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1. 't Was bit ter koud 

„San tje, tot aan het brug je; — niet vèr der, 
hoor!" 
„Ja, moe der! ... Dá-ág! ..." 

Daar gaat San tje — op een draf. 
Ja, 	ze moet hard lopen: Haar zus je en haar 
broertje gaan naar school in de vroege morgen. 
Santje nog niet. Santje is nog te klein. Maar San-
tje mag hen wel een eind weg brengen; — een 
klein eindje. Tot áán het brug je. 

„Wacht even! Wacht even!" roept ze. 
„Kom dan!"... Geertje en Gijs lo pen al op de 
weg... „Kèrn danl" 
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Hard lo pen is moeilijk. Er ligt sneeuw op de weg; 
dik ke sneeuw. En San tje heeft klomp jes aan. 
Maar — San tje is een flin ke meid. 
Ze hob belt en ze bob belt door de sneeuw; ze 
haalt Geert je en Gijs bèst in, hoor. 
Zij mag in het mid den lo pen. 
„Zul len we je trek ken, San? ... Ja?" 
0 ja! ... San tje zit al op haar hur ken. En —
Geert je aan de e ne kant, Gijs aan de an de re 
kant, trek ken San tje mee. Haar rok jes slie ren 
door de sneeuw .. . Lek ker gaat dat! 
0, wee! ... Daar ligt een bon ki ge steen on der 
de dik ke sneeuw. Ze zien hem niet. En San tjes 
klei ne klomp jes bon ken op te gen die steen ... 
San tje dui kelt voor o ver. San tje rolt met haar 
neus in de sneeuw ... Brrrr! 
Maar — San tje is een flin ke meid. 
Haar knie tjes doen pijn; — ze lacht toch. 
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En daar gaan ze al weer. Geertje en Gijs lopen 
en trek ken, en 't gaat zo hard! Zo lek ker! ... Er 
zit sneeuw op Santjes neus; — niks erg... 
Maar — daar is het brug je al. 
„Hol Hol"... roept Santje... „H61" 
Ja, nu blijft ze al leen. 

Geertje en Gijs lo pen hard weg; de school is heel 
vèr. De groene trommeltjes met de boterham-
men slin geren mee op hun rug. Om twaalf uur 
komen Geertje en Gijs niet thuis; de school is 
veel te ver. 
„Dè-è-ág!" roepen ze... „Dë-ègl" 
„Dá-ág!" roept Santje. 
„Kom je ons van mid dag om vier uur weer ha len? 
Bij het brug je?" roept Geert. 
„Ja!" roept Santje... „MI" 
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Maar dan blijft Santje al leen. 
't Is bitter koud. De nijdige wind bijt in haar 
dikke, rode hand jes; maar ze stopt die handjes 
gauw weg, — lekker warm — in haar wol len 
doek. 
Moeder heeft haar een rood wol len doek om ge-
daan, met de knoop op haar rug; — zo'n dikke 
knoe del! ... Moe der heeft een rood wol len 
muts je diep o ver San tjes krul len ge trok ken ... 
De nijdige wind bijt in haar rode wangen; maar 
bij haar oortjes kan hij niet komen; — lekker niet) 

En Santje is een flinke meid. 

Ze gaat naar huis, — op een drafje. 
Maar — de sneeuw maakt zulke nare, dikke klon-
ters onder haar klom pen. Ze kan niet hard lo pen; 
ze rolt bijna om. En ze wil zo graag weer thuis zijn. 
Ze hobbelt en bobbelt dapper ver der. 
Thuis!... Hè, zo lekker! Ze mag bij het fornuis 
zitten, als ze thuis komt. Moeder gaat de was op-
vouwen; en dan mag zij de rode zakdoeken van 
vader en van Gijs uitzoeken en netjes maken; 
— zo lèkkerl 
Voor uit! Vooruit!... Thuis, bij het fornuis! 0, o, 
zo warm, zo lek ker!... Vooruit! 
Maar die nare sneeuwklonters onder haar klom-
pen! ... Wacht, ze zal haar klompjes eens even 
uittrekken. En dan zal ze... 
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2. Dat dom me poes je 	 1 

Op eens! ... 

0, kijk eens! Een poesje! Een klein, leuk poesje! 
Een zwart poesje in de witte sneeuw! 
Het springt, het huppelt dwars over de weg; — 
zijn staartje in de hoogte. 
„Poes!... Poes!" roept Santje blij. Ze vergeet 
opeens de dikke klonters onder haar klompen. 
„Poes! Kom dan!... Hoor 'es, poes!" 
Ze gaat gauw op haar hurken zitten, om hem nog 
beter te kunnen roe pen. Maar dat kleine, speelse 
poesje kèmt niet. 0 nee! Het huppelt maar door. 
En als zijn kleine pootjes zo diep wegzakken in 
de sneeuw, maakt hij rare spron gen. 

Wèg ... is het poes je op eens. 
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De kant van het wa ter is schuin; ook al vol ge-
la den met sneeuw. Is het poes je nu aan die 
schui ne kant weg ge do ken? Zo dicht bij het 
wa ter? 
„Poes! ... Dom me poes!" 
San tje hom pelt hem ach ter na. 
„Poes! ... 0, pas op!"... Ja, daar zit-ie, de 
kleine dom oor; vlák bij het wa ter. En op het 
water ligt ijs; — een heel dun vlies je ijs. En de 
sneeuw is er over heen gewaaid. 
„Poes! ... Kom maar! ... Hoor 'es! ... 0, kom 
danl" 
En Santje gaat nog een eind je dichterbij; een 
klein eind je maar; want de kant bij het water is 
zo schuin. 
„0, ol"... Haar ene voet glijdt uit. En... poef! 
Daar zit ze op eens midden in de sneeuw aan die 
schui ne kant. En zo èrgl Haar klomp, haar ene 
klomp schiet uit en rolt om laag. 
Het poes je schrikt. Het weet niet wat raar ding 
daar komt aanrol len. Hij denkt, dat het hem pak-
ken wil. En 't poes je springt wèg... 
0, o, pas op! pas èp!... Niet doen, niet doen! 
Arm, dom poes je... 0 nee, niet dáár heen; niet 
dáár heen! Daar is water; o, maar je wéét het niet. 
Daar kim je niet lo pen, daar kiin je niet sprin gen... 
0, pas op! Niet doen! ... Dat is geen land. Dat 
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is ijs, hoor. En 't breekt ... Arm, dom poes je, ... 
nee! néél 

Ver schrikkelijk .. 't Domme, klei ne poes je, dat 
zo schrok voor die klomp, neemt tèch een 
sprong. 
0, o, daar ge beurt het all 
Krrrèk-re-krèkl Plèts1 
Het ar me poes je! Het spar telt in het ijs kou de 
wa ter; — het slaat wild met zijn poot jes — het 
proest met zijn klei ne bek je — het hapt, hapt 
naar lucht 	0, als zijn kop je 66k on der wa ter 
gaat . 	dán 
San tje is zo vreselijk ge schrok ken. 
„0, poes! poe sie!" roept ze bang. „0, poe siel" 
En wat doet ze? 	Ze laat zich zo maar op haar 
rok jes om laag glij den. Ze wil, ze moet, ze zal 
dat ar me poes je pak ken, hel pen; ... het wèg-
trek ken uit dat kou de, don ke re wa ter ... „Poe-
siel 0, stil maar!" 



