Thijs is een nieuwsgierige en goedaardige jongen. Hij
heeft een lieve vader en moeder, en hij houdt zielsveel
van zijn zusje Ilse. Maar toch voelt hij zich niet gelukkig.
De enige oplossing die Thijs ziet, is om zijn ouderlijk
huis te verlaten en op zoek te gaan naar zijn eigen
geluk. Hij neemt een klein doosje mee om zijn geluk in
te stoppen.
De gele weg die Thijs bewandelt is lang en het avontuur
stelt hem vaak op de proef. Zal het Thijs lukken het
geluk te vinden?

Dit boek is een queeste, oftewel een zoektocht, zoals de
Heilige graal of de Hobbit, maar ook een sprookje. Het
is geschikt voor kinderen van 7 jaar en ouder.
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DE JONGEN DIE HET GELUK IN EEN
DOOSJE WILDE STOPPEN
Theo Zwinderman

“I remember one morning getting up at dawn. There was
such a sense of possibility. You know, that feeling. And I... I
remember thinking to myself: So this is the beginning of
happiness, this is where it starts. And of course there will always
be more...never occurred to me it wasn't the beginning. It was
happiness. It was the moment, right then.”
Uit "The Hours” (2002)
een film over het leven van Virginia Woolf (1882-1941)

THUIS
“Thijs, kom je aan tafel? We gaan eten en ik hoop dat je het
dit keer lust.”
Thijs schrikt op en hij kijkt zijn moeder aan, die hem zojuist
heeft geroepen. Hij ziet de bezorgde blik in haar ogen en hij
weet ook waarom: het lukt hem al lange tijd niet meer om
normaal te eten, waardoor hij zienderogen vermagert en
vreemd genoeg ook lijkt te krimpen. Verdrietig kijkt hij zijn
moeder aan, wetende hoe zij haar best doet om de heerlijkste
gerechten te maken die ze maar kan bedenken. Maar iedere
keer schoof Thijs toch na een paar happen met tegenzin zijn
bord opzij, en zei dan: ”Het spijt me, moeder. Maar ik heb
gewoon geen trek.”
“Waarom dan niet, Thijs?” vroeg zijn moeder iedere keer
opnieuw. Waarop Thijs dan steeds antwoordde: ”Dat weet ik
niet, moeder.”
Zuchtend staat Thijs nu op en hij sloft naar de tafel, waar zijn
vader en zijn zusje Ilse al zijn aangeschoven.
“Wat eten we vandaag, lieve moeder,” zegt zijn vader, die
zich verlekkerd in zijn handen wrijft. “Het ruikt in ieder geval
heerlijk.”
“Stamppot boerenkool, Jan” zegt zijn moeder en ze schept
met een grote pollepel de borden vol.

“Het spijt me, moeder,” zegt Thijs na er even van te hebben
geproefd, “maar ik krijg verder geen hap meer door mijn keel.”
Geërgerd kijkt zijn vader hem aan en zegt : “Kom op, Thijs,
niet steeds weer die flauwekul! Boerenkool is goede kost en
als jij weer niet eet, zul je nog eens op een dag zo klein zijn
geworden als een speldenknop.”
Thijs krijgt tranen in zijn ogen en hij mompelt zachtjes: “Het
spijt me, maar eten lukt mij steeds maar niet en ik weet nu
eindelijk ook waarom. Ik zal bij jullie moeten vertrekken om het
geluk te gaan zoeken”.
Met een klap legt zijn vader zijn vork neer op de tafel en hij
roept: “Vertrekken? Niet gelukkig bij ons? Dat is nog veel
grotere flauwekul, Thijs! Hoe is dat nu mogelijk? Het leven is
hier prachtig, alles is zo goed bij ons, we wonen hier warm en
gezellig, we hebben iedere dag te eten en…”
“Ja, dat klopt allemaal, lieve vader,” zegt Thijs
ineengedoken, waardoor hij bijna onder de tafel lijkt te
verdwijnen, “maar jullie geluk is op de een of andere manier
toch niet mijn geluk. Ik weet ook niet precies waarom, maar ik
voel dit al heel lang. Ja, ik zou echt gelukkig moeten zijn bij
jullie, maar er is iets wat eraan ontbreekt voor mijzelf. Dat is
dan ook de reden dat ik zal moeten vertrekken om er dan
hopelijk achter te komen waar mijn eigen geluk dan ligt.”
Thijs’ moeder begint te huilen en in haar handen wringend
snikt ze: “Waarom toch, lieve Thijs? We houden zoveel van jou
en buiten ons huis is de wereld gevaarlijk en slecht!”
“Dat weet ik dus niet, moeder,” zegt Thijs zacht, ”dat zal ik
allemaal nu zelf moeten ontdekken en misschien kom ik het
geluk ondanks alles dan toch tegen.”

