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HOOFDSTUK 1
 HAI ZOEKT WERK.

Hai zwerft sinds hij geen werk meer heeft. 
Hij loopt langs een akker, hij ziet dat er gewassen 
op groeien.
In de verte staat een vrouw gebogen en iets 
verderop haar man.

Hai holt op de vrouw af, hij maakt een diepe 
buiging. 
 ‘Vrouw,’ zegt hij: ‘heeft u misschien werk voor mij? 

Ik heb honger en heb geen slaapplaats.’
 ‘Hoe komt dat?’ vraagt zij.
 ‘Ik was een visser maar het water is verdwenen. 
Het zit diep in de grond, dat komt door de droogte.
Er is daar niets anders te zien dan diepe scheuren.
 ‘Arme man,’ zucht de vrouw: ‘ik zal het mijn man 
moeten vragen. In ieder geval is er een plaats aan 
onze tafel. Jij bent welkom.’
 

3



De vrouw loopt naar haar man en Hai ziet haar naar 
hem wijzen.
Dan loopt zij terug en zegt: ‘deze oogst kun je 
blijven, daarna moet je verder. 
Je krijgt te eten en te drinken. 
Je krijgt een slaapplaats en wat geld, helaas kunnen 
wij niet veel missen.’
 ‘Dat geeft niet!’ juicht Hai: ‘dank u, duizend maal 
dank, mogen uw gewassen maar veel opbrengen.’ 
De vrouw lacht: ‘jij bedankt, jij komt uit de lucht 
vallen. Wij hebben jou nu hard nodig.’
Hai gaat vlijtig aan het werk.
Zo gaat er een maand voorbij, dan zit het werk erop.

Hai vindt het jammer dat hij niet kan blijven. 
Maar zoals hij is, gaat hij opgewekt opzoek naar 
een andere baan.
Hij loopt langs akkers vol gewassen, maar niemand 
wil hem in dienst nemen.

In de verte reiken bomen tot aan de hemel. 
Hai denkt dat na het bos wel weer een akker is.
Uiteindelijk staat hij voor de rand van een groot 
woud.
 ‘Durf ik hier doorheen?’ denkt hij: ‘misschien zijn 
hier wolven. Ik moet wel, want ik wil niet terug.’ 

Dapper en luid zingend om de wolven af te 
schrikken loopt Hai steeds dieper het woud in.
Takken breken onder zijn blote voeten.
Doornen schaven langs zijn huid.
Zijn voeten doen zeer maar toch loopt hij stug door. 
Totdat hij niet verder kan.  
De vele opeen gegroeide bomen versperren zijn 
weg.
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 ‘Moet ik terug?’ zucht hij: ‘ik ben al zover. 
Vervelend, dat ik nou niet verder kan.’ 

Hij wil zich net omdraaien als hij opeens een 
scherpe tak in zijn rug voelt steken. 
Hai probeert zich om te draaien maar het lijkt alsof 
de tak steeds dieper zijn rug in wil. 
Het doet pijn, vreselijke pijn. 
Hij kijkt over zijn schouder en wordt lijkwit. 
Hij kijkt in het gezicht van een soldaat. 
Eentje die er imposant uitziet.

‘Maar…maar ik heb 
niets gedaan!’ jammert 
Hai.

Hij weet inmiddels dat 
er geen tak in zijn rug 
prikt maar een groot 
zwaard.
‘Wat spook jij hier 
rond!’ schreeuwt de 
soldaat met een barse 
stem: ‘wat heb jij hier 
te zoeken!’
‘Ik zoek werk.’ jammert 
Hai, hij buigt respectvol 
wel tien keer zijn 
hoofd.
‘Mee jij!’ schreeuwt de 
soldaat.

Hai weet niet wat hem 
overkomt. 
Hij voelt zich radeloos 

van angst en denkt dat zijn laatste uur geslagen is.
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HOOFDSTUK 2
HET MOOISTE MEISJE.

