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Het is allemaal lucht en najagen van wind 

Er was eens een rijk heer, die wilde gaan reizen. Daarom riep hij zijn knecht en dienstmaagd 

bij zich en zei tot hen: "Het is lente. Ik trek er een tijd lang op uit. Opdat jullie je vrije tijd zinvol 

kunnen besteden, geef ik ieder van jullie talenten. Jou, mijn knecht, geef ik tien talenten, om-

dat je gedurende mijn afwezigheid nauwelijks werkzaamheden hebt te verrichten. Jou, mijn 

meisje, geef ik slechts één talent, omdat jij tijdens mijn afwezigheid mijn huis goed moet 

onderhouden en voor de knecht zorgen, waardoor je weinig extra vrije tijd zult hebben." 

Beiden dankten hun heer en namen de volgende morgen afscheid van hem. 

Toen hun heer om de hoek van de straat verdwenen was, sprong de knecht een gat in de 

lucht. Eindelijk kon hij eens gaan doen wat hij wilde. Dat moest hij gaan vieren en hij ging 

naar het café om zichzelf op een pilsje te trakteren. Het meisje ging naar binnen, gooide alle 

ramen van het huis open zodat de frisse lucht naar binnen kon, glimlachte naar de zon en 

begon al zingend aan de grote schoonmaak. 

In het café trof de knecht een goede bekende, aan wie hij enthousiast zijn verhaal vertelde. 

"Zal ik jou eens zeggen wat jij moet doen!?" reageerde deze, "maar mijn tip is op zijn minst 

drie talenten waard." 

"Nou, vertel op," zei de knecht vol belangstelling. 

"Jij moet bij mijn heer in dienst treden. Die kan zo iemand als jij nu net goed gebruiken en je 

zult daar meer verdienen dan je gewend bent. Gegarandeerd, als jouw heer terug komt en 

ziet wat jij allemaal gedaan hebt en kunt, wil hij je niet meer kwijt en krijg je zeker een forse 

opslag. Je talenten zomaar uitgeven, kun je altijd." 

"Hier heb je er drie. Reuze bedankt. Je heer zal ervan versteld staan welke bergen ik kan 

verzetten. Hij neemt me vast in dienst." 

Alzo ging de knecht aan het werk. In het weekend deed hij de arbeid voor zijn eigen heer. Hij 

kwam er niet aan toe zijn talenten te besteden, want iedere avond, doodmoe, viel hij na het 

eten als een blok in slaap. Het meisje hield een wakend oogje op hem en zorgde ervoor dat 

hij zich niet zou ondermijnen door hem zoveel mogelijk te ontlasten en goed te eten te 

geven. Voor het meisje was het een drukke tijd. Ze zorgde niet alleen voor de knecht en het 

huis, maar ging ook regelmatig naar haar zuster die een kindje verwachtte. Het was alsof ze 

het zelf verwachtte, zo leefde ze met haar mee. Van haar talent kocht ze stof om een 

doopkleedje te maken. Eindelijk kwam de dag waarop ze daarin ‘haar’ kindje ten doop droeg. 

Ze straalde vol trots en blijdschap. 
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Vanaf nu ging ze regelmatig babysitten en in de zomer kreeg ze haar kindje een tijd te 

logeren. Niemand stoorde het wanneer het af en toe huilde, want de heer was niet thuis, de 

knecht was aan het werk en zij hield zoveel van het kindje dat het haar niet deerde. 

De zomer ging voorbij. De tijd verstreek en het nieuwe jaar begon. De dagelijkse gang had 

een bepaalde regelmaat gekregen. Het meisje zorgde en zong. De knecht arbeidde en sliep. 

De heer was nog niet teruggekeerd. Weer een lente, weer een zomer, het najaar stond voor 

de deur. 

Toen kwam er op een middag een telegram dat zei dat de heer binnen een paar dagen weer 

thuis zou zijn. Het meisje was verheugd haar heer weer te zullen zien en wilde hem een fijn 

welkom bereiden door zijn huis een extra beurt te geven. De knecht was blij dat hij weldra de 

kroon op zijn werk zou kunnen zetten en het weer wat rustiger aan zou kunnen doen. Ze 

verwelkomden hun heer met een feestmaal waaraan ze gedrieën aanzaten. De heer vertelde 

honderduit over zijn belevenissen. Het meisje hing aan zijn lippen. De knecht zat te popelen 

om van zijn prestaties te kunnen verhalen. 