Och, maar ze kan niet bij het poes je ko men; —
ze kan het niet grijpen: haar arm is veel te kort. 
En 't poes je spartelt maar, en zwemt, en proest, 
en slaat zo wild met zijn klei ne poot jes. Het piept 
van bang heid. 
San tje...? Ze weet geen raad. 0, en er is nie-
mand, nie mand, die het poes je hel pen kan. 
Geer tje en Gijs zijn ook weg... Het weg je is 
zo stil, en het land is zo stil. Er is nie mand. 
Weet je?... 0, op eens wéét ze wat! 
0 ja, — ze zal haar ene been uit ste ken, over 
het wa ter heen; — haar éne been zon der klomp. 
Dan kan het poes je met zijn fijne na geltjes haar 
kous pak ken .,. Ja, ja, dat doet ze. En dan kan 
ze het ar me beest je ze) op de kant trek ken... 
En ze ligt al op haar rug, vlak bij de wa ter kant. 
En ze steekt haar ene been met de dikke, zwarte 
kous al over het wa ter heen, vlak over het wa ter 
heen... 
Het poes je... Ja, ja! 0, zal het luk ken? 
Het poes je grijpt zich met zijn poot jes vast aan de 
zwarte kous. Santje voelt zijn na gel tjes. Niks 
erg!... 0, pak maar! pák maar! 
Och, — maar dan... 
Arm poesje! 
Ar me San tje! 
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3. En 't was toch niet waar! 

San tje glijdt uit... 
Een klein eind je maar; — ja, maar dan kan ze 
op eens dat ene been met de kous niet meer 
recht uit hou den. 0, het zakt, het plènst niet in 
het wa ter. Het ploft bo ven op het kat je; het duwt 
het ar me beest wild on der; — he le maal on der ... 
Maar — er ge beurt nèg iets... lets veel er gers. 
Aan de over kant van het water is de grote, brede 
weg. Daar komt op eens een motor fiets aan snor-
ren. Er zit een meneer op, diep weg ge do ken 
in de bont kraag van zijn jas; — zijn bont muts 
diep over zijn oren. 
En die me neer ziet net, dat Santjes been in het 
water ploft, boven op het kat je. 
Die meneer wordt 	schrikkelijkver 	boos. 
Hij weet niet, wat er gebeurd is. Hij weet niet, dat 
Santje het ar me poes je juist helpen wil. 
Nee, hij denkt, dat San tje het ar me beest juist 
pla gen wil. Hij denkt, dat zij het poesje met haar 
been in het koude, donkere water duwt! ... zo'n 
le lij ke deug niet! Zo'n vals kind! 
En hij roept: „Wil je dat wel eens laten, on deu-
gen de meid! Wil je wel eens ma ken, dat je weg-
komt! ... Dá de lijk, hoor! ... Zo'n klein, aardig 
poes je in hef wa ter schop pen? Foei, vals kind! ... 
Wèg! Dá de lijk wèg!" 
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Die ar me San tje. 
Ze schrikt zo ver schrik ke lijk. 
Ze schrikt van haar nat te been; de kou grie zelf 
door haar lijf je. 
Ze schrikt van het ar me poes je, dat he Ie maal 
on der wa ter duikt. 
Máár — ze schrikt nog veel, véél erger van de 
me neer, die zo vre se lijk op haar bromt ... 0, 
die stem! Die ... die ... die grie ze li ge stem op-
eens! En die zègt, dat zij, zij zèlf, het poes je in het 
wa ter schopt ... En 't is he le máál niet waar! 
„Wèg, zeg ik je ... on deu gend nest!" bul derf de 
stem. 
Ar me San tje. Ze wordt zo bang. 
Ze vliegt op; ze klimt wild op te gen de schui ne 
kant; ze holt zo gauw ze maar kan weg; ... 
wèg ... naar huis! Op haar é ne klomp en haar 
é ne kous ... 
„O, moe der, máé der!" snikt ze. 
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En in haar bangheid vergeet ze opeens het poes-
je, ver geef ze haar klomp... „0, moe der, méé-
derl" 

Het poes je, druip nat, krab belt Mich alleen op de 
kant... Het vliegt over het smal le weg je heen. 
Een 	lange slier van wa ter drop pels ligt in de 
sneeuw. 
De meneer op de motorfiets rijdt door. 
Hij ziet net, dat Santje nog even, héél even om-
kijkt. Dat ondeugende kind! Hij balt boos zijn 
vuist tegen haar; — zijn vuist .met de grote, dikke 
hand schoen. 
Och, ar me San tjel 
Ze snikt het uit... 
„En 't is toch niet waad... En 't is toch helemaal 
niet waar!" 
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4. San tje moet ver tel len 

Daar is San tjes huis al. 
Ze smijt het hek je los; — ze bonst de deur o pen, 
ze vliegt het kamertje in. 
„O, moe der, mi5é der! ... En 't is toch he le maal 
niet waart Ik... ik... ik wou... ik..." 
Moe der staat bij de ta fel. Ze vouwt de schone 
was op. Ze schrikt... 
„Wat?... San tje, kind, wat is er?... En waar is 
je ene klomp? En een nat been? 0, kijk je eens 
drui pen... Nee, nee, niet op het kleed ko men. 
Gauw, blijf op het zeil staan. Ik zál..." 
„Moe der, — die meneer, o, die meneer zei... 
0, moe der en 't was toch niet waar; toch niet; 
toch niet..." Santje stampt met haar natte voet 
op 't zeil, dat de drop pels in 't rond vlie gen... 
„Toch, toch niet waar!" 
Moe der be grijpt er niets van. 
Moe der zegt: „Een meneer? . . . Wie dan?... 
Wat is er dan toch ge beurd? Kom hier! Laat me 
eerst die nare, natte kous uit trek ken. Foei, een 
nat been, en dat in de kout Je zou ziek wor-
den ..." 
Moe der heeft Santje op een stoel ge zet. Ze 
trekt haar de kous uit; ze wrijft het kou de been 
droog met een war me doek van 't fornuis. 
En 	San tje moet vertel len; — al les ver tellen. 
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Moe der luistert. 
„Ja, moe der, hoor 'es! ... En ik hield mijn been 
zó 	zó 	zó stijf bo ven het wa ter ... En toen 
zak te het en ik kon het niet hel pen ... En toen 
riep die me neer ... En 't is toch he le maal niet 
wáár ..." 
Moe der zegt: „Och, die me neer heeft het niet 
goed ge zien. Niks erg, hoor! Wees nou maar stil! 
Die me neer weet er niks van, hoor. Moe der weet 
wel be ter. Jij hebt juist het ar me poes je willen 
hel pen, hè . Maar je hebt wel een beet je dom 
gedaan. Zo vlak bij het wa ter! Je had er zèlf wel 
in kun nen val len ..." 
Moe der pakt San tje in bei haar ar men 	„En 
je bent toch mijn lieve, kleine, domme meid, 
hoor!... Kom! En nou eerst die dikke doek af, en 
die warme muts ... Je moet me gauw helpen 
gaan. Al die rode zakdoeken..." 
Santje...? Ze vergeet haar verdriet. 
Ze zit op haar knietjes, op een stoel, bij de 
tafel; — dicht bij het fornuis. En ze maakt de 
ro de zak doe ken zo netjes 

