De jonge reus
Een boer had eens een zoon, en die was zo groot als je
duim; en hij werd niet groter en groeide in ettelijke
jaren geen haar. Eens op een keer wou de boer naar 't
veld gaan om te ploegen, en toen zei de kleine:
"Vader, ik wou mee uit." - "Wou je mee uit?" zei de
vader, "blijf jij maar hier; daar dien je toch nergens
toe, ik zou je nog kunnen verliezen." Toen be- gon
Duimpje te huilen, en om er dan maar af te zijn, stak
z'n vader hem in zijn zak, en nam hem mee. Buiten
gekomen haalde hij hem weer voor de dag, en zette
hem in een verse voor. Toen hij daar zo zat, kwam er
over de berg een grote reus aanlopen. "Zie je daar die
grote boeman?" zei de vader en wou de kleine aan 't
schrikken maken, zodat hij zoet zou zijn, "die komt je
halen!" En de reus had met zijn lange benen
nauwelijks een paar stappen ge- daan, of hij was al bij
de voor. Hij hief het kleine Duimpje met twee vingers
voorzichtig om- hoog, bekeek hem en ging, zonder een
woord te zeggen, met hem weg. De vader stond erbij,
kon van schrik geen woord uitbrengen en dacht niet
anders of zijn kind was verloren, zodat hij het nooit
van zijn leven meer zou zien.
Maar de reus nam hem mee naar huis, en hij liet hem
zuigen aan zijn borst, en Duimpje ging groeien en
werd groot en sterk zoals alle reuzen zijn. Na twee jaar
ging de oude reus met hem mee naar 't bos, wilde hem
op de proef stellen en zei: "Trek eens zo'n boompje
uit." Toen was de jongen al zo sterk, dat hij een jonge
boom met wortel en al uit de grond haalde. Maar de
reus vond: "Het moet toch nog anders en beter," en hij
nam hem weer twee jaar mee naar huis en voedde hem
nog eens twee jaar. Toen stelde hij hem weer op de
proef, en zijn kracht was al zoveel groter, dat hij een
oude boom uit de aarde kon wrikken. Maar nog altijd
vond de reus het niet voldoende, en hij voedde hem
nog eens twee jaar lang, en toen ging hij weer met hem
het bos in en zei: "Nu moet je eens een flinke boom
uittrek- ken!" en toen trok de jongen de dikste eik de
grond uit, dat het kraakte, en 't was voor hem maar een
'n peuleschilletje. "Nu is 't genoeg," zei de oude, "nu
bent je uitgeleerd," en hij bracht hem terug naar de
akker waar hij hem vandaan had gehaald. Daar stond
zijn vader weer achter de ploeg en de jonge reus liep
naar hem toe en zei: "Laat vader eens zelf zien, wat
voor man zijn zoon nu wel geworden is." De boer
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schrok en zei: "Nee, jij bent m'n zoon niet, ik wil niets
van je weten: ga weg!" - "Maar ik ben werkelijk de
zoon, laat mij dat werk maar doen, ik kan het zo goed
als vader en misschien nog beter." - "Nee, nee, je bent
m'n zoon niet, en ploegen kan je zeker niet: ga weg!"
Maar omdat hij bang was voor die grote man, liet hij
de ploeg los, ging opzij en ging zitten aan de rand van
de akker. En de jonge man nam de ploeg, drukte even
met zijn ene hand erop, maar die druk was zo sterk, dat
de ploegschaar diep in de aarde drong. Dat kon de boer
zo niet aanzien en hij riep: "Als je ploe- gen wilt, moet
je niet zo hard drukken, dat geeft geen goede voor."
