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De veerman 

 

Eenzaam en alleen, door de mensen veracht en verstoten, dwaalde de Dood over de aarde. 

Hij wilde eenieder die zijn taak volbracht had zijn zegen geven en een poort zijn naar nieuw, 

verdiepter leven, maar daarvoor werd hij niet geëerd. De mens voelde zich verongelijkt, niet 

verlost uit zijn lijden, niet gekroond voor zijn werk. De Dood zag hij als een spelbreker. 

Zwijgend, miskend deed de Dood zijn werk. Hij wist dat Gód hem genadig was. 

Op een dag zag hij een jongetje buiten spelen. In het zand had hij een rivier getekend. 

Daarop lag een speelgoedbootje met een poppetje erin. Aan één kant van de rivier stonden 

twee beestjes, een wolf en een geit. Een balletje was voor hem een kool. 

"Go, hoe had papa het toch ook alweer klaargespeeld? De veerman moet alles aan de 

overkant zien te krijgen, maar de wolf wil het geitje eten en het geitje de kool, terwijl de 

veerman iedere keer maar één van hen in zijn bootje mee kan nemen." 

Hij piekerde over dit probleem en zette beurtelings het ene dan wel het andere speeltje in het 

bootje en overdacht wat er dan zou gebeuren. 

Hij voer met het geitje naar de overkant – de wolf lust toch geen kool - en voer terug. De 

tweede keer nam hij de wolf mee. Oei, deze kon hij niet alleen bij het geitje laten, dus nam hij 

het geitje weer mee terug. Terwijl hij roeide, raakte hij ineens doordrongen van de clou van 

het raadsel. De derde keer nam hij de kool naar de overkant en ging met een lege boot 

terug. Als laatste nam hij het geitje mee. 

"Maar goed dat de veerman zo sterk is dat hij zo vaak op en neer kan roeien. Zo komt alles 

heelhuids aan de overkant," zei hij opgelucht. 

De Dood, die dit had gehoord, kreeg tranen in zijn ogen van dankbaarheid dat hij dit had 

mogen aanschouwen. Hij legde zijn hand op het jongetje en groette hem. Deze zag glim-

lachend naar hem op. Met een lied in zijn hart vervolgde de Dood zijn weg. 
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