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hoofdstuk 1

Je weet niks van me af als je geen boek hebt gelezen wat De 
avonturen van Tom Sawyer heet, maar dat geeft  niks niet. Dat 
boek was gemaakt door meneer Mark Twain, en die vertelde 
de waarheid, meestal. D’r waren dingen die ie overdreef, maar 
meestal vertelde ie de waarheid. Dat zegt niks. Ik heb nooit 
iemand gezien of ie loog, zo af en toe, of het moest tante Polly 
zijn, of de weduwe, of misschien Mary. Tante Polly – Tom z’n 
tante Polly, bedoel ik – en Mary, en de weduwe Douglas, daar 
staat alles over in dat boek – wat bijna helemaal een waar ge-
beurd boek is, met enkele overdrijvingen, zoals ik al zei.

En hoe dat boek afl oopt, is zo: Tom en ik vonden het geld 
dat de rovers verstopt hadden in de grot, en toen waren we rijk. 
We hadden zesduizend dollar de man – allemaal goud. Het was 
een vreselijke berg geld toen het op was gestapeld. Nou, rechter 
Th atcher die zette het uit tegen rente, en het leverde ons de man 
een dollar per dag op, het hele jaar door – zoveel dat je wist 
wat je d’r mee aan moest. De weduwe Douglas, die nam me 
als d’r zoon en liet weten dat ze me bij ging schaven; maar het 
was zwaar om de hele tijd in het huis te wonen, als je bedenkt 
hoe vreselijk precies en netjes de weduwe was in al d’r doen en 
laten; en dus toen ik d’r niet meer tegen kon, smeerde ik ’m. Ik 
stapte weer in m’n ouwe vodden, en in m’n suikerton, en was 
vrij en blij. Maar Tom Sawyer, die spoorde me op en zei dat ie 
een roversbende ging beginnen, en ik mocht d’r bij als ik terug 
naar de weduwe ging en fatsoenlijk werd. Dus ging ik terug.

De weduwe die moest huilen om mij en maakte me uit voor 
arm verdwaald schaap, en ze maakte me nog voor een boel 
andere dingen uit, maar ze bedoelde d’r nooit geen kwaad mee. 
Ze stak me weer in die nieuwe kleren, en ik kon niks anders 
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niet meer als zweten en zweten, en me helemaal benauwd voe-
len. Nou, toen begon het ouwe liedje weer. De weduwe belde 
voor het avondeten, en je moest op tijd wezen. Als je aan tafel 
kwam, kon je niet gelijk gaan eten, maar moest je wachten 
tot de weduwe d’r hoofd naar beneden deed en wat mopperde 
boven de kost, terwijl dat d’r eigenlijk niks mis mee was. Dat 
wil zeggen, niks behalve dat alles apart klaar was gemaakt. In 
een ton met van alles en nog wat is dat anders; de boel raakt 
door mekaar en de smaak verhuist zo’n beetje in het rond, en 
alles gaat beter.

Na het eten haalde ze d’r boek voor de dag en vertelde me 
over Mozes en de Biezers; en ik stond te springen om alles over 
’m te weten te komen; maar na een poosje liet ze los dat Mozes 
al behoorlijk lang dood was; dus toen interesseerde hij me niks 
niet meer; want ik heb niks niet op met dooie mensen.

Al gauw wou ik roken, en ik vroeg de weduwe of het mocht. 
Maar het mocht niet. Ze zei dat het een slechte gewoonte was 
en niet netjes, en ik moest proberen om het niet meer te doen. 
Dat heb je met sommige mensen. Ze geven ergens op af terwijl 
dat ze d’r niks van weten. Zat ze zich daar druk te maken over 
Mozes, die geeneens familie van d’r was, en waar niemand wat 
aan had, omdat ie dood was, snap je, maar had een macht op 
mij aan te merken omdat ik wat deed waar wel wat goeds in 
zat. En zij nam trouwens snuif; maar dat mocht natuurlijk wel, 
omdat ze het zelf deed.

