te donker dus ik moest terug.’ 

Op een afgesproken signaal steeg de hele zwerm op. Stof warrelde 

boven de velden, overal klonk het ruisen en suizen en klapperen van 

vleugels, en het was alsof er een donkere wolk langs de hemel trok. 

De kleine vogels bleven al snel achter, ze konden niet zo hoog en tui-

melden terug naar de aarde. De grotere hielden het langer vol, al was 

er niet een die zich kon meten met de arend, die zo hoog klom dat 

hij de ogen van de zon had kunnen uitpikken. Toen de arend zag dat 

de anderen hem niet langer konden volgen, dacht hij: waar maak ik 

me nog druk om? Dat ik de koning ben, is nu wel duidelijk – en hij 

begon al cirkelend te dalen.

De vogels beneden schreeuwden als uit één keel: ‘Jij wordt onze 

koning, niemand vloog hoger dan jij.’

‘Behalve ik,’ riep het kleine vogeltje zonder naam, want hij had 

zich verscholen tussen de borstveren van de arend. Omdat hij niet 

moe was geworden, kon hij verder en verder klimmen, zo hoog dat hij 

God op Zijn troon had gezien. Op dat punt vouwde hij zijn  vleugels 
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Alleen de uil bleef achter en staarde met haar felle, nooit knip perende 

ogen naar het muizenhol. Maar na een tijdje werd ze moe en dacht: 

één oogje kan ik wel dichtknijpen, ja, vast, en dan kan ik met het an-

dere dat mormel in de gaten houden zodat hij niet ontsnapt.

Ze sloot haar ene oog en richtte het andere op de ingang van het 

hol.

in en liet zich naar beneden vallen, terwijl hij met zijn schrille stem-

metje gilde: ‘De koning dat ben ik! Ikke-ikke-ik!’

‘Jij, onze koning?’ riepen de vogels boos uit. ‘Met al je list en 

 bedrog?’ Dus bedachten ze iets anders: degene die zich het diepst 

in de aarde kon wroeten, zou koning worden. O, hoe de gans haar 

brede borst tegen de grond kletste! Hoe de jonge haan zijn poten liet 

 werken!

Met de eend werd het niets: ze sprong in een greppel, kneusde 

haar enkels, waggelde naar de dichtstbijzijnde poel en huilde: ‘Wat 

een puinhoop! Wat een puinhoop!’ Maar de kleine vogel zonder naam 

vond een muizenhol, kroop erin en schetterde: ‘De koning dat ben ik! 

Ikke-ikke-ik!’

‘Jij, onze koning?’ schreeuwden de vogels nog bozer dan eerst. 

‘Denk je echt dat je iets bereikt met je trucjes?’

Ze besloten het vogeltje in het hol op te sluiten. De uil werd aan-

gesteld als cipier met de opdracht die kleine klier er niet uit te laten, 

onder geen beding, anders zwaaide er wat.

De avond viel en de vogels kropen met hun hele gezin in bed, uit-

geput van al dat gevlieg.
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opkomt, klimt ze hoog in de hemel en roept: ‘Zo heerlijk is het hier! 

Heerlijk! Heerlijk! Zo heerlijk is het hier!’

Even piepte het kleine vogelkopje naar buiten, maar de uil ver-

sperde de weg en het verdween weer. Na een tijdje knipte de uil het 

dichte oog weer open en sloot het andere, met de bedoeling dit de 

hele nacht zo vol te houden.

Maar bij de volgende wissel vergat ze het al gesloten oog te  openen. 

Nu waren ze ineens allebei dicht en ze viel prompt in slaap.

De kleine vogel had dat snel door en sloop weg.

Vanaf dat moment liet de uil zich nooit meer bij daglicht zien, 

want de andere vogels zouden haar dan zeker achterna komen en 

haar veren toetakelen. Ze vliegt alleen nog ’s nachts en jaagt op mui-

zen, die ze haat omdat ze zulke afschuwelijke holen maken.