Nu begint ook zijn zusje Ilse te huilen, waarop vader opstaat
en zijn arm troostend om Ilse heen legt en sussend tegen haar
zegt: ”Nee hoor, Ilse, Thijs zal echt niet weg gaan morgen. Hij is
nu vandaag een beetje verdrietig, maar morgen is dat vast en
zeker weer over.”
“Nee, het spijt me voor jullie allemaal, maar ik heb geen
andere keus. Als ik hier blijf, zal ik ondanks jullie goede zorgen
toch steeds ongelukkiger worden” zegt Thijs en hij springt van
zijn stoel.
“Morgen zal ik moeten vertrekken en kijk…“ zegt hij, lopend
naar de speelgoedkast. Hij schuift een lade open en pakt er
een blauw doosje uit, dat beschilderd is met kleine zilveren
sterren. “Als ik het geluk gevonden heb, zal ik het in dit doosje
stoppen en dan zal ik weer terug komen om het aan jullie te
laten zien”.
Vader begint te lachen en hij zegt: “Oh, oh, Thijs, nu merk ik
dat je maar een grapje maakt! Geluk kun je namelijk niet in een
doosje stoppen.”
“Jawel,” zegt Thijs, ”dat kan wel en ik zal het dan ook
bewijzen. Wacht maar af!” en hij loopt met het doosje onder
zijn arm geklemd de kamer uit.
“Kom, lieve vrouw en ook jij, Ilse” zegt vader dan gelaten en
hij gaat weer aan de tafel zitten. ”Stop maar met huilen, de
boerenkool wordt koud. Morgen is alles weer anders en dan
zal Thijs deze gekkigheid wel weer zijn vergeten.”
Maar de volgende morgen, als vader als eerste is
opgestaan uit bed, ziet hij gapend en met slaperige ogen een
briefje op de keukentafel liggen.

Al lezend worden zijn ogen zo groot als theeschoteltjes en
dan is hij in één klap klaarwakker, want dit is wat er op het
briefje geschreven stond:
“Lieve moeder en vader, lieve Ilse. Ik ben vertrokken zoals ik
gisteren heb verteld. Ik ga echt op zoek naar het geluk. Jullie
moeten niet ongerust of bang zijn, want ik kom weer terug. Veel
liefs, Thijs.”

DE BLIKKENMAN
Terwijl zijn vader het briefje gelezen heeft en geschrokken
de trap opgerend is om moeder en Ilse dit bericht te vertellen,
is Thijs ondertussen al uren onderweg.
Hij voelt zich verdrietig, maar is ook opgelucht dat hij nu
eindelijk dit besluit genomen heeft.
“Binnenkort kom ik weer terug, lieve ouders en Ilse” denkt
hij. ”Als ik het geluk gevonden heb en in het doosje heb
gestopt.”
Behalve een boterham met kaas (waarin hij op dit moment
geen enkele trek heeft), een flesje met water en het blauwe
doosje in een kleine rugzak heeft Thijs niets van zijn huis
meegenomen.
Ook heeft hij geen enkel idee waar hij naar toe zal gaan en
wat hij dan precies hoopt te vinden.
Op goed geluk volgt hij nu het smalle, gele bospad vlakbij
zijn huis, dat steeds dieper het onmetelijk grote bos in gaat.
Hij heeft dit pad, dat in de ochtendschemering soms oplicht
in een gouden gloed, nog nooit eerder zo ver bewandeld.
Zijn ouders hadden hem namelijk altijd gewaarschuwd dat
dit pad erg gevaarlijk zou zijn.
“Thijs, luister goed. In het leven zijn er veel wegen, die
onbekend zijn voor ons en die daardoor ook gevaarlijk kunnen
zijn” had zijn vader ooit verteld, nadat Thijs gevraagd had waar
dit gele bospad naar toe leidde. “Dat gele pad is ook zo’n weg,
Thijs. Je kunt er wilde dieren tegen komen, die je willen
verscheuren, je kunt er verdwalen als in een doolhof of in een
verscholen moeras voorgoed verdwijnen.”