Op een gegeven moment vroeg de heer aan het meisje: "En, hoe heb jij het gehad 

gedurende mijn afwezigheid? Heb je je talent fijn kunnen besteden?" 

Het meisje straalde en sloeg haar ogen neer. In eerste instantie ingetogen, maar weldra 

meegesleept door haar eigen enthousiasme, vertelde ze van haar kindje en het kleedje dat 

ze gemaakt had. De heer was stil, bevangen door de uitstraling van dit warme gemoed. Toen 

hij zich hersteld had, gaf hij haar zonder iets te zeggen het cadeautje dat hij voor haar had 

meegebracht. Het was een klein houten kruisje. Ze traande van aandoening toen ze het zag. 

Om de spanning te breken vroeg de heer aan de knecht wat hij met zijn talenten in zijn vrije 

tijd had gedaan. Met gestrekte borst vertelde hij van de gulden tip en het werk dat hij had 

verzet in dienst van een andere heer. Zelfvoldaan keek hij uit naar de reactie in de lijn van 

zijn verwachtingen. De heer, met stomheid geslagen, liet zijn cadeau uit de handen vallen. 

Hij was hevig teleurgesteld, omdat hij zo gehoopt had dat de knecht zijn (vrije) tijd waardig 

had geweten, opdat ze een volgende keer samen op reis zouden kunnen gaan. Nee, hij had 

het niet begrepen. 

De heer raapte het cadeau op en pakte het zelf uit. Het horloge was gebroken. Hij gaf het 

aan de knecht en zei: "Nu je een andere heer gevonden hebt, zal ik geen gebruik meer 

maken van jouw diensten. Beschouw dit als een herinnering aan de tijd die je verloren hebt 

laten gaan." 

Hij richtte zich tot het meisje. 
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"Morgen organiseer ik een groot feest met clowns, een poppenkast en marionetten, ter ere 

van jouw kindje, opdat het snel bekend wordt met de maskers van het leven voordat het er 

ongemerkt een opzet. 

Ik ben blij jouw gezicht te zien." 

De knecht kon zijn spullen pakken en vertrekken. Alles wat hem te zeer met zijn heer 

verbond, liet hij achter. Eenmaal op straat, wist hij niet waar hij naar toe zou gaan. Hij ging 

op de stoeprand zitten. Zijn hoofd leunde zwaar in zijn handen. 

Op een gegeven moment drong het lachen en de schelle stemmetjes van kinderen tot hem 

door. Hij keek op. Een jongetje was bellen aan het blazen. Twee meisjes sprongen en dans-

ten om hem heen en klapten in hun handen van plezier. 

"Ha, ha de lucht kun je toch niet gevangen houden. Zie maar: als een bel de grond raakt, 

knapt hij kapot en soms zelfs eerder." 

Het jongetje deed verwoede pogingen een bel zo lang mogelijk te behouden door te blazen. 

Toen ving hij er pardoes eentje op, terug op het ringetje. Daar bleef het glimmen en kleuren 

door de zon. 

"Ja, maar nu is het belletje niet vrij," zei prompt een meisje. Het jongetje blies het eraf, 

waardoor het weldra sprong. 

Maar iets was hem bijgebleven. Doordat het belletje zo lang op de ring had gedobberd, 

waren hem de mooie beweeglijke kleuren meer opgevallen. Hij blies en blies. Er zweefden 

vele bellen in de lucht. 

"Moet je eens zien wat een kleuren. Die bewegen steeds weer anders." 

Hij genoot van al die kleuren en vond het zelfs niet erg als de meisjes een bel met hun 

handen kapot klapten. Dan blies hij wel nieuwe kleuren de lucht in. 

De knecht die dit alles had gadegeslagen, pakte zijn spullen op en vertrok naar nergens. Hij 

moest tenslotte ergens beginnen. Hij voelde zich loskomen van het ringetje. Bij die 

gedachten kleurde hij op. Misschien zouden er kinderen komen en met hun handen klappen, 

maar misschien ook zou hij pas na een dwarrelende tocht door de lucht op de aarde zijn 

einde vinden. Hij voelde zich geen knecht meer, maar heer in zichzelf, omdat hij genoot van 

zijn eigen kleuren. 
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