Maar de jongen spande de paarden uit, trok de ploeg
zelf en zei: "Gaat u maar naar huis, en laat moeder een
hele grote schotel eten opzetten, intussen zal ik die
akker wel ploegen." De boer ging naar huis en bestelde
't eten bij zijn vrouw, maar de jongen ploegde de
akker, twee morgen land, hele- maal alleen, en toen
spande hij zichzelf voor de egge en egde alles glad met
twee eggen tegelijk. Toen hij klaar was, ging hij naar 't
bos en trok twee eiken uit, hij legde die op zijn
schouders en voor en achter op een eg en voor een
paard en achter een paard en hij droeg alles naar 't huis
van zijn ouders of het een bos stro was. Toen hij de
tuin in kwam, herkende zijn moeder hem niet en riep:
"Wie is die ontzettende grote kerel?" De boer zei: "Dat
is nu onze zoon." Zij sprak: "Nee, dat is vast onze
jongen niet, zo groot is er geen een geweest, de onze
was juist heel klein." En ze riep hem toe: "Ga weg, we
moeten niets van jou heb- ben!" De jongen zweeg, trok
zijn paarden de stal in, gaf hun haver en hooi, alles
zoals 't hoorde. En toen hij klaar was, ging hij naar
binnen, ging op de bank zitten en zei: "Moeder, nu zou
ik graag eten; is het gauw klaar?" Toen zei ze "ja" en
ze diende twee grote, grote schotels op, daar zouden
zij en haar man acht dagen samen genoeg aan hebben
gehad. De jongen at ze allebei in z'n eentje op en vroeg
of ze niet nog een beetje te eten had? "Nee," zei ze,
"dit is alles wat we hebben." - "Ja, maar dit was een
voorproefje. Ik moet meer heb- ben." Ze durfde zich
niet verzetten tegen hem, en ze ging weg en zette de
grote varkens- voerketel vol op het vuur en toen dat
gaar was, diende ze het op. "Nu komt er toch wat," zei
hij en at alles op, maar genoeg was het niet, tenminste
niet om zijn honger te stillen. Toen sprak hij: "Vader,
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ik zie het wel, bij u krijg ik geen eten genoeg, maar als
u me een ijzeren staaf geeft, een goeie sterke, die ik op
m'n knieën niet buigen of breken kan, dan zal ik de
wijde wereld wel ingaan." Dat luchtte de boer op. Hij
spande zijn beide paarden voor de wagen en haalde bij
de smid een staaf, de zwaarste die de twee paarden
samen konden trekken. De jongen nam hem op, hield
hem voor zijn kniën en "Knap!" brak hij middendoor
als een bonestaak en de jongen gooide hem weg. Nu
spande de vader vier paarden voor de kar, en haalde
een ijzeren staaf, zo groot en zo dik, als de vier
paarden maar konden trek- ken. De zoon knapte ook
deze staaf over z'n knie in tweeën, gooide hem weg en
zei: "Vader, daar heb ik niets aan, u moet een beter
span ervoor zetten en een flinke staaf halen." Toen
spande de vader acht paarden voor de kar en de
grootste en dikste ijzeren staaf die de acht paarden
maar konden slepen, werd opgeladen. De zoon nam
hem in z'n hand, brak er van boven meteen een stuk af
en zei: "Vader, ik zie, u kunt me toch geen staaf geven
als ik nodig hebt; en nu blijf ik maar niet."
En toen ging hij weg. Hij gaf zich uit voor een
smidsgezel. En hij kwam in een dorp waar een smid
woonde, een gierigaard, die niemand wat gunde en
alles alleen wou hebben. Bij hem kwam hij de smidse
in, en vroeg of hij geen smidsgezel nodig had. "Ja," zei
de smid en keek hem eens aan en dacht: "Dat is een
flinke kerel, die zal de voorhamer kunnen zwaaien en
z'n brood verdienen." En hij vroeg: "Hoeveel loon
moet je hebben?" - "Ik hoef niks te hebben,"
antwoordde hij, "alleen: alle veertien dagen, als de
andere gezellen hun loon krijgen uitbetaald, dan zal ik
u twee slagen geven; en die moet u uithouden." Dat
was naar 't hart van de vrek gesproken, en hij dacht
daarmee veel uit te sparen. De volgende morgen moest
de nieuwe gezel voor 't eerst de voorhamer gebruiken,
maar toen de smid de gloeiende staaf neerlegde en de
jongen zijn eerste slag deed, vloog het ijzer in stukken,
en het aambeeld zonk de grond in, zo diep, dat hij hem
in 't geheel niet meer naar boven kon brengen. Toen
werd de vrek boos en zei: "Zeg eens, jou kan ik niet
gebruiken, jij slaat er al te hard op, wat moetje voor
die ene slag verdienen?" En hij antwoordde: "Ik wou
maar vast een klapje geven, anders niet," en hij
schopte hem en gaf hem een trap dat hij over de vier
wagenvrachten hooi heen vloog. En toen zocht hij de
zwaarste en dikste staaf uit, die in de smidse was, nam
die als wandelstok en stevende verder. Toen hij een
poos gezworven had, kwam hij bij een grote
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houtvesterij, en hij vroeg de baas, of die geen
meesterknecht nodig had. "Ja," zei de baas, "ik kan
best een meesterknecht ge- bruiken, je ziet er flink uit,
en je zult wel wat kunnen: hoeveel loon moet je
hebben per jaar?" En hij gaf weer ten antwoord, dat hij
helemaal geen loon hoefde te hebben, maar dat hij hem
ieder jaar drie slagen zou geven, en die moest hij
verdragen. Dat vond de baas best, want hij was ook
een gierige kerel. De volgende morgen moesten de
knechts het bos in om hout te halen; en alle andere
knechts waren al op, maar hij lag nog in bed. Iemand
riep hem: "Opstaan! 't Is tijd, we moeten hout halen, en
jij moet mee!" - "Och," zei hij nijdig, "gaan jullie
maar, ik ben toch eerder terug dan jullie allemaal."