Na een lange wandeling doemt er een open terrein 
op. 

Wel vijfhonderd soldaten worden gecommandeerd 
en lopen rijen dik, naast elkaar.
Sommigen kijken door hun wimpers iets opzij om 
Hai te kunnen zien.
Zij weten dat er iets te gebeuren staat, dat komt niet 
vaak voor. 
Zij zijn nieuwsgierig maar mogen niet uit hun rij. 

Hai wordt een hok ingeduwd, een hok van grove 
bamboetakken.
Eerst schreeuwt hij dat hij eruit wil omdat hij niets 
gedaan heeft, maar uiteindelijk gaat hij zitten.
 
Er lijken uren voorbij te gaan, Hai valt inslaap.
Plots wordt hij het hok uitgesleurd.
 ‘W, wat gaat u met mij d, doen?’ stottert hij. 
De stugge soldaat geeft geen antwoord.
 ‘Ik heb niets gedaan, alstublieft, laat mij los. 
Ik zal wel uit dit bos gaan. Ik wist niet, dat ik hier niet 
mocht komen.’

Op dit moment had Hai liever een wolf 
tegengekomen dan een heel peloton vijandige 
soldaten. 
Hij trilt van angst, zijn knieën knikken. 
Hij kijkt niet op maar staart naar de grond.
Een andere soldaat komt aanlopen en neemt hem 
mee. 
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En als Hai eindelijk weer op durft te kijken ziet hij 
een klein huisje.
Voor het huisje staat een meisje, hij heeft nog nooit 
zo’n schattig meisje gezien. 
Het is het allermooiste meisje dat hij ooit gezien 
heeft.

Hai wordt ruw naar de grond geduwd.
 ‘Liggen! Ga op jouw buik liggen. Plat op de grond 
met jouw gezicht in het zand.’ zegt de soldaat nors. 

Het meisje zegt dat Hai moet opstaan.
Nu wordt Hai weer overeind getrokken. 
Hij kijkt naar het meisje dat op een godin lijkt met 

rozen in haar handen.
Met een zangerige stem 
spreekt zij de soldaten 
toe, die gaan weg en laten 
hem voor haar huisje 
achter.
Zij wenkt hem en vraagt: 
‘wie bent u oude man? 
Wat deed u hier zo vlak bij 
mijn huis?’ 
‘Ik, ik zoek werk,’
zegt Hai zacht: ‘alleen 
maar dat, ik zoek ook een 
plekje om te slapen.’
‘Kijk,’ zegt ze: ‘ziet u deze 
bloemen, ik wilde ze net 
begieten, neemt u het van 
mij over? 

Ik hou zo van bloemen, maar ik mag ze eigenlijk 
niet zelf verzorgen.’ 
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Hai kijkt naar haar nagels die zo lang zijn dat zij er 
moeilijk mee kan werken.
 ‘Hoe heet u oude man?’ vraagt zij.
 ‘Ik heet Hai, ik was een visser maar de rivier is 
drooggevallen.’
 ‘Hebt u verstand van bloemen, Hai?’
 ‘Van die niet, ik heb wel op het land gewerkt.’
 ‘Kunt u mijn bloemen water geven? Kunt u hout 
verzamelen voor de winter? Ik zal u rijkelijk 
belonen.’
 ‘Maar natuurlijk.’ lacht Hai, hij is blij dat hij weer 
werk heeft.
 ‘U weet niet wie ik ben hè? Goed, dat laten wij zo. 
Aan het werk!’
Het mooie meisje loopt haar huisje in en laat een 
emmer water op de veranda staan.
Hai pakt de emmer en plonst met zijn hand wat 
water over de bloemen.
 ‘Wie is zij?’ denkt hij: ‘het kan onmogelijk een 
prinses zijn, die wonen toch niet in een klein huisje 
in zo’n groot bos? Maar…, die soldaten dan?’ 