In het begin was Thijs daarom erg bang geweest voor die
onbekende gevaren, waar zijn vader hem voor gewaarschuwd
had.
Maar hoe verder het gele pad hem voerde, hoe veiliger en
vertrouwder het hem lijkt.
“Volgens mij overdreef vader” denkt Thijs. “Dat komt vast
en zeker omdat hijzelf bang is voor al die onbekende wegen.”
Dan ontdekt Thijs iets vreemds op het gele pad: in het
midden is er een diepe geul te zien, alsof er iets zwaars over
was gesleept.
“Vreemd,” denk Thijs, ”zou er nog iemand anders over dit
pad lopen en wat sleept die dan achter zich aan?”
Op dat moment hoort Thijs ver voor zich opeens een
rinkelend geluid en hij besluit, ondanks het feit dat hij nu toch
een beetje bang is geworden, zo snel mogelijk te willen weten
wat dit betekent.
Thijs begint haastig te lopen en hij ziet plotseling iets
glinsteren op het gele pad.
“Een leeg conservenblik!“ mompelt Thijs verbaasd en hij
pakt het daarna op. Dan ziet hij verderop nog meer
conservenblikken liggen.
Hij raapt ze op en verder lopend, maakt het pad opeens
een scherpe bocht naar rechts en daar aangekomen blijft Thijs,
met zijn armen vol lege conservenblikken, verrast staan: het
gele pad voor hem is nu bezaaid met lege conservenblikken
en het zijn er teveel om allemaal op te rapen.
“Wat moet ik doen?” vraagt Thijs zich af. “Hoe komen die
hier toch allemaal terecht?”

Net als hij besluit om er toch maar zoveel mogelijk van op
te rapen, ziet hij een stuk verder op het gele pad een grote
stofwolk.
“Daar is de dader!” roept Thijs en hij schrikt van zijn eigen
luide stem.
Voor hem stopt opeens de stofwolk en Thijs rent er nu naar
toe, onderweg nog zoveel mogelijk conservenblikken
oprapend.
Als hij dichterbij gekomen is, ziet hij een enorme, ronde
vorm op het gele pad, net de achterkant van een reusachtige
rups.
Maar dan ziet hij wat het werkelijk is: een enorme juten zak,
waar met gemak een olifant in gestopt zou kunnen worden.
Achterin deze juten zak zit een grote scheur, waaruit
conservenblikken puilen.
“Aha!” denkt Thijs. ”Dat is de oplossing van het raadsel!“
Nieuwsgierig schuifelt Thijs langs de enorme juten zak, die
het hele gele pad in beslag legt en hij blijft dan verbaasd
staan: voor de enorme juten zak staat een persoon, hijgend en
puffend met een touw over zijn schouder.
Het is een magere en lange man, die erg vreemd is
uitgedost: hij draagt een verkreukelde hoge hoed, waar
omheen wikkels van conservenblikken geplakt zitten en
waardoor zijn hoed ook wel op een conservenblik lijkt.
Verder draagt hij een ouderwetse pandjesjas vol scheuren
en gaten, een kniebroek en daaronder felgekleurde kousen,
die ook vol gaten zitten.
Maar het meest wonderlijke zijn wel de schoenen die hij
draagt: aan de zijkanten ervan zitten vleugeltjes alsof het geen
schoenen, maar vogels waren.