Toen gingen de anderen naar de baas en vertelden
hem: de meesterknecht die bleef maar in bed liggen en
wou niet mee naar 't bos. De baas zei, ze moesten 'm
dan toch eens wekken en 'm zeggen dat hij de paarden
voor moest spannen. Maar de meesterknecht zei als
tevoren: "Gaan jullie nu maar, ik kom toch eerder
terug dan jullie allemaal samen." En daarna bleef hij
nog twee volle uren in bed, en eindelijk, kwam hij uit
de veren, maar hij haalde zich eerst twee schepels
erwten van de zolder, kookte die tot pap en at dat in
alle kalmte op, en toen dat allemaal gebeurd was, ging
hij pas, spande de paarden in en ging weg. Niet ver
van de plek waar ze hout moesten laden, was een holle
weg, waar hij doorheen moest, en toen liet hij de
wagen er eerst doorgaan, dan moesten de paarden halt
houden, en hij ging achter de kar, haalde bo- men en
rijshout en maakte er een grote versperring, zodat er
geen paard door kon. Toen hij nu bij het hout kwam,
gingen de anderen net met volgeladen karren terug en
zouden naar huis, en toen zei hij tegen hen: "Ga maar
vast, ik kom toch eerder thuis dan jullie." Hij ging
helemaal niet ver 't bos in, trok twee van de
allergrootste bomen tegelijk de grond uit, wierp die op
z'n wagen en keerde om. Toen hij bij de versperring
kwam, stonden de anderen er nog en konden er niet
door. "Zien jullie wel," zei hij, "was nu maar bij me
gebleven, dan waren jullie even gauw thuis gekomen
en je had nog een heel uur kunnen slapen." Hij wou er
maar dwars doorheen rijden, maar z'n paarden konden
er niet door. Dus ging hij uitspannen, zette hen boven
op de wagen, hij nam zelf de dissel ter hand en floep!
haalde hij alles erdoor, en zo gemakkelijk, alsof het
een lading veren was. Toen hij boven was, zei hij
tegen de ande- ren: "Zien jullie wel, ik kom eerder dan
jullie" en hij reed door en de anderen moesten blij- ven
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staan. Op de houtvesterij gekomen, nam hij één van z'n
uitgetrokken bomen in z'n hand, liet die aan de baas
zien en zei: "Is dat geen mooi stukje hout?" Toen sprak
de baas tegen de vrouw:. "Dat is een goede knecht, al
slaapt hij lang, hij is toch eerder terug dan de anderen."
Hij diende daar een jaar: toen dat om was, en de
andere knechts hun loon kregen, zei hij dat het tijd
werd, dat hij ook z'n loon kreeg. De baas sloeg de
schrik om het hart als hij dacht aan de klappen die hem
toegediend zouden worden en hij vroeg met grote
nadruk, of hij hem die wilde schenken, liever zou hij
zelf meesterknecht worden en mocht hij de baas worden. "Nee," zei hij, "ik wil geen baas worden, ik ben
meesterknecht en ik blijf meester- knecht, maar ik wil
me houden aan de afspraken." De baas wou hem wel
alles geven wat hij hebben wilde, maar niets hielp, de
meesterknecht zei op alles: "nee." Toen wist de baas
ook niet anders meer en vroeg om veertien dagen
uitstel, want hij wou er zich nog op beden- ken. De
meesterknecht zei, uitstel zou hij toestaan. En de baas
riep al z'n klerken bij elkaar, die moesten erover
nadenken en hem raad geven. De schrijvers peinsden
lang, en eindelijk zeiden ze: niemand was bij de
meesterknecht zijn leven zeker, die zou iemand
doodslaan of hij een mug was. Hij moest hem bevelen
in de bron te gaan om zich te wassen, en als hij dan
onder was, zouden ze één van de molenstenen die daar
lagen, erheen rollen en hem op 't hoofd gooien, dan
zou hij wel niet meer opduiken. Die raad leek de baas
goed, en de mees- terknecht bleek bereid in de bron te
gaan. Toen hij op de bodem stond, rolden ze hem de
grootste molensteen naar beneden en ze dachten, dat
zijn hoofd wel vermorzeld zou zijn. Maar hij riep:
"Jaag toch die kippen weg van de rand van de put: ze
krabbelen daar maar in 't zand en gooien me met
zandkorrels in m'n ogen, dat ik gewoon niets zien
kan." Toen riep de baas "kss! kss!" en deed alsof hij de
kippen wegjoeg. De meesterknecht was klaar met zijn
bad en kwam er weer uit en zei: "Kijk ik eens een
mooie halsband hebben" en dat was de molensteen, die