Hai raapt hier en daar afgewaaide takken op.
Als hij een stapeltje heeft brengt hij het naar het 
huisje. 
Hai hoopt beloond te worden maar zij zegt:
 ‘nee beste man, u moet veel meer hout 
verzamelen. Het is voor de winter en velen moeten 
zich kunnen warmen.’

Hai gaat dieper het bos in. 
In de verte hoort hij het gehuil van wolven.
Koude rillingen kruipen over zijn rug, hij wordt 
angstig. Hij verzamelt zo veel mogelijk hout in een 
korte tijd om maar snel weer bij het huisje te zijn.
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HOOFDSTUK 3
DE BELONING.

Dag in dag uit verzamelt Hai hout en zo gaat het 
vele dagenlang. 
Het hout stapelt hij in een daarvoor bestemd hok. 
Hij is meestal blij als hij daar terug is. 

Vandaag is hij net terug, hij stapelt het hout in het 
hok. Het hok is bijna vol. 
Plotseling hoort hij iets achter zich, zou het een wolf 
zijn?
Als hij omkijkt staat er een soldaat.
De oude man is niet bang meer, hij buigt nederig en 
vraagt: ‘wat mag ik voor u doen?’
 ‘Komt u mee, er wordt naar u gevraagd.’ zegt de 
soldaat. 

Hai loopt gehoorzaam achter de soldaat aan. 
Ook deze soldaat drukt hem tegen de grond.
 ‘Liggen, plat, hoofd in het zand. Daar is de prinses!’
 ‘Het is dus toch een prinses,’ denkt Hai: ‘maar wat 
doet zij hier. Een prinses hoort toch niet in een bos.’
 ‘Sta op meneer Hai, ik breng u de beloning!’ 
gebiedt de prinses.

De prinses is nog mooier dan de eerst.
 ‘Hier, zegt zij: ‘ik heb een kan voor u. Wees er 
gelukkig mee.’ Zij reikt Hai de kan aan.
Haar handen verspreiden een heerlijke zoete 
bloemenlucht.
 ‘Ik mag u eigenlijk niet persoonlijk bedanken maar 
hier is uw beloning.’ lacht zij. 
En voegt er aan toe: ‘lachen mag ik ook niet. Ik wil 
geen keizerin worden.’
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Hai neemt de kan aan. 
 ‘Een gouden kan? Ik kan nu van alles kopen. Ik ben 
rijk!’ 
De prinses lacht: ‘een gouden kan? Niks hoor, het is 
een koperen kan. Moge geluk uw deel zijn.’
Hai kijkt verbouwereerd naar de kan.
Een heleboel gedachten gonzen door zijn hoofd: 
‘wat moet ik ermee, ik heb hier niets aan.
Ik had liever geld of nieuwe kleding. 
Prinsessen zijn toch rijk? 
Zij zijn in ieder geval rijker dan die aardige 
akkerbouwers. Ik heb een idee, als ik hen opzoek 
geef ik hen deze koperen kan. 
 
‘Dank u uwe grootsheid, duizend maal dank!’ 
bedankt Hai beleefd.
 ‘Uw werk zit erop. Vaarwel meneer Hai!’
De prinses keert zich van hem af en loopt statig 
haar huisje binnen.

Hai loopt over het open terrein waar wel vijfhonderd 
soldaten in een kring rondrennen.
Zij hebben nu eenmaal niets anders te doen. 

Tussen de opeen gegroeide bomen zoekt Hai zijn 
weg naar de rand van het bos. 
Stekelige takken en doornen prikken door zijn 
kleding.
Het is moeilijk er langs te komen zonder 
schrammen en krassen op te lopen. 
Uiteindelijk bereikt hij de bosrand.
De geuren van het boerenleven prikkelen zijn neus.
 ‘Heerlijk,’ denkt Hai blij: ‘ik ga meteen naar die 
aardige mensen.’
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HOOFDSTUK 4
HAI GEEFT ZIJN KAN WEG.