“Dag, kleine jongen” zegt de man nog licht hijgend. “Met
wie heb ik het genoegen?“
“Dag meneer, ik heet Thijs” zegt Thijs verlegen ”en u verliest
allemaal blikjes. Ik heb de meeste ervan opgeraapt, maar op
het gele pad liggen er nog behoorlijk wat”.
“Aha!” zegt de man en hij knikt begrijpend. “Ik dacht al dat
mijn last steeds lichter werd…”
“Kijk, meneer,” zegt Thijs, ”hier zijn de blikjes” en hij legt ze
behoedzaam op de grond neer.
“Hmm…” mompelt de man en uit een binnenzak van zijn
versleten pandjesjas haalt hij een kleine bril, die met veel
plakband is gerepareerd.
Voorzichtig zet hij de bril op, pakt een conservenblik van de
grond en draait het tussen zijn vingers rond.
“Juist, een bijzonderheid, een zeldzaamheid” zegt hij met
toegeknepen ogen. “Besef jij dat wel, jongen? Zo’n blik mag in
geen enkele verzameling ontbreken van een conservenblikverzamelaar. Het is één van de weinige tomatensoepblikken
die er nog over zijn van de kleine soepfabriek van fabrikant
Tümbelmann. Ken je die fabriek?“
De man kijkt Thijs doordringend aan, waarop Thijs met een
rood hoofd stotterend zegt: “Nee, nee, het spijt me, daar heb
ik nog nooit van gehoord, meneer.”
“Jammer,” zucht de man. “Prachtige soepblikken maakten
ze. Hoe hun soep smaakte, weet ik niet. Maar hun soepblikken
zijn absolute pareltjes!“
“Ja, meneer,” zegt Thijs zacht. ”Maar…eh… wat doet u toch
met al die conservenblikken?“
“Niets!” roept de man en hij stopt de soepblik in de grote
juten zak. ”Helemaal niets. Verzamelen is gewoon mijn lust en
mijn leven. Als mijn verzameling ooit helemaal compleet is,
dan zal ik pas gelukkig zijn!“

“Ik ben ook op zoek naar het geluk, meneer,” zegt Thijs en
hij kijkt naar de grond. “Denkt u dat dit het geluk is, ik bedoel
het verzamelen van iets?“
De man wrijft nadenkend over zijn kin, pakt de bril van zijn
neus waar prompt een brillenglas uitvalt en zegt: “Nee, hoe
gek het ook klinkt, nee. Van verzamelen word je niet gelukkig.
Ik zeg dan wel dat ik pas gelukkig zal zijn als mijn verzameling
eindelijk compleet is, maar… wat zal ik daarna gaan doen? Ik
weet het niet. Ik verzamel al heel erg lang en eerlijk gezegd
moet ik er niet aan denken dat ooit mijn collectie compleet zal
zijn.”
De man begint tot grote schrik van Thijs opeens zachtjes te
huilen en hij snikt: “Ik ben zo ongelukkig! Mijn hele leven al
sleep ik deze grote juten zak vol waardeloze blikken achter mij
aan en ik weet absoluut niet wat ik er mee moet doen!“
Hij zijgt neer op de grond en probeert zijn neus te snuiten
in één van de conservenblik wikkels, die uit zijn jaszakken
puilen.
Thijs moet er stiekem om lachen, want hij ziet dat de snot
meer op zijn mouwen terecht komt dan in de wikkel.
“Nee, jongen!” roept de man. “Luister naar mij en verzamel
niks! Dat is allemaal alleen maar ballast, waar je uiteindelijk
niets mee kunt beginnen.”
“Maar wat moet u dan in hemelsnaam gaan doen met al die
blikken?” vraagt Thijs verbaasd.
“Dat weet ik niet…” snikt de man opnieuw en wanhopig
steekt hij zijn armen in de lucht. ”Wist ik daar maar een
oplossing voor!“