Va der is in de werk plaats, ach ter de ka mer. 
Hij is klom pen ma ker. Hij zaagt en hij hakt; —
hij snijdt met scherpe mes sen de mooie klom-
pen uit het har de hout. 
Hij 	fluit een vro lijk lied je ... Hard wer ken en 
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vro lij ke lied jes flui ten 
is goed voor de kou. Hij 
heeft van San tjes ver-
driet niets ge merkt. 
Maar — als hij even 
bin nen komt ... 
Dan ziet hij een nat te 
kous bij 't fornuis, en 
een bloot knie tje op de 
stoel. 

„Wat is dat? ... Hoe komt dat?" 
San tje trekt ver drie tig een lip. En op eens sprin-
gen er weer twee dik ke tra nen in haar o gen ... 
„Nee, neef ..." snikt ze weer. „Nee, 't is toch 
hé le maal niet waar; ... niet waar ..." 
Moe der lacht een beetje. Ze ver telt al les. 
Va der lacht ook ... „0, jij dom me Sanl Ga jij 
poes jes uit het wa ter vis sen met je kous? 0, jij 
kleine, dom me poe sen van gerl Ik zal gauw je 
klomp gaan zoe ken. An ders moet ik weer nieu we 
klom pen voor je ma ken." 
Va der loopt op een draf je weg. 
Va der komt te rug. Hij heeft het klomp je ge von-
den, vlak bij het wa ter. Maar het poes je heeft hij 
niet ge zien. Nergens. 
Hij heeft wèl het plek je ge zien, waar de klei ne 
poes uit het wa ter kroop. Dat plek je was nog 
he le maal nat. 
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Vader weet niet, waar het poesje woont. Hij weet 
niet, van wie het poesje is. 
Moeder weet het ook niet. 
Santje weet het he lemáál niet. 
„O, moeder en 't was zo'n lief poes je;... zo 
zwart;... zo glimmend. Eén wit pootje had het, 
moeder... Zo mooi!" 

Vader gaat weer naar de werkplaats. 
Hij trekt en snijdt en steekt mooie klompen uit 
het harde hout; — grote klompen; kleine klom-
pen. Hij fluit zijn vrolijke lied jes. Dat is goed voor 
de kou. 

Moe der gaat aard ap pels schil len. 
En Santje... Zij zit stilletjes bij het fornuis. Daar 
is 't zo lekker warm; maar ze rilt soms nog van de 
kou. Ze heeft haar droge kous weer aan. En 
kleine pan tof feitjes ook. Die heeft moeder zelf 
gemaakt van een oud vloerkleedje... 
Santje kruipt d:g dichter bij het fornuis. Langs 
haar rugje rilt de kou. 
Moeder zegt: „Kleine domoor, — misschien heb 
je wel kou gevat... Zo met je been in dat koude 
ijswater, brrr!... Ik zal je een kopje warme 
a nijs melk ge ven." 
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In de mid dag ko men Geert je en Gijs uit school. 
Ze heb ben met sneeuw bal len ge gooid; ze heb-
ben baan tje ge gle den. Maar nu hol len ze naar 
San tje toe. 
„Zul len we haar weer trek ken gaan; — op haar 
klomp jes?" vraagt Geert. 
„Ja," zegt Gijs ... „Kom maar! ..." Hij springt al 
als een sterk paard, dat trek ken moet, met zijn 
hoofd scheef. 
Maar — als ze bij het brug je ko men ... 
San tje is er niet. 
Waar om niet? 
Wat jam mer! ... Hè, wat jam merl 
Ze hol len naar huis; — 't wordt al een beet je 
don ker. 
Maar thuis! ... 0, lek ker warm bij het for nuis 
krui pen! En lek ker warm e ten. Aardappelen met 
spek! En de lamp op! 
Ze hollen... 't Zijn net twee vo gels, die vlie gen 
naar het war me nest, als de a vond komt. 



5. Als de lamp brandt 

Nu is het a vond. En de lamp brandt. 
Va der rookt zijn pijp je. 
Moe der stopt kou sen. 
Geertje leert een vers je voor school. 
Gijs zit pop petjes te knip pen uit een oude krant. 
Hij geeft ze met een rood pot lood al le maal ro de 
hoe den, en rode neuzen, en ro de klom pen. 
Ze zijn voor San tje; maar Santje speelt er niet mee. 
Geertje zegt: „San, zullen we school tje spe len 
gaan?" 
Santje schudt haar hoofd je: „Nee!" 

Santje zit aan de ta fel. Het for nuis snort; maar 
over Santjes rug je hui vert toch de kou... Haar 
wan gen zijn vuur rood; haar hoofd je bonst; haar 
keel doet pijn. En de lekkere aard ap pel tjes-met-
spek voor Geert en Gijs lustte ze niet. 
Moeder kijkt naar haar. 
Moe ders o gen zijn niet vro lijk. 
Moeder zegt: „Santje heeft kou gevat; misschien 
wel door die nat te kous; San tje is een beetje ziek: 
ze heeft koorts." 
Va der kijkt ook. Hij knikt. „Ja, ja, San tje is ziek." 
Maar dèn — dan kijkt hij naar de bed steê; en hij 
maakt te gen moe der stil le tjes een knip oog je. 
Moe der weet wel, wat dat knip oog je zeg gen wil. 
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En moe der zegt: „Santje, hoor 'es! Ik weet wat 
moois. Jij mag vannacht bij mij in de bed steé sla-
pen, hoor! Omdat je een beetje ziek bent. Lekker 
warm, hè?" 

In de bed steéi... Dat is het grote feest! 
De bed stek — dat is het grote bed van va der 
en moeder in het hoekje van de kamer. Die 
bed steé is net een mooi e koets met groe ne gor-
dijn tjes ervoor... 0, en als je in de mooie koets 
ligt, kun je zo lekker in de kamer kijken en al les 
ho ren en al les zien. 
San tjes o gen schit te ren. 
In de bed steé... 0 ja! Lek kerl lek kerl... Ze 
knuf feit zich in el kaar van pret. „Ja, moes, ja! In de 
bed steé 
Va der lacht... Hij zal vannacht wel op de zol-
der gaan sla pen. Daar slapen Gijs en Geert je ook. 
Dan mag Santje vannacht bij moe der blij ven. 
Gijs denkt: „Hè, ik wou ook wel een beetje ziek 
zijn..." Hij kijkt naar de groene gordijntjes en 
zijn schaar gaat scheef: hij knipt zijn nieu we pop-
pe tje zo maar de kop af. 