D’r zuster, juf Watson, een hele magere ouwe vrijster met een 
uilenbril op, was pas bij d’r komen wonen en ging me nou las-
tigvallen met een abc-boek. Ze pakte me zowat een uur fl ink 
aan en toen moest ze van de weduwe inbinden. Veel langer had 
ik d’r niet tegen gekund. Toen was het een uur doodsaai, en ik 
kreeg de kriebels. Juf Watson zei steeds: ‘Niet je voeten daarop 
leggen, Huckleberry’; en: ‘Niet zo ineengezakt, Huckleberry – 
ga rechtop zitten’; en al gauw daarna zei ze: ‘Niet zo gapen en 
uitrekken, Huckleberry – probeer je toch eens te gedragen.’ 
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Toen vertelde ze me alles over het onzalige oord, en ik zei dat ik 
wou dat ik daar was. Toen werd ze kwaad, maar ik bedoelde d’r 
niks niet slechts mee. Ik wou alleen maar ergens heen; ik wou 
alleen maar wat anders, het gaf niet wat. Ze zei dat het zondig 
was wat ik had gezegd, zei dat zij het nog voor geen goud zou 
zeggen; zij ging zo leven dat ze naar het zalige oord ging. Nou, 
ik snapte niet wat je d’r aan had om daarheen te gaan waar zij 
heen ging, dus besloot ik het ook maar niet te proberen. Maar 
dat zei ik niet, want dat gaf enkel last en leverde niks niet op.

Nou zag ze d’r kans schoon, en begon me alles over het za-
lige oord te vertellen. Ze zei: je hoefde d’r de hele dag enkel 
maar wat rond te lopen met een harp en zingen, voor altijd en 
eeuwig. Dat leek me dus niks. Maar dat zei ik niet. Ik vroeg d’r 
of Tom Sawyer daar volgens haar heen ging, en ze zei: in de 
verste verte niet. Daar was ik blij om, want ik wou dat hij en ik 
bij mekaar bleven.

En juf Watson die bleef maar op me vitten, en het werd ver-
moeiend en eenzaam. Na een poosje haalden ze de nikkers 
binnen en gingen bidden, en toen ging iedereen naar bed. Ik 
liep de trap op naar m’n kamer met een stompje kaars en zette 
dat op tafel. Toen ging ik in een stoel bij het raam zitten en 
probeerde aan wat leuks te denken, maar dat hielp niks niet. 
Ik voelde me zo eenzaam dat ik haast wou dat ik dood was. De 
sterren schenen en de bladeren in het bos ritselden vreselijk 
droevig; en ik hoorde een uil, heel in de verte, oehoe-en over 
iemand die dood was, en een dagslaper en een hond huilen 
over iemand die doodging; en de wind probeerde wat naar 
me te fl uisteren en ik kon het niet verstaan, en daar kreeg ik 
de kouwe rillingen van. Toen hoorde ik ver weg in het bos het 
soort geluid dat een spook maakt als ie iets wil vertellen wat ie 
op z’n lever heeft  en zich niet verstaanbaar kan maken, en dus 
niet rustig in z’n graf kan liggen en zo elke nacht in het rond 
moet lopen treuren. Ik werd zo somber en bang dat ik wou 
dat d’r iemand bij me was. Al gauw kwam d’r een spin m’n 
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schouder op gekropen, en ik tikte ’m d’r af en hij verbrandde 
in de kaars; en voor ik me kon verroeren, was ie helemaal in 
mekaar geschrompeld. Niemand hoefde me te vertellen dat 
het een verschrikkelijk slecht voorteken was en me ongeluk 
ging brengen, dus was ik bang en bibberde zowat de kleren 
van m’n lijf. Ik stond op en draaide drie keer op de plaats rond 
en sloeg elke keer een kruis over m’n borst; en toen bond ik 
met een draadje een plukje haar van me op om heksen af te 
weren. Maar ik had d’r niks geen fi dusie in. Dat doe je als je 
een hoefi jzer bent verloren wat je hebt gevonden, in plaats dat 
je het boven de deur hebt gespijkerd, maar ik had nog nooit 
eentje horen zeggen dat je zo ongeluk af kon weren als je een 
spin dood had gemaakt.

Ik ging weer zitten, met de bibbers over m’n hele lijf, en pakte 
m’n pijp om wat te paff en; want het hele huis was nou doodstil, 
en dus kwam de weduwe d’r niet achter. Nou, na een hele poos 
hoorde ik ver weg in het dorp de klok dong – dong – dong gaan 
– twaalf slagen – en alles weer stil – zo stil als wat. Al gauw 
hoorde ik een takje breken, beneden in het donker tussen de 
bomen – d’r bewoog wat. Ik bleef stil zitten en luisterde. Gelijk 
kon ik daar beneden heel zachtjes een ‘mi-jauw! mi-jauw!’ ho-
ren. Dat was mooi! Zeg ik: ‘Mi-jauw! Mi-jauw!’ zo zacht ik kon, 
en toen deed ik het licht uit en klauterde het raam uit de schuur 
op. Toen liet ik me op de grond glijden en kroop de bosjes in, 
en ja hoor, daar stond Tom Sawyer op me te wachten.




