
Het meisje dat op het brood ging staan

Je hebt toch wel van het meisje gehoord dat op het

brood ging staan om haar schoenen niet vuil te maken,

en hoe slecht het haar verging? Het verhaal is

geschreven en gedrukt. Zij was een arm kind, trots en

hoogmoedig, ze had een slechte inborst zoals je dat

noemt.

Toen ze nog heel klein was had ze er plezier in vliegen

te vangen, hun vleugels uit te trekken en ze tot

kruipdieren te maken. Ze nam een kever en een tor,

stak elk aan een naald, legde dan een groen blaadje of

een stuk papier voor hun poten en het arme dier hield

zich daaraan vast, draaide en keerde het, om van de

naald los te komen. "Nu leest de kever," zei de kleine

Inger, "kijk, hoe hij het blad omslaat!" Naarmate zij

ouder werd, werd ze eerder erger dan beter, maar knap

van uiterlijk was zij en dat was haar ongeluk, anders

zou ze zeker op een andere manier zijn aangepakt dan

ze nu werd. "Ze heeft een harde kop," zei haar eigen

moeder. "Als kind heb je me dikwijls op mijn schort

getrapt, ik vrees dat, als je ouder bent, je me nog eens

op mijn hart zult trappen." En dat deed ze ook.

Toen kwam ze buiten op het land in dienst bij

voorname mensen, die behandelden haar alsof ze hun

eigen kind was en zo kleedden zij haar ook: ze zag er

keurig uit en haar hoogmoed nam toe. Een jaar was ze

van huis geweest, toen zeiden haar meester en

meesteres tot haar: "Je moest je ouders toch eens gaan

opzoeken, Inger." Zij ging ook, maar alleen om zich te

laten kijken, ze moesten toch zien hoe voornaam zij

was geworden. Maar toen zij bij het hek kwam en

jongens en meisjes bij de vijver zag staan praten en

bemerkte dat haar moeder daar op een steen zat uit te

rusten met een bundel brandhout die zij in het bos had

gesprokkeld, toen keerde Inger om. Zij schaamde zich

ervoor dat zij die zo voornaam was gekleed, een

armoedig iemand die houtjes sprokkelde tot moeder

moest hebben. Ze maakte zonder de minste spijt

rechtsomkeert, ze ergerde zich toch maar.

Toen verliep er weer een half jaar. "Je moest toch eens

naar huis gaan en je oude vader en moeder opzoeken,

Inger," zei haar meesteres. "Hier heb je een groot

wittebrood, dat kun je voor hen meenemen. Ze zullen

blij zijn je te zien." En Inger trok haar beste kleren aan

en haar nieuwe schoenen en zij tilde haar rokken op en

zij liep heel voorzichtig om haar schoenen toch maar

schoon en netjes te houden - dat kon je haar toch niet

kwalijk nemen. Maar toen zij op het punt kwam waar

het pad over drassige grond liep, waar het water stond

en waar het modderig was, een heel stuk van de weg,

toen wierp zij het brood in de modder om erop te gaan

staan en zo met droge schoenen over te komen. Maar

terwijl ze met haar ene voet op het brood stond en haar

andere voet optilde, zonk zij met brood en al weg,

dieper en dieper, zij verdween helemaal, en er was

niets meer te zien dan een zwart opborrelend plasje.

Dat is het verhaal.

Waar kwam zij terecht?

Zij kwam beneden bij het moerasvrouwtje dat brouwt.

Het moe ras vrouwtje is de tante van de elfenmeisjes;

die zijn bekend genoeg, er zijn versjes over hen

geschreven, zij zijn geschilderd, Maar van het

moerasvrouwtje weten de mensen alleen: wanneer de

weiden 's zomers dampen, dan is het moerasvrouwtje

aan het brouwen. Beneden in die brouwerij kwam

Inger terecht en daar is het niet lang uit te houden.