„Santje, zal ik je maar lekker warm in de mooie 
koets stop pen? Met de gordijntjes o pen?" vraagt 
moe der. 
„Ja, ja... o jái" zegt San tje. Haar stem is schor: 
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haar keel doet zo'n pijn. 
Haar ogen schitteren. Haar wangen gloeien. Dat 
is van de koorts. Dat is ook een beetje van de pret. 



6. „Zo raar !" 

't Is nacht. 
Op de schoorsteen staat een klein lampje te bran-
den. 
Moeder slaapt vóór in de bedsteé; Santje slaapt 
ach ter in. 
Santje ligt heel dicht bij moeder weg ge scho len. 
Zo lek kerf 
Moeder heeft Santjes kleine handen in haar grote 
handen ge no men. Santje heeft zó haar a vond-
gebed je gezegd. 
Moeder heeft ook gebeden. Ze fluisterde; San-
tje kon het wel ho ren. En Santje wist wel, dat de 
lieve Heer in de hemel het ook horen zou; — al 
was dat bidden nog zo zacht en nèg zo ver. De 
lieve Heer weet al les, en ziet al les, en hoort al les. 
De lieve Heer wist ook, dat Santje ziek geworden 
was. 

0, en opeens dacht Santje aan iets heel moois. 
...De lieve Heer weet alles, alles! Hij weet ook, 
dat Santje het arme poesje ècht niet in het water 
heeft ge schopt. 

Nu gaan ze slapen; moeder en Santje; — arm in 
arm. 
Moeder is een hoge berg. Santje ligt achter die 
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hoge berg... Nu kan ze niet in het koude water 
vallen. Nu kan die meneer-met-de-motorfiets ook 
niet bij haar komen en op haar brommen; — hij 
kan haar lek ker niet eens vinden... Zit er nu een 
poesje on der de dekens? Krabbelt die aan haar 
voet? 
Hè!... zo ráár!... Zo ráár!... En haar hoofdje 
bonst zo; haar keel doet zo'n pijn. 
Ze kruipt nóg dichter tegen moeders schouder 
aan. 

Ja, maar... maar dan! 
Dan loopt ze opeens bij het brug je; — zámaar op 
haar blote voeten in de sneeuw. Zo ráár!... Ze 
hoort een poesje miauwen, maar ze weet niet, 
waar het poesje is. 
Ze zoekt... Ze zoekt onder het brugje, en onder 
de struiken. Ze gaat ook zoeken in het wa ter... 
Och!... Dáár, daar is het poesje al. Dáár, diep, 
heel diep on der in het water... Zo ráár, zo bèng 
is dat!... Het poesje steekt zijn ene witte pootje 
naar haar uit, net of het zeg gen wil: „Help me! 
Help me dan!..." Zijn neusje is rood, net als de 
neuzen van de poppetjes van Gijs... Zo raar! 

Maar op eens ... o, ver schrik ke lijk! 
Daar komt op eens de-me neer-met-de-motor fiets 

23 



weer aanrijden; — vlak achter haar. Hij heeft gro-
te, rode klom pen aan, net als de poppetjes van 
Gijs... Hij bromt; hij bul derf! Hij pakt haar met 
zijn grote, dikke handschoen vast aan haar schone 
nacht pon... „Ondeu gend nest! Vals kind! Heb je 
al wéér een arm poes je diep in het water ge-
schopt?... Voor uit! Méé..." 
„Nee! Nee!" snikt San tje! ... „Nee, niet waad... 
En 't is hé le maal niet waar!" 
„Vooruit! Méél ..." 
0, en dan zet hij haar zomaar achter op de motor-
fiets. En dán — o, zo raar, zo bang! — dan haalt 
hij een poesje uit de zak van zijn jas; — een glim-
mend zwarf poesje met één wit poot je. En uit zijn 
an de re zak ook een poesje. En nog méér poes-
jes, al maar méér poesjes. 0, zijn zak ken zitten 
met poesjes vol... En hij zet ze al le maal op de 
weg, vóór de motorfiets. En ze moeten trekken, 
trák ken ...! 
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„Voor uit! Voor uit!” 
0, en dan gáán ze... San-
tje zit achter de meneer zijn 
rug op de motorfiets. Santje 
moet méé! 0, en 't gaat hoe 
langer hoe harder, — hoe 
langer hoe wil der. De poes-
jes hol len en sprin gen, hun 
staartjes al le maal in de 
hoogte. En de motor snort 
en bromt en gromt. En ze rij-
den over het ijs... 0, het 
ijs kraakt, krááldl 



Santje is zo bang. Santje wil wèg. Santje wil van 
de fiets M... En ze duwt die meneer tegen zijn 
donkere rug; — ze duwt, ze duwt... Met al le-
bei haar handen. Ze wil eraf, er éfl Ze gilt van 
bangheid. Ze duwt, ze schopt... 
„Kind!... San tje, wat cl6é je toch? Wat wil je 
toch? Waar om duw je zo? Waar om trap je zo?... 
Santje word 'es wak kerl San tje, hoor 'es!" 
Moeder schudt Santje zacht heen en weer. 
Dan doet Santje haar ogen open. 
Ze kijkt... Ze ziet het lamp je op de schoorsteen; 
ze ziet de bed steé, ze ziet ook haar moe der ... 
„0, o,... moe der, moe derl"... Ze vliegt moe-
der om de hals... „O, moeder, die meneer met 
al die poesen in zijn zak... En ik moest mee...l" 
„Stil, stil maar, kind je! Stil maar, hoor! Je hebt ge-
droomd... Je ligt zo lek ker bij moeder in de 
bed stek hè? Zo warm, zo vei lig. En niemand zal 
je kwaad doen... 0, dom me meid, je duwde 
zo tegen mijn rug, en je trap pelde zo. Je eigen 
moeder zo duwen en trap pen!... Maar 't was 
maar een droom, hè? Nu is al les weer over... 
Wil je eens drin ken? Lek ker suiker water? Dat is 
zo zacht voor je keeltje..." 
„Ja, moe der!" 