Hai loopt zo snel hij kan naar de akker van de 
aardige familie.
Hij ziet ze op een zaaiveld, zij verspreiden zaden.

Hai rent op hen af, hij hijgt: ‘vinden 
jullie dit een mooie kan? Jullie krijgen 
deze kan en jullie raden nooit hoe ik 
er aangekomen ben.’
Op datzelfde ogenblik kijkt hij voor 
het eerst in de kan. 
Hij haalt er tot zijn verbazing een 

kimono en een goudstuk uit.
 ‘Hi, hi,’ grinnikt hij verrast: ‘hier, dit goudstuk is voor 
jullie. Mag ik hier een tijdje werken en wonen? 
Ik moet jullie namelijk ook mijn avonturen vertellen.’

De akkerbouwers weten niet wat hen overkomt. 
Zij kregen nooit iets waarvoor zij niet gewerkt 
hadden.
Het goud schittert in het zonlicht.
De koperen kan glimt ook.
 ‘Wij gaan naar huis,’ stelt de man voor: ‘gaan wij 
morgen verder vrouw? Vandaag is het feest, we 
moeten dat vieren. Laten wij Hai verwennen met 
een feestmaal.’

Gedrieën wandelen zij over het zaaiveld naar huis.
Hai vraagt of hij zich mag wassen om zijn nieuwe 
kimono aan te doen.
Het is een zwarte kimono met een paarse bies.
Hij is er erg blij mee.
Na zijn bad drinkt Hai thee, intussen is het huis 
gevuld met de geur van overheerlijk voedsel.
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Hai blijft een tijd bij de familie, hij wacht tot het 
oogsttijd is.
Maar de oogst mislukt jammerlijk door de droogte.
 ‘Dank zij jou heb ik nog het goudstuk.’ zegt de 
akkerbouwer.
Ik kan zaden kopen voor het volgend jaar. 
Ik kan ook voldoende voedsel inslaan. 
Nogmaals mijn dank Hai.’
Hai lacht de akkerbouwer toe maar hij ziet wel in dat 
hij niet langer kan blijven.

Hai vertrekt en ditmaal slaat hij de andere akkers 
over, hij gaat meteen terug naar het grote woud.
Niet lang nadat hij het bos betreedt, wordt hij 
overmeestert door enkele soldaten. 
Weer moet hij het bamboehok in, maar nog geen 
uur later wordt hij er alweer uitgehaald.
Hai is herkend als de houtsprokkelaar.
Weer word hij naar het huisje gebracht. 
Dit keer werpt Hai zichzelf op de grond, op zijn buik 
met zijn hoofd in het zand.
De prinses verschijnt op de veranda. 
 ‘Dag meneer Hai, wat fijn dat u ons weer komt 
helpen. Wilt u weer hout sprokkelen voor de 
aankomende kou?’
 ‘Graag edele prinses.’ lacht Hai.
 ‘Ik laat u naar een tent brengen waar u kunt 
uitrusten na uw werk.’

Hai gaat meteen aan het werk.
Omdat hij is nog steeds bang is voor wolven en 
andere wilde dieren, werkt hij keihard om snel thuis 
te zijn.
Dan hoort hij een vreselijk gekerm.
Hai gooit zijn takkenbos opzij en gaat rechtop staan.
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 ‘Wat hoor ik, waar komt dat gejammer vandaan?’
Hij draait rond om te bepalen waar het gekerm 
vandaan komt en loopt erheen.
Hij blijft bij een boom staan, het gekerm komt uit de 
boom. 
Het is plots stil.
Onder aan de boom is een klein gat, er steekt een 
neus en een tong uit.
Hij bukt bij het gat.
 ‘Wat ben jij voor een beest? Zit jij vast? Ik zal jou 
proberen te bevrijden. Bijt jij mij niet?’