De beerput is een schitterende pronkkamer, vergeleken

bij de brouwerij van het moerasvrouwtje! Elk vat

stinkt zo dat de mensen ervan flauwvallen, en ook

staan de vaten dicht op elkaar geperst en is er

misschien hier en daar een openingetje tussen waar je

je door kan wringen, dan wordt dat onmogelijk

gemaakt door natte padden en vette slakken, die daar

door elkaar kronkelen.

Daar beneden kwam de kleine Inger terecht; al dat

afschuwelijke, lelijke gekronkel was zo ijskoud dat zij

over haar hele lichaam bibberde, ja, zij verstijfde

langzamerhand. Zij bleef aan het brood vastzitten.

Dat trok haar aan, als een stukje barnsteen een strootje

aantrekt

Het moerasvrouwtje was thuis.

De brouwerij had die dag bezoek van de duivel en zijn

grootmoeder, een oud, bijzonder giftig vrouwmens dat

nooit leeg zit. Zij gaat nooit uit of zij neemt haar

handwerk mee, dat had zij ook hier bij zich. Zij naaide

land- lopersleer in de schoenen van de mensen en dan

hadden zij rust noch duur; zij borduurde leugens en zij

haakte onbezonnen woorden die ter aarde waren

gevallen, en dat alles deed zij tot schade en verderf.

Nu, wat zij kon naaien, borduren en haken, die oude

grootmoeder! Zij zag Inger, zette haar bril op en keek
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haar nog eens aan: "Dat is een meisje met talenten,"

zei zij, "ik mag haar zeker wel meenemen naar huis,

als een herinnering aan mijn bezoek hier? Zij kan

uitstekend dienst doen als beeldje in de voorkamer van

mijn achterkleinkinderen." En zij kreeg haar mee. Zo

kwam de kleine Inger in de hel. Je komt daar niet altijd

rechtstreeks in, je kan er ook langs een omweg komen

wanneer je talent hebt.

Het was een voorportaal, eindeloos groot, je werd er

duizelig van wanneer je voor je uit keek, en duizelig,

wanneer je achterom zag. En dan stond er ook nog een

troep smachtende zielen te wachten tot de deur der

genade voor hen zou worden geo- pend, maar zij

konden lang wachten! Grote, dikke waggelende

spinnekoppen sponnen een duizendjarig web over hun

voeten en dat web klemde als voetangels en het

schrijnde als koperen boeien, en dan was er nog die

eeuwige onrust in iedere ziel, die pijnlijke onrust.

De gierigaard stond erbij en hij had de sleutel van zijn

geldkast vergeten en die zat erin, dat wist hij. Ja, het is

te uitvoerig al die pijnigingen en plagen op te sommen

die men er moest lijden. Inger vond het afschuwelijk

hier als een beeldje te moeten staan; ze was als het

ware van onderen aan het brood vastgebonden. "Dat

komt er nu van als je je schoenen schoon wilt houden,"

zei zij tot zichzelf. "Kijk eens hoe ze naar me gluren!"

Inderdaad, zij keken allemaal naar haar, hun boze

lusten straalden hun uit de ogen en spraken stom uit

hun mondhoeken, zij waren verschrik- kelijk om aan te

zien. Het moet een genoegen zijn naar mij te kijken,

dacht de kleine Inger, ik heb een knap gezichtje en

mooie kleren! En toen draaide zij haar ogen, haar hals

was te stijf. Nee maar, wat was ze vuil geworden in de

brouwerij van het moerasvrouwtje, daar had zij niet

aan gedacht. Haar kleren waren één grote druipende

slijmvlek; een slak was in haar haren gaan hangen en

bengelde in haar hals en uit iedere plooi van haar

jurkje loerde een pad, die blafte als een aamborstige

mopshond. Het was afschuwelijk. "Maar de anderen

hierbeneden zien er ook verschrikkelijk uit!"

Daarmee troostte zij zich. Maar het ergst van alles

kwelde haar toch een afschuwelijke honger. Kon zij

zich dan niet bukken en een stukje afbreken van het

brood waar zij op stond? Nee, haar hele rug was stijf,

haar armen waren stijf, haar handen, haar hele lichaam

was als een stenen zuil. Alleen haar ogen kon zij in

haar hoofd draaien, helemaal ronddraaien, zodat ze

achterom keken en dat was een lelijk gezicht.