En sa men, arm in arm, heel dicht bij elkaar weg-
ge scho len, val len ze tách weer in slaap. 
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7. De dok ter 

Toen werd het weer morgen. 
Santje was erg ziek. De dokter moest ko men. 
De oude dokter van het dorp was naar de stad 
verhuisd. Nu woonde er een nieuwe dokter in 
het dokters huis. 
Vader ging naar de nieuwe dokter toe. 
Va der zei: „Dokter, onze Santje is zo ziek!" 
En de dokter zei: „Dan kom ik gauw kijken bij de 
kleine meid." 
Toen werd het middag. 
Santje lag in de bed steé, heel diep weg gedoken 
onder de dekens. 
Haar é ne oog kon nog net in de kamer kijken; 
— langs het rand je van het kussen heen. Het kon 
ook nog net, door het raam heen, naar buiten 

kijken, waar de stille, witte wereld was. 

Hoor! Er bromt iets in de verte. 
Hoort dat gebrom komt dicht bij; 
— het komt vlak bij... 
Hoor! Het is het ronken van een 
motorfiets. 
Maar — het gaat niet voorbij. 
De motorfiets blijft stil staan, vlak voor het raam. 
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En er stapt een me neer af; — diep weg ge do ken 
in de bont kraag van zijn jas; zijn bont muts diep 
o ver zijn o ren ... Hij wrijft zijn han den van de 
kou. Hij heeft tèch zulke grote, dikke hand-
schoe nen aan. 
San tje, met haar ene oog, ziet hem net ... 
„0-ooh!" 

Hoort Er wordt aan de deur ge klopt. 
Hoor!! De deur gaat o pen en dan komt die ... 
die ... die vreemde me neer zo maar het ka mer-
tje in. 
San tje ziet hem bin nen stap pen. Haar hart je bènst 
van bang heid ... Die ... die ... dat is ... dat is 
de me neer van het brug je. 
„O-oohl" 

Moe der zit bij de ta fel. Moe der staat da de lijk 
op. Va der komt, uit de werk plaats, ook naar bin-
nen. 
De me neer met de bont muts zegt: „Goede mid-
dag. En waar is het meis je?"... Hij doet zijn 
hand schoe nen uit; hij zet zijn -bont muts af. Hij 
heeft een vrien de lijk ge zicht. 
Dan stapt hij naar de bed steê. 
Arme, ár me San tje ... Zij, zij ziet dat vrien de-
lij ke ge zicht niet. Ze is he le maal weg ge gle den 
on der de de kens. Ze rilt van bang heid. Haar 
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schorre stemmetje piept: „Niet, niet waarl... 0 
nee, ik heb, ik heb het niet gedaan!... Niet waar!" 
Moeder ziet het. Moeder begrijpt het al. 
De nieuwe dokter, — dat is dezelfde als de me-
neer bij het brugje, die zo bromde. Santje wist 
dat niet. En nu komt diezelfde vreemde meneer 
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zomaar in de ka mer; — en nu staat hij vlak voor 
de bed steé... 
Moeder zegt: „Och, dokter, Santje is zo bang 
voor u!" 
De dokter lacht... „Bang voor mij? Wel nee! 
Waar om?... Waarom kruip je zo diep weg, 
dwaas kind? Kom maar gauw uit je hol letje." 
Hij trekt de dekens weg; — maar dán... Dan 
vliegt Santje op, en kruipt wild weg, kruipt naar 
het vèr ste, het éch ter ste hoekje van de bed steê. 
Haar schorre stemmetje hijgt: „Nee, nee... o, 
ik heb, ik hèb het niet gedaan. Niet, niet, nietes!" 
Dikke tranen rol len langs haar wan gen. Haar 
hand jes knijpen angstig in haar nacht pon. 
De dokter schudt het hoofd. Hij begrijpt er niets 
van. Hij zegt: „Wat is dét nou? Waarom is dat 
kindje zo báng voor me?" 
„Ja," zegt moe der,... „ja, dokter, u hebt zo op 
haar ge bromd." 
„Ik?... Heb ik zo op haar gebromd?... Wel 
neet Dat kán niet: ik heb haar nog nooit gezien." 
„Ja wel, dokter; — één keertje." 
„Waar dan?" 
„Bij het brugje, dokter; giste ren; ... met het 
poes je." 
De dokter...? Hij zet grote ogen op. Hij zegt: 
„Ooh! Zo!... Was zij dat on deu gen de kind bij 
het brug je!" 
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„Nee, nee!"... snikt Santje. „Nee, nee... niet, 
niét... niet waar!” Ze duwt haar hoofdje in de 
deken... „Niet waar! nié fes!" 
„Nee, dokter, ze is niet ondeugend geweest. 
Eerlijk niet!" zegt moeder. „Ze wou het poesje 
niet plagen; ze wou het poesje helpen... Zal ik 
u al les eens vertellen?" 
„Ja, zeker," zegt de dokter. „Vertel maar alles." 
En moeder vertelt van het wilde poesje; — en 
van de schuine kant bij het water; — en van de 
geval len klomp; — en van Santjes been-met-de-
kous, dat is neergezakt bó ven op het poesje... 
En dat Santje 't eer lijk niet helpen kon. En dat 
Santje juist zoveel van het mooie poesje hield. 
„06h!" zegt de dokter. „Dat wist ik niet. Is het , 
zó gebeurd?" 
„Ja, dokter... eer lijk, hoor!" 
„O, maar dan is zij juist een flinke meid, een ferm 
kind... En dan ben ik een domme dokter. En ik 
heb zo op haar gebromd. Nee, dát was niet goed 
van mij; dát was niet eerlijk. Wat spijt me dat!" 

„Kom maar gauw hier San tje," zegt moeder. 
Santje kruipt haar verre hoekje uit; — weer naar 
haar eigen warme hol letje toe, vóór aan in de 
bed stee. 
Ze snikt nog; maar haar bang heid gaat toch al 

een beetje o ver. 
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„Ja, ja,” zegt de dok ter, „kom maar gauw hier; 
kom maar ge rust bij me, hoor. Ik zal je geen 
kwaad doen, en ook niet brom men... Wou je dat 
ar me kat je hel pen? Dat is goed, hoor! Dat is héél 
goedl... En ben je toen met je e ne been in het 
ijs kou de wa ter ge zakt? Dat is niet goed; dat is 
héél niet goed. Daar word je ziek van in de win-
ter... Laat me nou maar eens in je keel tje kij ken: 
mond wijd o pen... Nee, nee, eerst die tra nen 
af dro gen, hoor. Wij zijn nou toch goei e vrin den, 
niet waar?... Zó ja; — z6 is het goed." 