Thijs krijgt opeens veel medelijden met de man en hij pakt
uit zijn rugzak de boterham met kaas.
“Alstublieft!” zegt Thijs. “Eet u die maar op, dan gaan we
samen een oplossing bedenken voor uw probleem.”
De man kijkt Thijs dankbaar aan en hij zegt: “Jongen, dank
je wel, maar dan krijg jij straks zelf honger en dan blijf je altijd
zo klein. Zullen we daarom de boterham gaan delen?“
“Dat is goed,” zegt Thijs en hij scheurt de boterham in twee
stukken.
Daarna gaat Thijs ook op de grond zitten en samen eten ze
allebei hun helft van de boterham op.
“Ha! Dat smaakte heerlijk!” zegt de man, zijn tranen
drogend met een mouw van zijn pandjesjas. “Eh… Heb je
misschien ook nog iets te drinken, Thijs? Ik heb namelijk ook
een verschrikkelijke dorst”.
Thijs pakt het flesje met water en geeft het aan de man, die
er gulzig van begint te drinken.
“Ahhhh… Ook dat was heerlijk!” zegt de man en hij geeft
Thijs een schouderklopje. “Dank je wel! Wat een geluk dat ik
jou tegenkwam!”
“Of pech…” zegt Thijs bedrukt. ”Want eerst leek u gelukkig
te zijn, maar door mijn vraag bent u dat opeens niet meer.”
De man glimlacht en hij zegt: “Heel slim opgemerkt, Thijs.
Maar ik heb denk ik zelf al een oplossing bedacht om weer
opnieuw gelukkig te worden”.
“Wat dan?” vraagt Thijs nieuwsgierig.
“Het Aardworm-mannetje!” roept de man en hij springt
overeind. ”Kom! Er is geen tijd meer om te verliezen!“
Thijs springt ook overeind en hij vraagt: “Het Aardwormmannetje? Wat of wie is dat?“

“Dat zal ik je zo laten zien,” zegt de man. “Maar eerst
moeten we al die conservenblikken die ik heb verloren weer in
de grote juten zak stoppen.”
“Dat is goed,” zegt Thijs. “Maar ik vroeg mij opeens af: hoe
heet u eigenlijk?“
De man staart in de verte en na een korte stilte zegt hij:
“Mijn naam is onbelangrijk. In feite ben ik zelfs vergeten hoe ik
eigenlijk heet. Noem mij daarom maar gewoon ‘Blikkenman’.”
Thijs vindt dit nogal vreemd, maar hij besluit om hierover
toch geen vragen te gaan stellen.
Daarna zoeken ze samen de verloren conservenblikken en
stoppen ze deze weer terug in de grote juten zak. Hierop
tovert de Blikkenman een dun touw uit zijn jaszak, waarmee hij
de grote scheur dicht bindt.
“Zal ik u nu helpen met het slepen van uw last?” zegt Thijs.
Maar de Blikkenman maakt een afwerend gebaar en hij
roept: “Nee, nee, jongen! Geen denken aan! Dit is mijn last en
die moet ikzelf dragen of ehhh… slepen natuurlijk.”

DE WROETER
Even later vervolgen de Blikkenman en Thijs weer hun weg
op het gele pad: de Blikkenman puffend en zwetend, de grote
jute zak achter zich aan slepend en Thijs hem soms vol
medelijden aankijkend.
De Blikkenman blijft opeens staan en hij kijkt zoekend om
zich heen.
“Ah, hier is het!” roept de Blikkenman. “Kom,Thijs! Hier
vlakbij woont het Aardworm-mannetje!“
Thijs kijkt verbaasd om zich heen en vraagt: “Waar dan? Ik
zie helemaal geen huis of hut of leeft het aardworm-mannetje
soms onder de grond?”
“Precies!” zegt de Blikkenman en puffend en zwetend slaat
hij een klein zijpaadje in, dat Thijs niet had gezien.
Thijs besluit de Blikkenman te volgen, benieuwd waar dit
nieuwe avontuur hem naar toe zal voeren.
Hij ziet de Blikkenman stoppen bij een oude,
kromgegroeide eik, waar hij vervolgens op handen en voeten
rond gaat kruipen.
Nu ziet Thijs dat de Blikkenman ook een enorme scheur in
zijn broek heeft, waardoor zijn rood-wit gestreepte onderbroek
zichtbaar is en hij begint te lachen.
“Sst!” zegt de Blikkenman en hij kijkt verstoord achterom
naar Thijs. “Niet lachen! Daar houdt het Aardworm-mannetje
niet zo van!“
“Het spijt me, meneer,” zegt Thijs beschaamd. ”Dat wist ik
niet natuurlijk.”
“Nee, nee, inderdaad,” zegt de Blikkenman en hij kruipt
verder zoekend rond. “Het Aardworm-mannetje heeft zijn