Hai heeft de grootste moeite het diertje te bevrijden 
uit zijn netelige positie.
 ‘Is dit het jaar van de hond? Nee hè. 
Zeg, ben jij wel een hond? Ha, ha, nee hè? Jij bent 
een jong wolfje. 
Wat zie jij er schattig uit. Ach wat ben jij lief. 
Zeg eens, waar is jouw mama en hoe ben jij in die 
boom geraakt?’

Hai laat zijn takkenbos liggen en neemt de jonge 
wolf mee naar zijn tent. Hij geeft het te eten.

13



HOOFDSTUK 5
DE WOLF IS GEGROEID.

Een tijd geleden vond Hai een jonge wolf.
De wolf is gegroeid en aan mensen gewend. 
Hij neemt ‘zijn hond’ altijd mee als hij hout sprokkelt. 
Vandaag ligt het hok weer vol hout.  
Hai is klaar met zijn werk.

Als de prinses hoort dat er weer genoeg hout is 
lacht zij tevreden.
 ‘Het is tijd voor uw beloning.’ zegt zij. 
De prinses weet nog niets van de wolf die als een 
hond is opgegroeid.
Zij schrikt daarom erg als zij de wolf ontdekt. 

Zij rent gillend 
haar huis in en 
meteen reageren 
er soldaten. 
Zij rennen met 
scherpe messen 
op het dier af.
‘Nee! Jullie 
mogen mijn hond 
niet doodmaken. 
Kijk, hij is zo lief 
als een lam.’ 

Hai tilt het beest 
op alsof het een 
pop is. 
‘Zien jullie, het is 
een hond.’ 

zegt hij: ‘hij bijt niet eens. Hij is het gewend.’
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 ‘Hij lijkt op een wolf.’ vind een soldaat.
 ‘Het is mijn hond,’ liegt Hai: ‘wij zijn onafscheidelijk.’ 
De prinses durft na een poos weer buiten te komen.
Hai staat er nog steeds, hij is benieuwd wat de 
beloning zal zijn.  
 ‘Zie hier een tweede koperen kan, moge geluk uw 
deel zijn.’

Hai kijkt in de kan, er zit niets in.
Hij bedankt de prinses voor de o zo mooie kan 
maar hij loopt mopperend naar zijn tent.
 ‘Geluk? Wat moet ik met dat onding! Zeg meneer?’ 
roept hij naar de soldaat die hem de allereerste keer 
in het bamboehok had gegooid. 
‘Houd jij van koperen kannen? Moffel dit onding weg 
voordat de prinses ziet dat ik deze oerlelijke kan 
heb weggegeven. Dan maar geen beloning.’ zucht 
hij.

De soldaat neemt de kan van hem over en loopt 
ermee weg. 
Onderweg kijkt hij in de kan. 
Er ligt een dolk in versierd met de prachtigste 
juwelen. 
 ‘Wat een rare man is die Hai.’ denkt de soldaat: 
‘hij geeft zomaar iets kostbaars weg. 
Prachtig die dolk, ik wilde altijd al zoiets hebben. 
Je kunt wel zien dat die van de prinses was.’ 
Hij loopt blij verder, af en toe nog groetend naar Hai.

Omdat hij weer zonder werk is pakt Hai zijn spullen 
en fluit naar de wolf.
Die komt onmiddellijk aangehold.
 ‘Kom beest, we gaan.’ zegt hij tegen zijn wolf.
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Zodra Hai het woud uit is, jankt de wolf.
 ‘Arm dier, jij wilt hier blijven hè? Jij wilt opzoek naar 
een wolvinnetje. Jij wilt vast weer een vrije wolf zijn.
Ga maar, ga de wolven zoeken.’
De wolf kijkt met een scheve kop naar Hai. 
Dan verdwijnt hij tussen de struiken.