Dan ziet Santje ook, dat de dok ter een heel vrien-
de lijk ge zicht heeft. Dan zakt haar bang heid he le-
máál weg. 
„Ben je nog boos op me?" vraagt de dok ter. 
„Nee!" schudt Santje zacht met haar hoofd. 
„Ben je hé le maal niet meer boos op de dom me 
dok ter, die zo bromde?" 
„Nee, nee!" schudt Santje. En ze lácht al weer. 
„Ik zal een lekker, rood drankje voor je klaar-
ma ken, hoor... En diep on der de de kens blij ven. 
Ja, en hoor eens: Als ik je wil de poes je tegen-
kom op de weg, zal ik hem vertel len, dat jij een 
flin ke meid bent; — en dat je hem hé le maal niet 
pla gen wou, maar juist helpen. En dat ik een erg 
dom me dok ter was... Dag, hoor! Ik kom gauw 
te rug. Warm on der de de kens blij ven." 
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8. San tje is erg ziek 

Nu is het weer avond ge-
worden. 
De lamp brandt; maar 't 
is net, of de lamp droevig 
kijkt. En 't is heel stil in 
de kleine kannen 
Gijs zit te tekenen. 
Geertje zit te breien. 
Moeder naait de gescheurde broek van Gijs. 
Vader leest de krant; maar hij kijkt telkens naar 
de bed steê. 
Gijs wil zijn tekening laten kijken: een hooi berg 
is 't... „Ssssstl Stil, hoor!" fluistert moe der. „San-
tje slaapt misschien. Santje is erg ziek, heeft de 
dokter gezegd." 

Santje ligt te kreunen; haar keeltje piept. Haar 
gezichtje is vuurrood van de koorts. Soms woelt 
ze wild heen en weer. 
En die vier aan de tafel... Tel kens, tèl kens wéér, 
kijken ze naar de bed steê: va der; moe der; Geert-
je; Gijs... In hun ogen is ver driet. Ze kunnen 
hun arme, zieke Santje niet helpen. 

Het lek ke re, ro de drank je staat op de stoel bij 
de groe ne gor dijn tjes. 
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Het is een stil le, ver drie ti ge a vond. 

De nacht komt. Moe der, in de don ker, bidt voor 
Santje... Santje zèlf kan haar ge bed je' niet op-
zeg gen: ze is veel te ziek. 
Op de zolder bidt va der ook voor zijn zie ke 
kind... Geertje en Gijs bidden op hun knie en 
voor het bed. Dan dui ken ze er gauw in, maar ze 
horen wel, hoe Santje kreunt bene den. En in hun 
bed, diep on der de dekens, heel al leen, bid den 
ze wéér, bidden ze stil voor hun zieke zus je. 
God in de hemel hoort het stil le bidden wel. 
De dokter komt el ke dag. Hij maakt géén grap jes 
met Santje... Santje is veel te ziek. „Goed van 
het rode drank je drin ken," zegt hij. 

Soms wordt er zacht aan de deur ge klopt. 
Dan komt er een klei ne man binnen. Het is eens 
oude boer, die dicht bij het brug je woont. Hij 
kijkt altijd vro lijk; maar zijn lip is scheef. Dat komt 

van het kromme pijpje, 
dat altijd in dat ene hoek-
je hangt. 
Hij zegt zachtjes: „Hmml.  
hmml"... Dan kijkt hij 
naar de bed steê, en legt 
een paar lekkere, verse 



eitjes op de tafel. Voor San tje! Santje moet sterk 
wor den. 
„Aardig meske'," zegt hij zacht,... „ben je zo 
ziek?" 
Dan gaat hij weer heen. Zijn kromme pijpje hangt 
op zijn scheve lip. 
Hij heet Baas Klomp. 

9. Een beest ko pen 

Op een mooie morgen, als de zon schijnt, komt 
de dokter weer. 
Hij heeft een hoed op. De dikke bontmuts is thuis-
gebleven... De kou in de lucht, de sneeuw op 
het land, het ijs op het water... zijn weg. Dat 
heeft de warme zonneschijn gedaan. 
De dokter voelt Santjes pols. Hij kijkt in haar keel-
tje... Hij kijkt heel vrien de lijk, heel vro lijk. Hij 
tikt Santje tegen haar wang... „Je bent een ferme 
meid. Braaf van het rode drankje drinken, hoor!" 
En de dokter zegt tegen va der en moeder: „Ge-
lukkig! De kleine meid wordt al een béét je beter. 
Ze mag nu wel een poosje rechtop in bed zitten; 
— met een kussen in haar rug." 
„O, dokter!" zegt moeder. Moeder is zo biijl 
Vader, in de werkplaats, begint, voor het eerst 
weer, zacht een liedje te fluiten. Hij is zo blijf 

i) meiske 
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Geer tje en Gijs zijn 
naar school. Die we ten 
het blije nog niet. 

De dok ter rijdt weg. 
Hij komt bij het brug-
je ... Toet-toet! ... Toet! 
Kijk nou! Kijk nou! ... 
zo'n dom oor! 
Daar speelt een klein, 
zwart kat je aan de 
wa ter kant. En op eens 
vliegt het dwars o ver 
de weg; — vlak vóór 
de motorfiets. Als het 
er on der komt ... die 
dom oor! 

De dok ter remt ... 
Ah! En hij ziet, wie dat 
kat je is. 
„Ah, deug niet, ben jij 
dat? . . . Ja, ja: hé le maal 
zwart met één wit poot-
je. Wou je al wéér gaan 
zwem men?" 
Het poes je schrikt vre-
se lijk van dat gro te 

36 



brom ding op de weg. Het duikt bang weg onder 
de dorre bladeren van de strui ken. 
Maar de dokter...? Hij zet zijn motor stil. Hij 
stapt áf ... „Waar ben je zo gauw ge ble ven, 
klei ne zwart neus?" 
De dokter kijkt onder de bladeren. Hij ziet het 
katje niet meer. 
Hij kijkt de dorre boomgaard in. Hij ziet het katje 
nergens... „Waar heb je je ver stopt, kleine wit-
poot?" 
De dokter lacht... „Ik weet wat, kleine guit; ik 
weet iets moois." 
En wat dóét hij... Hij gaat het hek in, de boom-
gaard door, naar het witte boeren huis. Daar woont 
Baas Klomp. 
Het oude boertje zit buiten op de bank in de zon-
neschijn. Hij kijkt vrolijk; maar zijn lip is scheef. 
Dat komt van het kromme pijpje, dat altijd in dat 
é ne hoekje hangt. 
De dokter zegt: „Baas Klomp, luister eend... Ik 
wil een beest van je kopen." 
„Een beest, meneer dokter?... Goed, goed; — 
dát kan ge beu ren. En wát voor beest wil meneer 
dok ter ko pen? ... Een var ken?" 

„Nee, nee, geen varken." 
„Kip pen?" 
„Nee, geen kippen." 
„Mijn hond dan?" 
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„Nee, — niet je hond. Ik wil het kleine kat je van 
je ko pen; — dat zwarte kat je met zijn é ne witte 
poot.” 
„Ha-ha-hal... Het katje... Goed, goed; — digit 
kan ge beu ren. Máár — daar wil ik hé le maal geen 
geld voor heb ben, hoor! Wel nee! Er lo pen hier 
nbg twee grote katten rond. Pak het maar gerust, 
hoor! 	Heeft meneer dokter mui zen thuis? Moet 
het katje mui zen vangen?" 
„Nee, nee; — dèt niet... Het is een ge helm." 