hij om zijn hals had. Nu wilde de meesterknecht zijn
loon nemen, maar de hoofdman vroeg weer veertien
dagen bedenktijd. De schrijvers kwamen weer bij
elkaar en gaven de raad om de meesterknecht naar de
betoverde molen te zenden, om daar 's nachts koren te
malen: daar was nog geen mens levend vandaan
gekomen. Dat voorstel beviel de hoofdman, nog
diezelfde avond riep hij de meesterknecht bij zich,
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beval hem acht mud koren naar de molen te rijden en
nog diezelfde nacht te malen, want ze zaten er erg om
verlegen. Toen ging de meesterknecht naar de
graanzolder en hij deed twee mud in zijn rechterjaszak
en twee mud in de linker, vier deed hij er in een
dwarszak, half op z'n rug en half op z'n borst; zo belast
en beladen ging hij naar de betoverde molen. De
molenaar zei
hem, overdag kon hij dat wel malen, maar 's nachts
ging het niet, het spookte in de molen en wie erin gegaan was, die hadden ze de volgende morgen dood gevonden. Hij zei: "Ik zal dat varkentje wel eens wassen,
gaan jullie maar weg en ga op één oor liggen." En toen
ging hij de molen in en schudde het graan uit de
zakken. Tegen elven ging hij naar de kamer van de
molenaar en ging daar op de bank zitten. Hij bleef daar
een poosje zitten. Opeens ging de deur open; binnen
kwam een grote, grote tafel, en boven op de tafel
kwam wijn, en wild, en lekker eten, allemaal zo
neergezet, vanzelf, want er was nie- mand die het erop
zette. En daarna kwamen er stoelen rond de tafel, maar
er was geen mens, tot ineens, daar zag hij vingers die
mes en vork hanteerden en het eten op de borden
legden, maar verder kon hij niets zien. Nu had hij
honger, hij zag het eten, en toen ging hij ook aan tafel,
en hij liet 't zich heerlijk smaken. Toen hij genoeg had
gegeten, en de anderen de schotels ook helemaal
hadden leeggemaakt, werden plotseling alle lichten
gedoofd; uit- geblazen, hij hoorde het duidelijk; en
toen het pikkedonker was, kreeg hij zo iets als een oorveeg in het gezicht. En hij zei: "Als er nog eens zoiets
gebeurt, dan geef ik er eentje terug." Hij kreeg een
tweede oorveeg, en meteen sloeg hij erop. Dat duurde
zo de hele nacht; hij deed het niet voor niets, maar gaf
het ruim terug en hij sloeg er niet traag op los; maar bij
het aanbreken van dag hield alles op. Toen de
molenaar was opgestaan wou hij eens kijken, wat er
van hem geworden was, en hij verbaasde zich erover
dat hij nog leefde. En hij zei: "Ik heb kostelijk gegeten;
en ik heb 'n paar klappen om m'n oren gehad, maar ik
heb het ze duchtig betaald gezet." Dat verheugde de
molenaar en hij zei: nu was de molen verlost, en hij
wou hem als beloning graag een flinke som geld
geven. Maar hij zei: "Geld wil ik niet: ik heb toch
genoeg." En hij nam z'n meel op z'n rug, ging naar
huis en zei tegen de baas: hij had de zak klaar, en nu
wilde hij het afgesproken loon hebben. De baas hoorde
het en werd heel bang: hij kon zich niet goedhouden,
ging in de kamer op en neer lopen, en het zweet brak
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hem uit aan alle kanten. En hij deed het raam open om
wat lucht te krijgen, maar voor hij het wist, had de
meesterknecht hem een trap gegeven, zodat hij het
venster uit de lucht in vloog, zo ver, dat niemand hem
meer zien kon. Toen zei de meesterknecht te- gen de
vrouw van de baas "Als hij niet terugkomt, dan moet
jij de tweede klap maar opvan- gen." Ze riep: "Nee!
nee! dat kan ik niet!" en ze maakte het tweede raam
open, omdat het zweet haar ook uitbrak. En toen gaf
hij haar een trap, dat ze ook naar buiten vloog, en
omdat ze lichter was, vloog ze nog veel hoger en nog
veel verder dan hij. De man riep: "Kom hier!" maar zij
riep: "Kom jij hier, ik kan niet bij jou komen!" En zo
zweefden ze allebei in de lucht, en geen kon de ander
bereiken en of ze er nog zweven, weet ik niet, maar de
jonge reus nam zijn ijzeren wandelstaaf en wandelde
verder.
***
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