Hai kijkt vertwijfelt naar de struiken waarachter de 
wolf verdween.
 ‘Tja, ik voel mij nou wel een beetje oud en zielig,’ 
zucht Hai: ‘ha, ha, als ik een wolf zou zijn, zou ik te 
het wel weten, ik zou gauw een wolvinnetje zoeken. 
Maar ik ben geen wolf en ik heb andere dingen te 
doen, ik moet weer een slaapplaats zoeken en het 
liefst met een maaltijd.
Wat zal ik doen,’ denkt Hai: ‘zal ik weer langs die 
aardige mensen gaan? Misschien vinden zij dat niet 
leuk. Ach wat, als ik geen werk krijg heb ik toch een 
leuke dag.’

Hai gaat opgewekt opstap.
Maar als hij bij de akker aankomt, blijkt die verlaten. 
Bij een naastgelegen akker ziet hij een man werken. 
Hij loopt op hem af. 
 ‘Meneer? Waar zijn uw buren gebleven?’
 ‘Zij zijn geloof ik naar de stad verhuist. Zij hadden 
wat geld gespaard, daarom zijn zij vertrokken. 
Hoe zij dat hebben kunnen doen is mij een raadsel. 
Mijn land brengt nauwelijks iets op en vooral niet na 
de droogte van verleden jaar. 
Het spijt mij meneer, ik weet niet naar welke stad zij 
gegaan zijn. Als u hier rusten wilt, gaat u maar naar 
de vrouw, zij is in huis.’
 ‘Dank u.’ zegt Hai beleefd: ‘ik ga maar weer.’ 
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HOOFDSTUK 6
DE PRINSES IS KWAAD.

Hai loopt naar het woud terug.
 ‘Misschien kan ik ander werk doen, dan kan ik weer 
in de tent wonen.’ denkt hij.
Dit keer loopt hij er haastig naartoe.
 ‘Misschien zie ik mijn wolf en dan wil hij misschien 
bij mij blijven.’

Hai loopt zo in gedachten dat hij de soldaten niet 
opmerkt die tussen het groen verscholen staan.
Nog geen twee tellen later ligt hij op de grond met 
een soldaat bovenop hem.
 ‘Wat doe je hier!’ schreeuwt de soldaat.
 ‘U kent mij zeker niet, ik ben de houtverzamelaar. 
Ik wil de prinses spreken.’
 ‘De prinses? Wat wil jij van de prinses weten? 
Hoe weet jij dat zij hier is!’ buldert de soldaat: 
‘zij spreekt immers met niemand en zeker niet met 
een sloeber zoals jij! Mee jij, ik zal jou leren om naar 
de prinses te vragen!’ 

Net zoals de vorige keer wordt Hai ook dit keer weer 
het bamboehok ingesmeten.
 ‘Maar, maar, ik moet de prinses spreken!’ jammert 
Hai. Het helpt hem niets.
Dit keer merkt iemand hem na twee dagen op.
 ‘Wat doe jij hier oude man? vraagt de soldaat: 
‘ik dacht dat jij vertrokken was.’
 ‘Dat was ik ook,’ zucht Hai: ‘ik vroeg mij af of ik hier 
nog iets anders voor de prinses kon doen.’
 ‘Ik denk weinig,’ meent de soldaat: ‘we gaan terug 
naar het Keizerlijk paleis. We vertrekken 
binnenkort.’
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 ‘Wat doet zij hier eigenlijk in dit bos? Een prinses 
hoort hier toch niet? En waarom zoveel soldaten? 
Komt er oorlog?’ vraagt Hai.
 ‘Nee, wij zijn haar gardeleger. 
Zij krijgt hier lessen hoe zij zich moet gedragen. 
Ik hoop dat zij die goed geleerd heeft, want zij wordt 
onze nieuwe Keizerin.
Zij moet leren om met het leger om te gaan en met 
belangrijke personen. 
Dit woud is er ideaal voor, zij wordt hier niet afgeleid 
en kan zich nergens verstoppen. 
Maar zeg eens oude man, waarom hebben zij jou 
hier opgesloten?’
 ‘Dit is een misverstand, kun jij mij hieruit halen?’
 ‘Nee, dat mag ik niet, ik moet het eerst vragen. 
Ik doe dat meteen, ik ben zo terug.’
De soldaat rent weg en komt even later met een 
ander terug. 
Hai wordt vrijgelaten, hij mag naar zijn tent.
 ‘Ik ga eerst mijn wolfje zoeken dan ben ik niet 
alleen vanavond.’