En dan gaan de dokter en het oude boertje sa men 
het katje zoe ken, het kat je van gen. 
Het speelt in de hooi berg. De hooi sprie ten krie-
be len zijn neus je. Hij bijt ze; hij slaat ze met zijn 
e ne wit te poot. 
Baas Klomp wil hem pak ken... Mis! 
De dokter wil hem pakken... Raak! 

Het poes je schrikt van die grote mannen met hun 
grote handen... Als hij in de arm van de dok-
ter zit, is hij toch weer blij: hij spint van vrolijkheid. 
„Kleine zwart neus, nou ga je mee." 
„Heeft meneer dokter een mandje bij zich, om 
hem in te stop pen?" 
„Een mand le? ... Wel nee; maar ik weet wel een 
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mooi plekje voor hem. Ik kan hem best mee-
nemen. Kijk maar!" 
De dokter heeft zijn dikke jas nog aan; — de jas 
met de twee grote zak ken. 
En wat doet de rare dokter dan?... Hij stopt het 
kleine poesje in zijn grote zak. „Daar zit je goed, 
hoor; — daar kun je niet uitvallen." 
Het oude boertje lacht: „Ja, ja! Goed! goed!... 
En wat gaat meneer dokter nou met het katje 
doen?" 
„Dat is een geheim." 

10. De droom komt uit 

Santje zit in de bedsteé; een groot kussen in 
haar rug. 
Haar wangetjes zijn zo bleek geworden; haar 
handjes zo mager. Ze vindt het Rich pret tig, weer 
goed te kunnen rondkijken in de kamer. En ze 
kan nu zo mooi, door het raam heen, naar buiten 
kijken... Waar is de sneeuw nu? 
Stil!... Ze hoort wat buiten. 
Ze ziet wat ook. 
Daar is de dokter weer. Hij komt naar binnen. En 
hij lacht. Waars5m? 
Moeder komt haastig aanlopen. Ze kijkt met 
grote ogen... Komt de dokter weer te rug? 
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Waar èrn? ... En hij maakt te gen moe der een 
vrolijk knip oog je. Waar 6m? 
Dan stapt hij naar de bed steé. 
Hij zegt: „Santje — kijk eens in mijn zakt" Hij 
trekt de grote zak van zijn dik ke jas een eind je 
o pen. Wat raar! ... Moet San tje in de zak van de 
dok ter kij ken? Waar +5m? 	Ze houdt haar hoofd je 
een beet je schuin. 0! en ze ziet iets zwarts, iets 
glim mends met een wit vlek je; ... het be weegt! 

En op eens) 	0, San tjes bie ke wan ge tjes wor- 
den er rood van ... Op eens komt een leuk, klein 
kop je kij ken uit de grote zak: Twee nieuwsgierige 
oogjes, een roze neus je, een vuur rood ton ge-
tje .. . 
Dan pakt dokters hand het beest je vast; trekt het 
voor zich tig de zak uit. 
Hij zet het kat je zó maar op San tjes buik ... „Als-
je blieft! Dat is voor jou!" 
San tje .? Haar o gen schit te ren, haar magere 
handjes grij pen 	0, ... 66h1... het poes je! . 
„Moe der, mirSé der, het poes je!" 
De dok ter lacht. Moe der zegt: „0, San tje!". .. 
Va der kijkt om een hoek je van de deur. 

San tje aait het poes je, knuffelt het . 	„O," zegt 
ze dan, „o, uit de zak! . . een poes je uit-de-zakl 
Dat heb ik ook gedroomd." 
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„Gedroomd...?” De dokter gaat nog even op 
de stoel zitten. Hij zet de fles met het rode drank-
je op de schoorsteen... „Gedroomd? Heb jij 
van poesjes ge droomd?" 

En Santje moet vertellen... En ze ver telt, dat 
ze méé moest op de motorfiets; — en dat ze zo 
bang was; — en dat de dokter al le maal, alle-
maal poesjes haalde uit zijn zakken; — en dat ze 
trekken moesten; en dat 't zo hárd ging, en dat... 
De dok ter scha ter lacht. 
Dan zegt hij: „Jij, kleine droom ster! Nu is je droom 
tbch uit ge ko men, hè? Een poes je uit-de-zakt . . 
Maar nu ben je helemaal niet bang meer voor die 
meneer: en hé le maal niet boos meer op hem. En 
nu mag jij het poesje houden; — en er goed op 
pas sen, hoorl 	Dá-ág!" 
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De dokter was heen ge gaan. 
Santje had met haar poes je gespeeld; — nu lag 
de kleine zwartneus lekker te sla pen in een hol-
letje van de de ken. Hij lag tegen Santjes hand 
aan; — zo warm, en Santje hield haar hand heel 
stil. 

Dan wordt er zacht aan de deur ge klopt. 
Er komt een kleine man binnen. 
Hij zegt zachtjes: „Hmmml hmmml" En hij legt 
drie lekkere, verse eitjes op de tafel; — voor 
San tje. Dan kijkt hij naar de bed steé ... Hij ziet, 
dat Santje rechtop zit en dat haar blije oog jes 
schitteren... „Goed, goed! Aardig mes ke, word 
je al een beetje beter?" 
Maar — dan ziet hij nog méér. 
Daar, in het hol letje van de deken...! 
0, zijn vrolijke gezicht wordt nog vrolijker, en 
het krom me pijpje danst in het hoek je van zijn 
scheve lip. 
„Ah! Ah!" zegt hij... „Ah, dét is het geheim; —
dat is het geheim van meneer dokter. Goed, goed! 
Ja, dét is goed; dét is mooi! 	Pès 
jij maar goed op je poesje, mijn 
mes ke." 

Dan sloft hij weer heen. Zijn krom-
me pijpje slingert mee. 
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11. „Wij danken U!" 

Als het a vond wordt, als de lamp brandt... 
Va der en moe der, Geertje en Gijs zitten bij de 
ta fel. San tje, in de bed steê, ligt te kijken, te luis-
teren. Zo lek kerl... Haar hoofd je bènst niet meer 
en haar keeltje doet niet meer pijn. 
Gijs te kent een motorfiets voor haar, met ro de 
wie len en een rood stuur. 
Santjes o gen val len langzaam toe. 
„Sssst! Stil, hoor!" fluistert moe der. „Santje slaapt! 
Niet wakker ma ken..." 
Ze' kij ken naar de bed steê: va der; moeder; Geert-
je; Gijs... Maar nu — nee, nu is er in hun ogen 
géén ver driet meer. 
0, héér lijk; héér lijkl ... Santje gaat beter wor-
den! 

„Mi auw! ... Mi auw!" 
On der de ta fel piept een fijn stem me tje. 
Moeder pakt het poes je... „Ja, ja, nou hoor jij 
er óók bij..." Het poes je kruipt op moe ders 
schoot on der haar naai werk. Lekker plekje is dat. 
Het is een stil le, — o, maar het is zo'n blije 
a vond. 

