
Wat vader doet is altijd goed

Ik zal je een verhaaltje vertellen dat ik heb gehoord

toen ik klein was. ledere keer dat ik het later weer

hoorde, vond ik het nog mooier geworden, want met

verhaaltjes gaat het net als met mensen: hoe ouder ze

worden, hoe mooier. Dat is juist het leuke ervan. Je

bent toch wel eens buiten de stad geweest? Je hebt

toch wel eens een echt oud boerenhuisje met een rieten

dak gezien? Daar groeit vanzelf mos en onkruid op.

Op de nok zit een ooievaarsnest, want ooievaars kun je

niet missen. De muren zijn scheef, de raampjes laag en

er is er maar één dat open kan. De bakoven steekt als

een dik buikje uit de muur en de vlierstruik hangt over

het hek, waar ook een vijvertje is met een eend of haar

jongen, net onder de knoestige wilgeboom. En dan is

er natuurlijk ook de waakhond die naar alles en

iedereen blaft.

Precies zo'n boerenhuisje stond er buiten de stad en

daar woonden een paar mensen in, een boer en een

boerin. Hoe weinig ze ook bezaten, één ding konden

ze toch missen. 

Dat was een paard dat langs de slootkant liep te

grazen. Vader reed erop naar de stad, de buren leenden

het en de ene dienst is de andere waard, maar het zou

toch voordeliger voor hen zijn om het paard te

verkopen of het tegen het een of ander te ruilen waar

ze nog meer plezier van konden hebben. Maar wat

moest dat zijn? 'Daar heb jij het meest verstand van,

vader!' zei de vrouw. 'Er is net markt in de stad; rij

daar maar naar toe, verkoop het paard of doe een

goede ruil. Als jij naar de markt gaat, is het altijd de

moeite waard.'

En toen bond ze zijn halsdoek vast, want dat kon ze

echt beter dan hij. Ze deed er een dubbele strik in,

want dat stond zo zwierig, en toen streek ze zijn hoed

glad

met haar vlakke hand en ze kuste hem op zijn warme

lippen, en toen reed hij weg op het paard dat verkocht

ging worden of geruild. Ja, vader had er verstand van!

De zon brandde en er was geen wolkje aan de hemel.

De weg was stoffig, er gingen veel mensen naar de

markt, op wagens, te paard of op hun eigen benen. Het

was stikheet en er was nergens schaduw onderweg.

Er liep iemand met een koe, zo prachtig als een koe

maar kan zijn. Die geeft vast lekkere melk, dacht de

boer, het zou een goede ruil zijn wanneer hij die kon

krijgen.

'Weet je wat, jij daar met die koe!' zei hij. 'Wij moeten

eens even samen praten, weetje. Een paard kost, geloof

ik, meer dan een koe, maar dat doet er nu even niet

toe. Ik heb meer aan een koe. Zullen we ruilen?'

'Ja, goed,' zei de man met de koe en toen ruilden ze.

Dat was gebeurd en nu had de boer om kunnen keren,

want hij had nu gedaan wat hij wilde. Maar omdat hij

nu eenmaal had bedacht dat hij naar de markt zou

gaan, wilde hij ook naar de markt, alleen maar om te

kijken. Dus liep hij verder met zijn koe. Hij liep stevig

door en de koe liep stevig door en zo liepen ze algauw

naast een man die een schaap aan de lijn had. Het was

een mooi schaap, flink uit de kluiten gewassen, en het

zat goed in de wol.

Dat zou ik wel willen hebben! dacht de boer. Dat zou

genoeg te grazen hebben op onze slootkant en in de

winter kunnen we het binnen in de kamer halen.

Eigenlijk zou het beter voor ons zijn om een schaap te

houden dan een koe. 'Zullen we ruilen?'

Dat wilde de man van wie het schaap was, best en toen

werd de ruil gedaan en de boer liep verder met zijn

schaap. Bij

een muurtje zag hij een man met een grote gans onder

zijn arm. 'Wat een dikkerd,' zei hij. 'Goed in de veren

en lekker vet! Wat zou die er goed uitzien aan een

paaltje bij ons vijvertje. Het zou echt iets voor moeder

de vrouw zijn om daar schillen voor te bewaren. Ze

heeft al zo vaak gezegd: "Hadden we maar een gans!"

Nou, die kan ze krijgen en dat zal ze ook! Wil je

ruilen? Ik geef je mijn schaap in ruil voor de gans en

nog een bedankje op de koop toe!' Dat wilde de andere

man best en toen ruilden ze. 

De boer kreeg de gans. Hij was nu vlak bij de stad, het

werd drukker op de weg, het was een gedrang van

mensen en dieren. Ze liepen over de weg en langs de

slootkant, tot aan het aardappelveldje van de tolbaas,

die daar zijn kip had vastgebonden zodat ze niet van

schrik zou weglopen en verdwalen. Het was een kipje

met een kort kontje, ze knipperde met haar ene oog en

ze zag er goed uit.

 'Tok, tok!' zei ze. Wat ze daarbij dacht, zou ik niet

kunnen zeggen, maar de boer dacht toen hij haar zag:

Dat is de mooiste kip die ik ooit heb gezien, mooier

dan de broedkip van de dominee. Die zou ik wel
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willen hebben. Een kip vindt altijd wel een graantje,

die kan bijna voor zichzelf zorgen. Ik geloof dat het

een goede ruil is als ik die in de plaats van de gans kan

krijgen. 'Zullen we ruilen?' vroeg hij. 'Ruilen?' vroeg

de ander. 'Tja, dat is zo gek nog niet.' 

En toen ruilden ze. De tolbaas kreeg de gans en de

boer kreeg de kip.