Toen kwamen de vliegen, die kropen over haar ogen

heen en weer. Zij knipperde met haar ogen, maar de

vliegen vlogen niet weg, want dat konden zij niet: hun

vleugels waren uitgetrokken, het waren kruipdieren

geworden.

Dat was een pijniging, en dan die honger; ja, op het

laatst dacht ze dat haar ingewanden zichzelf opaten en

zij werd zo leeg van binnen, zo afschuwelijk leeg. "Als

dat nog langer moet duren, houd ik het niet uit!" zei

ze; maar zij moest het verduren en het hield maar niet

op.

Daar viel een brandende traan op haar hoofd, hij

biggelde over haar gezichtje en haar borst op het

brood, er viel nog een traan, er vielen er vele. Wie

huilde er om de kleine Inger? Had zij dan niet boven

op aarde een moeder? De tranen van droefheid die een

moeder om haar kind weent, bereiken het altijd, maar

zij brengen geen verlossing, zij branden, zij maken de

pijn alleen maar erger. En nu nog die onduldbare

honger en het onbereikbare brood waarop zij was gaan

staan met haar voet! Op het laatst voelde het net alsof

alles van binnen zichzelf had opgegeten, zij was net

een dun hol riet, een pijp die elk geluid inzoog; zij

hoorde duidelijk alles wat er boven op aarde over haar

werd gezegd, en het was boos en hard wat zij hoorde.

Haar moeder huilde wel innig bedroefd, maar zij

zei.toch: "Hoogmoed komt voor de val! Dat was je

ongeluk, Inger! Wat heb je je moeder een verdriet

gedaan!"

Haar moeder en allen daarboven wisten van haar

zonde: dat zij op het brood was gaan staan en op dat

brood in de diepte was verdwenen; de koeienherder

had het verteld, hij had het zelf van de helling af

gezien.

"Wat heb je je moeder een verdriet gedaan, Inger," zei

haar moeder; "ja, dat dacht ik wel!" Was ik maar nooit

geboren, dacht Inger toen zij dat hoorde, dat was heel

wat beter voor me geweest. Het helpt nu niets of mijn

moeder al grient. Zij hoorde hoe haar meester en

meesteres, die rechtschapen mensen die als vader en

moeder voor haar waren geweest, zeiden: "Dat was

een zondig kind! Zij had geen eerbied voor Gods

gaven, maar zij trapte erop, de deur der genade zal zij

niet dan met groot bezwaar kunnen openen!" Jullie

hadden me eens een flink pak slaag moeten geven,

dacht Inger, jullie hadden me mijn kuren moeten

afleren, als ik die dan al had! Zij hoorde dat er een

versje op haar werd gemaakt met muziek erbij, "het

trotse meisje dat op het brood ging staan, om haar

schoentjes schoon te houden," en dat werd in het hele
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land gezongen. "Dat je daar toch zoveel over te horen

krijgt en zo voor lijden moet," dacht Inger. "De

anderen moesten ook eens voor hun zonden worden

gestraft! Ja, dan zou er heel wat te straffen zijn! Au,

wat heb ik een pijn!" En van binnen werd ze nog

harder dan van buiten. "Hierbeneden, in dit

gezelschap, word je er ook niet beter op! Ik wil niet

beter worden! Kijk eens hoe zij gluren!" En ze was vol

boosaardigheid voor alle mensen. "Nu hebben zij

daarboven weer wat te vertellen! Au, wat heb ik een

pijn!" Zij hoorde dat ze de kinderen haar geschiedenis

vertelden en de kleintjes noemden haar de goddeloze

Inger. "Zij was zo'n naar kind," zeiden zij, "zo'n akelig

kind, zij moest maar goed gepijnigd worden!"

Kindermonden spraken altijd hard over haar.