Als het nacht wordt, als moe der ook naar bed gaat, 
wordt Santje wakker ... En moeder vertelt van 
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het poesje, dat ge sla pen heeft in haar schoot. Nu 
ligt het op een oud dekentje bij het fornuis. 
En als ze sa men slapen gaan, neemt moeder San-
tjes kleine handen in haar grote han den. Dan bid-
den ze samen: moeder fluistert; Santje luistert. 
Moeder zegt: „O, lieve Heerl Wij zijn zo blij; wij 
allemaal. U hebt Santje weer een beetje beter 
gemaakt. U maakte, dat het rode drankje hielp... 
Wij dan ken U! 0, maak Santje weer helemaal 
beter. 0, Heer en maak ook, dat wij, wij al le maal, 
U lief heb ben! ..." 

Sa men, dicht bij elkaar ge kro pen, zijn ze gaan 
slapen. Het zwarte poes je rolt zich om op zijn 
dekentje. De maan schijnt net op zijn zwarte rug. 



12. Feest ! 

Nu...? Nu is het lente ge wor den. 
De koude win ter is weg; en de sneeuw; en de 
scherpe wind; en de griezelige regen. 
De zon schijnt; de bloemen bloeien; de vogels 
fiere lieren in de lucht. 

Santje — ze is weer hé le maal beter. 
Het rode drankje is op... Santje mag in de fles 
lek ker drop wa ter ma ken. 
De dokter komt niet meer. 
Santje speelt weer op het weg je voor het huis in 
de zonneschijn. Ze mag Geertje en Gijs weer weg-
bren gen gaan; — tot aan het brug je. Soms huppelt 
het zwarte poesje hé le maal mee. Het huppelt 
ook weer met haar te rug ... „Foei! Niet bij - het 
wa ter komen, hoor! Kom maar gauw mee"... 
Soms staat Baas Klomp bij het hek. Hij knikt vrolijk. 
Hij lacht, en zijn kromme pijp danst... „Pès jij 
maar goed op je poesje, hoor; — mijn meske." 

En eens... ééns, op een mooie mid dag, kwam 
de dokter voorbij; — op zijn motorfiets. 
Santje speelde op de weg. Va der, achter het huis, 
floot een vro lijk liedje. 
De dokter stapte af. En toen... Wat dééd hij, —
die ra re dokter? Hij pakte Santje. Hij zette Santje 
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zomaar ach ter op de fiets... „Kom meel Houd 
je goed vast aan de beugel. We gaan sa men uit 
rij den!" 
Moe der keek door het o pen raam. 
De dok ter riep: „Wees maar gerust, moe der! Ik 
zal heel voor zich tig zijn. Ik breng San tje ook weer 
te rug... Nu gaat ze meerijden op de motorfiets. 
Nu wordt haar ban ge droom een mooi e droom! 
Zie je wel?" 

Toet-toet! ... Daar gin gen ze. 0, San tjes o gen 
schit ter den van wil de pret. Haar stevige vuist jes 
hiel den de ij zeren beu gel stijf vast... Toet-toet! 
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En — zo aardig — het zwarte poesje huppelde 
mee, vóár de motor uit. 
„Kijk, kijkl... De droom!" lachte de dokter. „Hij 
trèkt, hij trékt! ... Ha-ha-hal" 
Maar 't poesje werd toch bang voor dat grote 
brom ding. Het wip te weg; het klom gauw een 
boom in. 
Toet-toet... 0, heerlijk, héér lijk ging het! 
Het brug je over, de grote weg langs, naar het 
dorp. Dáár, bij de bakker, kocht de dokter een zak 
vol pe per no ten. Voor Santje... Toen ging het 
weer naar huis terug. Toet-toet! 
Gijs en Geertje kwamen uit school. Zij liepen bij 
het brugje. Toen kwam de motor hen ach ter op. 
Toen snorde de motor hen voorbij... En op die 
mo tor? 
„Santje! Sèntjel" riepen ze wild... „Sántjel" Ze 
holden mee; — ze konden de motor tbch niet bij-
houden. En Santje kon niet eens omkijken; — z6 
heerlijk hard ging het. 

En toen het avond werd... 
Toen hebben ze de peper noten eerlijk gedeeld. 
Dat werd een feest! Een pe per noten feest! 
En weet je, wie, — onder de tafel — lekker mee-
knab bel de? 
Het zwarte poesje. 
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Van W. G. VAN DE HULST verschenen 
bij de uitgever dezes: 

	

Jaap Holm en z'n winden 	18e druk 
Ouwe Bram 16e druk 

	

Willem Wijcherts 	12e druk 

	

Zo'n vreemde jongen 	10e druk 

	

Peerke en z'n kameraden 	12e druk 

	

Gerdientje 	lle druk 

	

Om twee schitteroogjes 	12e druk 

	

Wout de scheepsjongen 	Be druk 

	

Van een klein meisje en een grote klok 	lle druk 

	

Er op of er onder 	10e druk 

	

Het gat in de heg 	10e druk 

	

Een held 	9e druk 

	

Ergens in de wijde wereld 	7e druk 

	

Hans in 't bos 	8e druk 

	

Rozemarijntje 	13e druk 

	

Rozemarijntje naar school 	15e druk 

	

Rozemarijntje en Rooie Pier 	Se druk 

	

Rozemarijntje en de oude juffrouw 	4e druk 

	

Rozemarijntje en de zwarte jongen 	5e druk 

	

Het karretje 	6e druk 

	

Jantje van de Scholtenhoeve 	6e druk 

	

Thijs en Thor 	Se druk 

	

Gedroogde appeltjes 	4e druk 
Van de Hulst-prenten 

	

VOOR ONZE KLEINEN 	Fik 	15e druk 
Van Bob en Bep en Brammetje 14e druk 

	

Allemaal katjes 	12e druk 

	

Van de boze koster 	14e druk 

	

Het huisje in de sneeuw 	15e druk 

	

Van drie domme zusjes 	10e druk 

	

Bruun de beer 	12e druk 

	

Zo'n griezelig beest 	9e druk 

	

Het wegje in het koren 	12e druk 

	

Grote Bertus en kleine Bertus 	Se druk 

	

De wilde jagers 	8e druk 

	

Anneke en de sik 	9e druk 

	

Het plekje dat niemand wist 	Se druk 

	

Kareltje 	8e druk 

	

Het Kerstfeest van twee domme kindertjes 	7e druk 

	

Het zwarte poesje 	6e druk 

	

Het klompje, dat op 't water dreef 	5e druk 

	

Annelies 	4e druk 

	

Voetstapjes in de sneeuw 	4e druk 

	

De bengels in het bos 	2e druk 

	

Kleine zwerver 	le druk 

VOOR OUDEREN 	Stille dingen 	5e druk 

	

Om het kind 	3e druk 

	

Zeven kerstvertellingen 	3e druk 

	

Het vertellen 	4e druk 
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