Hai gaat dieper het bos in. 
Hij fluit naar de wolf terwijl hij takken zoekt.
Als hij zijn rug bijna vol takken beladen heeft, 
hoort hij een krakend geluid achter zich. 
Hij kijkt snel achterom in de hoop dat het zijn wolf is.
Maar het is geen wolf.
Tot zijn stomme verbazing staat de prinses achter 
hem. Zij staat daar zonder de bescherming van haar 
gardeleger.
 ‘Hai?’ vraagt de prinses: ‘ik wil mijn koperen 
kannen terug. Jij hebt ze nu niet meer nodig.
Als het goed is heb jij rijkdom en geluk gevonden.’
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 ‘Edele prinses, hoogwaardige vrouw, ik moet u iets 
vervelends vertellen.’ jammert Hai opeens: ‘het spijt 
mij, het spijt mij zo!’
 ‘Wat is er!’ schrikt de prinses. 
Hai stamelt: ‘i, ik heb ze weggeven. Uh… ik vond ze 
niet mooi.’

‘Ben jij mal 
geworden? 
Het waren 
speciale 
kannen.
Het waren de 
kannen van 
mijn Keizerin 
grootmoeder. 
Zij zijn zo 
bijzonder omdat 
zij gevuld raken 
met bijzondere 
wensen. 
Jij zorgt er 
maar voor
dat zij terug zijn 
voor ik naar het 

Keizerlijk paleis terugga want anders rolt jouw hoofd 
eraf!’
 ‘Ik wist n, niet dat ik ze terug m, moest geven.
Ik wist het echt niet!’ huilt Hai. Hij wilde dat hij nooit 
terug was gegaan naar dit grote woud.
 ‘Ga naar de tent en wacht daar!’ commandeert de 
prinses. Zij wandelt weg.

Hai loopt gehoorzaam naar zijn tent.
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HOOFDSTUK 7
HAI WENST.

Hai zit in zijn tent, hij beeft van angst.
 ‘Hoe moet ik aan de kannen komen die ik weggaf?
Ik dacht dat de prinses een aardig meisje was.
Waarom wil zij eigenlijk die lelijke kannen terug, die 
zijn toch niets waard?
Als ik die kannen niet terugbreng voordat zij 
weggaat, word ik gedood, ik wil niet dood.
Mijn maag voelt naar, ik ben zo zenuwachtig.’ 

In de nabijheid van zijn tent hoort hij stemmen.
 ‘O nee, zij komen mij halen!’ denkt hij verschrikt. 

Twee soldaten dringen de tent binnen en slepen de 
tegenspartelende Hai mee naar buiten.
Bij het bamboehok staan er andere soldaten die 
hem er ruw insmijten.
Hai huilt niet alleen van de schrik, hij heeft ook zijn 
oude knieën bezeerd.

Toevallig loopt de soldaat langs, die hem al eerst in 
het hok gooide.
Hij tuurt door de smalle openingen tussen de 
bamboestengels.
Hij blijft staan en vraagt aan de bewaker: ‘wie zit 
hierin? Is het weer die houtverzamelaar?’
De bewaker knikt.
 ‘Doe de deur open, ik moet hem spreken.’
De deur wordt opengezet. 
 ‘Waarom zit jij nu weer hier!’ 
 ‘De prinses is kwaad,’ jammert Hai: ‘zij wil die 
koperen kannen terug, want anders rolt mijn hoofd 
eraf.’ 
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 ‘Ik dacht dat jij die gekregen had, heb jij die kannen 
soms gestolen?’
 ‘Nee, ik kreeg die kannen, maar nu wil zij die terug.
Ach wat was ik een sufkop om die weg te geven, 
daar’ is zij natuurlijk boos om. 
De allereerste kan heb ik aan lieve akkerbouwers 
gegeven, die zijn naar een stad vertrokken. 
Ik weet niet eens naar welke stad.’