eigen nukken, hoe zou jij dat ook kunnen weten? Ik ken hem al
eeuwen lang en nog steeds verbaas ik me over zijn
onvoorspelbare gedrag.”
Thijs komt voorzichtig dichterbij, nieuwsgierig naar wat of
wie de Blikkenman op zoek is.
“Gevonden!” roept de Blikkenman en hij klapt van
opwinding in zijn handen. ”De voordeur!“
“De voordeur?” zegt Thijs verbaasd en zijn mond valt
open. ”Een voordeur, verborgen onder de grond?“
“Oh,” zegt de Blikkenman en hij kijkt Thijs glimlachend aan.
“Dit is maar één van zijn ontelbaar vele voordeuren, hoor.”
“Maar waarschijnlijk zonder ramen…” zegt Thijs en hij krabt
zich nadenkend op het hoofd. ”Het lijkt mij maar een akelig
bestaan om zo te moeten leven in het donker onder de grond.”
“Sst!” zegt de Blikkenman opnieuw. “Alweer iets wat je nooit
mag zeggen tegen het Aardworm-mannetje! Voor hem bestaat
er geen mooier leven dan te leven onder de grond. Preciezer
gezegd: voor hem bestaat er geen akeliger leven meer dan te
moeten leven onder het felle licht van de zon.“
De Blikkenman kijkt Thijs streng aan en hij zegt: “Even stil
nu, Thijs. Het Aardworm-mannetje heeft ondanks zijn leven
onder de grond, een uitzonderlijk goed gehoor. Het schijnt dat
hij daar zelfs het gefluister van vlinders kan horen. Dus praat
even niet meer, anders is de kans groot dat als ik bij hem
aanklop, hij hierdoor helemaal niet open zal doen.”
Thijs doet een paar stappen achteruit en hij knikt
begrijpend.
De Blikkenman begint zachtjes op de grond te kloppen.
Zich hierover verbazend, ligt het Thijs op de punt van zijn
lippen om te zeggen dat het aardworm-mannetje dit nooit zou

kunnen horen. Maar net op tijd realiseert hij zich dat hij niets
zou zeggen.
Vervolgens legt de Blikkenman zijn rechter oor op de grond
en hij luistert met gesloten ogen.
Dat duurt erg lang en de stilte lijkt daardoor een
eeuwigheid te duren. Thijs durft zich niet te bewegen en het
lijkt of er ook in het bos geen enkel geluid meer bestaat.
“Ja! Ik hoor iets!” fluistert de Blikkenman en hij staat
voorzichtig op.
“Nog steeds niets zeggen,Thijs!” fluistert de Blikkenman
opnieuw en hij houdt hem bij zijn beide schouders stevig
vast. ”Pas als het Aardworm-mannetje jou iets vraagt, mag je
antwoord geven. Als je dat niet doet, is hij direct weer
verdwenen onder de grond en dan zie je hem nooit meer
terug.”
Geschrokken stottert Thijs fluisterend: “Nee, nee, dat is
goed! Ik zal helemaal niks zeggen, dat beloof ik.”
Op dat moment gaat er in de grond een kleine, ronde deur
heel voorzichtig open en dan ziet Thijs de meest vreemde
verschijning die hij ooit in zijn leven heeft gezien…
“Een reuzenmol!” schiet het door Thijs heen en als door de
bliksem getroffen staart hij naar het Aardworm-mannetje.
“Wat is dit voor kabaal, Blikkenman?”klinkt zijn stem als
kwam het opborrelen vanuit een diepe grot. “Wie is dat
piepkleine mannetje dat achter je staat? Hopelijk is het een
Sterrenkind…”
“Ja, ja, een Sterrenkind is het,” zegt de Blikkenman haastig
en hij kijkt streng achterom naar Thijs en gebaart hem om nog
steeds te zwijgen.
“Goed,” zegt het Aardworm-mannetje, naar buiten kruipend
en zich vervolgens moeizaam oprichtend. ”Ik houd van
Sterrenkinderen, want ze horen bij mijn grote vriend de Nacht.”