Maar op zekere dag, toen droefheid en honger binnen

in haar holle bolster knaagden en zij haar naam hoorde

noemen en haar geschiedenis hoorde vertellen aan een

onschuldig kind, een klein meisje, hoorde zij de kleine

in tranen uitbarsten bij het verhaal van de trotse ijdele

Inger. "Maar komt zij dan nooit weer boven?" vroeg

het kleine meisje. En er werd ge- antwoord: "Zij komt

nooit weer boven!" - "Maar wanneer zij nu vergiffenis

wil vragen en het nooit meer zal doen?" - "Maar zij wil

geen vergiffenis vragen," zeiden zij. "Ik wou zo graag

dat ze het deed," zei het kleine meisje en zij was

ontroostbaar. "Ik wil er mijn hele la met poppekleertjes

voor geven als zij weer boven mag komen! Het is zo

vreselijk voor die arme Inger!" En die woorden troffen

Inger in het hart, zij deden haar goed; dat was nu voor

het eerst iemand die zei: "Arme Inger!" en er geen

woord aan toevoegde over haar ge- breken. Een klein

onschuldig kind huilde om haar, bad voor haar. Het

werd haar zo wonderlijk te moede, zij had zo graag

zelf willen huilen, maar zij kon het niet en dat was ook

een marteling. Jaar op jaar verliep daarboven, en

beneden kwam er niet de minste verandering.

De stemmen van boven klonken zwakker en zwakker,

steeds minder werd er over haar gepraat; toen hoorde

zij op zekere dag een zucht: "Inger! Inger! Wat heb je

me een verdriet gedaan! Ik zie het wel!" Het was haar

moeder die stierf. Zij hoorde nu en dan haar naam

noemen door haar oude meester en meesteres, en de

zachtmoedigste woorden sprak de meesteres toen ze

zei: "Zou ik je ooit weerzien, Inger? Je weet niet

waarheen je gaat!" Maar Inger begreep toen wel dat

haar rechtschapen meesteres nooit zou komen, waar zij

was. Zo verliep er weer een tijd, lang en bitter.

Toen hoorde Inger opnieuw haar naam noemen en zij

zag boven zich iets als twee heldere sterren schitteren;

het waren twee zachte ogen die zich op aarde sloten.

Zóvele jaren waren verlopen sinds het ogenblik dat het

kleine meisje ontroostbaar huilde om "die arme Inger,"

dat dit kind nu een oude vrouw was geworden die God

tot zich wilde roepen en juist op dit uur, nu haar

gedachten de som van haar leven overzagen,

herinnerde zij zich ook hoe zij als klein kind bitter had

gehuild bij het horen van Ingers geschiedenis.

Die tijd en die indrukken stonden de oude vrouw in

haar stervensuur zo levendig voor de geest, dat zij luid

uitriep: "God, heb ik dan ook niet als Inger dikwijls

mijn voet gezet op Uw zegeningen, zonder erbij te

denken. Ik ben toch ook vol hoogmoed door het leven

gegaan, maar Gij hebt mij in Uw genade niet laten

ondergaan, Gij hebt mij opgehouden! Verlaat mij niet

in mijn laatste uur!" En de ogen van de oude vrouw

sloten zich en de ogen van de ziel openden zich voor

het verborgene. En omdat Inger haar in die laatste

ogenblikken zo levendig voor de geest had gestaan,

zag zij haar nu ook, zag zij hoe diep zij was gezonken.

En bij het zien van die ellende barstte de vrome vrouw

in tranen uit: in het hemelrijk stond zij als een kind te

huilen om de arme Inger. Haar tranen en gebeden

weerklonken als een echo beneden in de holle, lege

bolster, die de gevangen en gepijnigde ziel omsloot.

De ziel was overweldigd door al die nooit gedachte

liefde daarboven: een engel Gods die om haar huilde!

Waarom werd haar dit vergund? Haar gepijnigde ziel

verzamelde in gedachten alle aardse daden die ze had

bedreven en ze beefde in tranen zo hevig als Inger

nooit had gekund.

Droefheid over zichzelf vervulde haar, zij meende dat

de poort der genade voor haar nooit geopend zou

worden en op het ogenblik dat zij dit in haar

verslagenheid moest erkennen, verlichtte een straal de

diepe afgrond daarbeneden.