De kleine vogel vertoont zich ook niet meer, want hij vreest dat 

het met hem is gedaan als ze hem vangen. Hij scharrelt wat rond bij 

de heg en alleen als hij zich helemaal veilig voelt, roept hij soms: ‘De 

koning, dat ben ik! Ikke-ikke-ik!’ Dat is waarom de andere vogels hem 

snerend de heggenkoning noemen, of winterkoninkje als het winter 

is, en zo kennen wij hem natuurlijk ook.

Het gelukkigst van allemaal is de leeuwerik; ze wist zeker dat 

ze nooit had kunnen buigen voor zo’n flutkoning. Zodra de zon   
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Een vos stuitte eens op een troep goed doorvoede ganzen in een 

veld. Hij lachte en zei: ‘Aha! Ik kom op het juiste moment. Jullie 

staan daar zo mooi bij elkaar dat ik jullie zonder gedoe op kan eten.’

De ganzen gakten paniekerig, ze fladderden op en kermden en 

smeekten voor hun leven.

20

De vos  
en de ganzen
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Maar de vos wilde daar niets van horen en zei: ‘Nee! Geen genade. 

Ik eet jullie allemaal op.’

Uiteindelijk verzamelde een van de ganzen al haar moed en zei: 

‘Als wij, arme ganzen, echt onze jonge, onschuldige levens moeten 

 geven, gun ons dan nog één ding: sta ons een laatste gebed toe zo-

dat we met een schoon geweten kunnen sterven. We beloven dat we 

daarna op een rij gaan staan zodat u kunt kiezen – vet, vetter, vetst.’

‘Akkoord,’ zei de vos. ‘Zo’n vroom verzoek kan ik niet weigeren. 

Bid maar, en zolang jullie bidden, hou ik me in.’

De eerste gans startte met een goed, lang gebed; ze gakte ‘Ga! Ga! 

Ga!’, telkens weer, en omdat er geen einde aan leek te komen, besloot 

de volgende gans haar beurt niet af te wachten en gakte mee, ‘Ga! Ga!’ 

Nummer drie en nummer vier vielen haar bij en het duurde niet lang 

voor ze allemaal stonden te snateren.

(Als ze uiteindelijk een keer ‘amen’ hadden gekwaakt was er meer 

te vertellen geweest, maar ze bidden en bidden maar door, elke mor-

gen, elke middag, elke nacht.)
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Op een dag kwam de kat de heer Vos tegen in het bos.

Hij is ontwikkeld en intelligent, dacht ze, iedereen respecteert 

hem, en daarom groette ze hem beleefd. ‘Goedendag heer Vos, oude 

vriend. Hoe maakt u het? Hoe staan de zaken ervoor? Kunt u zich 

wat redden in deze zware tijden?’

24

De vos 
en de kat



26 27

De vos, die een arrogante kwast was, bekeek de kat van top tot 

teen en vroeg zich af of het de moeite loonde hierop te antwoorden. 

Ten langen leste zei hij: ‘Jij, mottige snorrenpoetser… jij gevlekte gek, 

jij luizige schooier en muizensnuiver, heb je je verstand verloren? Me 

te vragen hoe het met me gaat! Wat weet jij van het leven? Heb je ook 

maar ergens talent voor?’

‘Eén ding kan ik wel,’ zei de kat bescheiden.

‘En wat mag dat zijn?’ vroeg de vos.

‘Nou, als de honden achter me aan zitten, kan ik in een boom 

springen en mijn leven redden.’ 

‘Is dat alles?’ zei de vos. ‘Ik heb wel honderd talenten en daar-

bovenop heb ik nog een doos vol trucjes. Ik krijg gewoon medelijden 

met je; kom, dan zal ik je leren hoe je een hond bedot.’

Terwijl ze stonden te praten, was een jager met vier jachthonden 

naderbij gekomen. Met een soepele sprong belandde de kat in een 

boom, zo hoog dat ze zich volledig kon verschuilen achter takken en 

bladeren.

‘De trukendoos, heer Vos, open de doos!’ schreeuwde de kat naar 

beneden, maar de jachthonden hadden de vos al te pakken en lieten 

niet meer los.
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‘Daar ga je, heer Vos, met je honderd talenten,’ riep de kat. ‘Als je 

had leren springen zoals ik, had je nu nog geleefd.’