Nu kan Thijs het Aardworm-mannetje pas echt goed zien en
hij had het gebaar van de Blikkenman niet nodig om te
zwijgen, simpelweg omdat hij met stomheid geslagen is.
Het Aardworm-mannetje lijkt inderdaad op een enorme
mol, maar ook op een mens.
Hij heeft wel gewone armen en benen, maar zijn handen en
voeten lijken meer op enorme roze klauwen, modderig en vuil
van het leven onder de grond.
Zijn gezicht is net als zo te zien zijn hele lichaam begroeid
met zwart haar, dat glanst als fluweel.
Zijn neus is lang en roze en het lijkt op een korte
olifantenslurf. Maar zijn ogen zijn niet te zien, omdat ze
verborgen zijn achter een enorme zonnebril.
Vreemd is ook dat zijn oren lijken te ontbreken,waardoor
Thijs zich afvraagt hoe het dan mogelijk is dat het aardwormmannetje toch zo ontzettend goed kan horen…
Het Aardworm-mannetje kijkt naar Thijs en hij vraagt met
zijn donkere,diepe stem: “Hoe heet jij, klein mannetje? Castor,
Pollux, Polaris of Sirius?“
“Nee, meneer de Aardworm,” antwoordt Thijs verlegen en
het liefst zou hij nu wegzinken in de grond en daarin voorgoed
verdwijnen. ”Ik heet Thijs”.
Het Aardworm-mannetje smakt met zijn lippen, waardoor
zijn grote, scherpe tanden even zichtbaar zijn en hij zegt met
een nu veel zachtere stem: “Thijs…gewoon Thijs. Hm, dat
bevalt me wel. Waarnaar ben jij op zoek, Sterrenkind Thijs?“
“Het geluk, meneer de Aardworm,” fluistert Thijs en hij
schaamt zich diep, omdat hij dit zelf nu opeens een
onbeduidende zoektocht vindt.

“Het geluk…” zegt het Aardworm-mannetje en hij knikt
instemmend. “Ja, dat is mooi. Denk je dat je dat zult vinden,
Thijs?“
“Dat hoop ik, meneer de Aardworm,” antwoordt Thijs iets
minder verlegen. “En als ik het vind zal ik het in dit doosje
stoppen.”
Hierop haalt Thijs het blauwe doosje met de zilveren sterren
tevoorschijn.
“En als het geluk te groot is voor dit doosje?” zegt het
aardworm-mannetje met een grijns.
Thijs is even uit het veld geslagen en hij stottert: “Dat…
dat… weet ik niet.”
Lachend schuifelt het Aardworm-mannetje naar Thijs toe,
legt één van zijn grote, roze klauwen op zijn schouder en hij
fluistert in zijn oor: “Grapje, Thijs, neem me het me maar niet
kwalijk. Door mijn eenzame leven onder de grond heb ik soms
moeite om mensen altijd serieus te nemen. Maar jij bent op
zoek naar het goede en ik zal proberen om jou te helpen bij
deze moeilijke zoektocht.”
Plotseling draait het Aardworm-mannetje zich om en hij
schuifelt nu naar de Blikkenman, die de hele tijd roerloos bij
zijn grote juten zak stond.
“En jij, Blikkenman?” vraagt het aardworm-mannetje aan
hem. “Ben jij ook op zoek naar het geluk?“
“Eh…” aarzelt de Blikkenman. “Eigenlijk heb ik dat geluk nu
net gevonden, gelukkig…”
“Oh? Dat is mooi…” zegt het Aardworm-mannetje en hij
maakt een kleine buiging. “Ik neem aan dat ik de oorzaak ben
voor jouw geluk?“
De Blikkenman zwijgt totaal overdonderd, maar dan wijst hij
naar de grote, juten zak.