Hij had al heel wat gedaan op die tocht naar de stad,

het was warm en hij was moe. Hij had een borrel nodig

en een boterham. Hij was bij de herberg en wilde naar

binnen, maar de knecht wilde naar buiten, hij kwam

hem in de deur tegen met een stampvolle zak. 'Wat heb

je daar?' vroeg de boer. 'Rotte appels!' antwoordde de

knecht. 'Een zak vol, voor de varkens.'

'Wat vreselijk veel! Ik wou dat moeder de vrouw dat

eens kon zien. Vorig jaar zat er maar één appel aan de

oude boom bij de turfschuur. Die appel hebben we

bewaard, op de dekenkist, tot hij barstte. 

Het is toch een rijkdom, zei moeder de vrouw, maar nu

zou ze eens rijkdom kunnen zien! Dat zou ik haar

graag gunnen!'

'Wat geef je me ervoor in de plaats?' vroeg de knecht.

'Geven? Ik geef je mijn kip in ruil,' en toen gaf hij hem

de kip in ruil, kreeg de appels en ging toen de kroeg

binnen, recht naar de tapkast. Zijn zak appels zette hij

tegen de kachel, maar die was aan en daar dacht hij

niet aan. Er waren veel bezoekers in de herberg,

paardenhandelaren, veekooplui en twee Engelsen, en

die zijn zo rijk dat hun zakken uitscheuren van de

gouden munten. Wedden doen ze ook, luister maar!

'Pss! Pss!' Wat was dat voor een geluid bij de kachel?

De appeltjes begonnen te poffen.

'Wat is dat?' Nou, dat kregen ze meteen te horen, het

hele verhaal over het paard dat tegen een koe geruild

was, tot en met de rotte appeltjes.

'Wat zul jij op je kop krijgen van je vrouw als je

thuiskomt,' zeiden de Engelsen. 'Het huis zal te klein

zijn!' 'Ik krijg kusjes en niet op mijn kop!' zei de boer.

'Moeder de vrouw zal zeggen: "Wat vader doet, is

altijd goed!'" 'Zullen we wedden?' vroegen ze. 'Om

ponden gouden munten. Honderd pond is een

scheepspond!'

'Een schepel vol is genoeg!' zei de boer. 'Ik kan alleen

maar een schepel vol appels en mezelf en moeder erbij

inzetten, maar dat is meer dan een afgestreken schepel,

dat is de maat vol!'

'Top, top!' zeiden ze en toen was de weddenschap

gesloten.

De wagen van de herbergier werd voorgereden, de

Engelsen erop, de boer erop,

de rotte appels erop, en zo reden ze naar het huis van

de boer. 'Goedenavond, moeder!' 'Van hetzelfde,

vader.' 'Ik heb geruild!'

'Jij hebt er verstand van,' zei de vrouw, ze sloeg haar

armen om zijn middel en ze vergat de zak en de

gasten. 'Ik heb het paard tegen een koe geruild.' 'Wat

heerlijk, al die melk!' zei de vrouw. 'Dan kunnen we

pap, boter en kaas op tafel zetten. Wat een goede ruil!'

'Ja, maar die koe heb ik weer tegen een schaap

geruild!'

'Dat is ook veel beter!' zei de vrouw. 'Jij denkt altijd zo

goed na; voor een schaap hebben we precies genoeg

gras. Dan krijgen we schapemelk en schapekaas en

wollen sokken, en zelfs een wollen nachthemd. Dat

krijg je niet van een koe, want die verliest alleen haar

haren. Wat ben je toch een attente man!' '

Maar het schaap heb ik tegen een gans geruild!'

'Krijgen we dan dit jaar eindelijk gebraden gans met

Sint-Maarten, vadertje? Jij denkt er ook altijd aan om

me een plezier te doen. Wat lief van je! De gans kan

aan een paaltje vastgebonden staan en dan is hij tegen

Sint-Maarten vetgemest!' 'Maar de gans heb ik tegen

een kip geruild,' zei de man. 'Een kip, wat een goede

ruil,' zei de

vrouw. 'Een kip legt eieren, die broedt ze uit, we

krijgen kuikens, we krijgen een ren vol kippen, dat heb

ik altijd zo graag gewild!'

'Ja, maar de kip heb ik tegen een zak rotte appels

geruild.'

'Nu moet ik je echt een zoen geven,' zei de vrouw.

'Dank je wel, liefje. Ik zal je iets vertellen. Toen je

weg was, wilde ik iets echt lekkers voor je

klaarmaken. Eierstruif met bieslook. De eieren had ik,

de bieslook niet. 

Toen ging ik naar de schoolmeester, die hebben

bieslook, dat wist ik, maar die is gierig, dat mens! Ik

vroeg wat te leen. Lenen? zei ze. Er zou niets in onze

tuin groeien, niet eens een rotte appel, niets wat ik haar

zou kunnen lenen. Nu kan ik haar er wel tien lenen, of

een hele zak vol. Wat een grap, vader!' 

En toen kuste ze hem midden op zijn mond.

'Zo mag ik het zien,' zeiden de Engelsen. 'Steeds

bergafwaarts en steeds even blij. Dat is het geld wel

waard!' En toen betaalden ze de boer, die kusjes kreeg

en niet op zijn kop, een scheepspond goud. 

Het loont altijd als een vrouw inziet en uitlegt dat

vader het verstandigst is en dat wat hij doet, altijd goed

is. 
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Kijk, dat is me een verhaal! Dat heb ik gehoord toen ik

klein was en nu heb jij het ook gehoord en nu weetje:

wat vader doet, is altijd goed.

* * *
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