Die straal kwam met een kracht, sterker dan de

zonnestraal die de sneeuwpop van de jongens op de

binnenplaats ontdooit, en toen, heel wat sneller dan de

sneeuwvlok smelt, die op de warme lippen van een

kind valt, ging Ingers versteende gestalte in nevel op.

Een kleine vogel zigzagde als een bliksemstraal de

mensenwereld tegemoet. Maar hij was angstig en

schuw voor alles om zich heen, hij schaamde zich voor

zichzelf tegenover alle levende schepsels en hij zocht

haastig toevlucht in een duister holletje, dat hij in een

vervallen muur vond.

Daar zat hij in elkaar gedoken, bevend over het hele

3www.andersenstories.com

https://www.andersenstories.com/


lichaam. Geluid kon hij niet uitbrengen, dat had hij

niet. Hij zat daar lange tijd voor hij rustig kon rondzien

en genieten van alle heerlijkheid daarbuiten. Ja, een

heer- lijkheid was het: de lucht was zo fris en zo zacht,

de maan scheen zo helder, de bomen en struiken

geurden. En wat zat hij hier goed. Zijn verenpak was

zo pluizig en schoon. Met hoeveel liefde was de

schepping gemaakt. Alle gedachten die leefden in het

vogelborstje wilden zich in gezang uiten, maar de

vogel kon niet, hij had zo graag gezongen zoals de

koekoek en de nachtegaal in het voorjaar. God, die de

stomme lofzang van de worm hoort, hoorde ook deze

lofzang die zich verhief als muziek van de geest, zoals

de psalm klonk in Davids borst vóór die woorden en

melodie kreeg.

Dagen en weken lang groeiden en zwollen die stomme

gezangen aan, zij moesten eenmaal losbarsten bij de

eerste vleugelslag in een schone en goede daad. Voor

zo'n daad waren oefening en inspanning nodig! Daar

brak het heilige kerstfeest aan.

De boer richtte vlak bij de muur een staak op en bond

er een ongedorst bosje haver aan, zodat de vogelen des

hemels ook een vrolijk kerstfeest konden hebben en

een blijde maaltijd in de dagen des Heilands. En de

zon kwam op kerstmorgen op en scheen op het

afgesneden bosje haver, en al die kwinkelerende

vogels vlogen om de staak die ze voedsel zou geven.

Daar klonk het ook uit de muur: "piep, piep!" De

zwellende gedachte werd klank, het zwakke gepiep

werd een hele vreugdezang, de gedachte van een

goede daad was gewekt: de vogel vloog weg uit zijn

schuilplaats - in het hemelrijk wisten zij wel, wat dat

voor een vogel was. Het werd een strenge winter, de

wateren waren diep toegevroren, de vogels en dieren

in het bos hadden het nu moeilijk met het vinden van

voedsel. Het vogeltje vloog over de grote weg en daar

zocht hij en vond hij in de sledesporen hier en daar een

paar korreltjes, bij de herbergen vond hij een paar

broodkruimeltjes, daarvan at hij slechts een enkel

hapje maar hij riep alle andere hongerige vogels, dat

zij hier voedsel konden vinden. Hij vloog naar de

steden, keek naar alle kanten om zich heen en waar

een gulle hand aan het venster brood had gestrooid

voor de vogels, daar at hij zelf maar een klein stukje en

liet alles aan de andere. In de loop van de winter had

de vogel zoveel broodkruimels verzameld en gegeven,

dat ze samen opwogen tegen het hele brood, waarop de

kleine Inger was gaan staan om haar schoentjes niet te

vuil te maken, en toen de laatste broodkruimel was

gevonden en weggeschonken werden ook de grauwe

vleugels van de vogel wit en ze spreidden zich uit.

"Daar vliegt een meeuw over het water!" zeiden de

kinderen die de witte vogel zagen. Nu eens dook hij in

het water, dan weer verhief hij zich in het heldere

zonnelicht, zo stralend wit was hij, het was onmogelijk

te zien waar hij bleef; zij zeiden dat hij recht in de zon

vloog.

* * *
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