“Daarin zit het geluk,” zegt de Blikkenman zo zachtjes, dat
het bijna niet is te verstaan.
“Aha!” roept het Aardworm-mannetje triomfantelijk. ”Dat
wist ik eigenlijk al eeuwen lang! Vertel!“
Zenuwachtig trekt de Blikkenman aan een koord, die de
grote juten zak afsluit. Met een rinkelend geluid stroomt er een
enorme voorraad conservenblikken tot vlak voor de roze
klauwen van het aardworm-mannetje.
“Dit…dit…is het,” stamelt de Blikkenman en met trillende
handen pakt hij een paar conservenblikken op. “Ik… ik... dacht
zo: de laatste keer dat ik u sprak, klaagde u zo over de
vochtige vloer in uw woonkamer. Als ik nu al deze blikjes plet
en daarvan een prachtige mozaïek-vloer maak, dan hebt u
straks droge klauwen, ik bedoel… droge voeten. Dan bent u
daar hopelijk gelukkig mee, waardoor ik ook gelukkig zal
zijn…”
Het Aardworm-mannetje maakt opnieuw een buiging en hij
zegt vriendelijk: “Dank je wel, Blikkenman. Dat waardeer ik
zeer.”
Het Aardworm-mannetje schuifelt daarop nu naar Thijs en
hij bekijkt hem aandachtig.
“Jij bent een erg klein Sterrenkind, lieve Thijs,” zegt het
aardworm-mannetje zacht en hij knikt instemmend. “Jij moet
groeien, dat is duidelijk. Maar ik weet ook dat als jouw
zoektocht voorbij is, dat je dan groot zult zijn, heel groot
zelfs…”
“Denkt u dat, meneer de Aardworm?” vraagt Thijs hoopvol.
“Ja,” knikt het Aardworm-mannetje opnieuw. “Thijs, noem
mij maar de Wroeter, want dat ben ik, een wroeter. Ga met mij
mee diep onder de grond. Dat zal voor jou eerst wel heel

moeilijk zijn, maar ik beloof je dat het achteraf ook erg
waardevol zal blijken te zijn.”
De Wroeter draait zich om naar de Blikkenman en hij zegt: ”
Blikkenman, in mijn opberghok, derde gang links, zul je
gereedschap vinden. Waar mijn woonkamer is, weet je nog wel
van de vorige keer. Maar nu neem ik eerst Thijs mee op zijn
zoektocht naar het geluk.”
“Dat is goed, Wroeter,” zegt de Blikkenman en hij loopt op
Thijs af.
“Kijk, Thijs, voor jou,” zegt de Blikkenman en uit zijn jaszak
pakt hij een wikkel. “Die is voor jou als aandenken aan mij. Het
is een enorm zeldzame wikkel en verzamelaars zouden er heel
veel geld voor over hebben. Ik hoop dat dit bijdraagt aan jouw
geluk, stop het nu maar in de blauwe doos.”
Daarop geeft de Blikkenman Thijs een hand, terwijl er
tranen in zijn ogen staan.
“Vaarwel, Thijs!” zegt hij met een ontroerde stem. “Het was
voor mij een geluk dat ik jou tegen gekomen ben!“
“Kom,Thijs,” zegt de Wroeter fluisterend. “Ga mee.”
Hierna tilt hij Thijs op alsof hij een veertje was en schuifelt
met hem door de kleine ronde deur de duisternis in.