 ‘Mijn kan kun je terugkrijgen,’ zegt de aardige 
soldaat: ‘het is volgens mij een bijzondere kan, al 
mijn wensen zijn in vervulling gegaan. Dat kan toch 
geen toeval zijn? Het moet een toverkan zijn want ik 
ben opeens een aanvoerder en hoger in rang dan 
de anderen. Ik ga dus iets voor jou doen, ik stuur 
enkele soldaten naar de nabijgelegen steden. 
Wij moeten die andere kan vinden voor dat wij uit dit 
woud vertrekken.’

De aardige soldaat verlaat het hok waarna de deur 
weer wordt dichtgedaan.
Nog steeds zenuwachtig maar hoopvol wacht Hai 
op de koperen kan van de aardige soldaat.

Nu het avond en schemerig is stapt de aardige 
soldaat het bamboehok in.
 ‘Hier is mijn kan. Wees niet bang, die andere 
vinden wij heus wel. 
Mijn mannen zijn op weg met de snelste paarden.’
Als hij het hok verlaat roept hij: ‘binnenkort ben jij 
weer een vrij man Hai! 
Ik doe bij de prinses een goed woordje voor jou!’ 

21



Hai kijkt in de kan, er zit niets in.
 ‘Ik dacht wel dat er niets bijzonders met deze kan 
was! Moet dit nu een behekste kan voorstellen?
Wat zou ik dan moeten wensen? 
Ik wens dat de prinses een goed hart heeft en mij 
niet laat doden en dat mijn wolf bij mij terug is.’

Hai schrikt als er tegen de deur aangekrabd wordt 
en nog harder van een plotselinge luide stem.
 ‘Uw hond is hier, zal ik hem bij u laten of laat ik 
hem hierbuiten?’ 
De bewaker gluurt tussen de bamboe stengels.
 ‘Mag hij binnen als hij binnen wil en weer naar 
buiten als hij naar buiten wil?’
 ‘Best.’ zegt de bewaker, hij opent de deur.
De wolf rent op Hai af en likt hem in het gezicht.

Hij is zo uitbundig dat hij dolblij rondjes rent door het 
hok.
 ‘Hoe heet jouw hond? vraagt de bewaker. 
 ‘Hij heet Wolf omdat hij op een wolf lijkt,’ lacht Hai: 
‘het is jammer dat ik niets lekkers voor hem heb. 
Hij wenst wat te eten, misschien een bot ofzo.’

22



 ‘Ik zal ervoor zorgen.’ zegt de bewaker: ‘lust jij ook 
iets?’

Als de bewaker voor het bamboehok wegloopt, laat 
hij de deur daarvan open staan. 
Hai gaat er niet uit, hij blijft er netjes in.

 ‘Als jij die wens bent die is uitgekomen, zal die 
andere ook wel uitkomen.’ redeneert Hai.
Dan kijkt hij bij toeval in de kan. 
 ‘Wat is dat nou! Er ligt een bot in.’ 
Nog steeds verbaasd pruttelt hij: ‘ik geloof dat dit 
een wenskan is. Ha, ha er ligt een lekker bot in de 
kan Wolf. Kijk eens, wat ruikt die heerlijk hè?’
Wolf snuffelt in de kan, zijn staart kwispelt hevig 
heen en weer.
Hij bijt gretig in het bot en trekt het uit de kan.
 ‘Lief beest!’ lacht Hai.
Terwijl de wolf tevreden aan het bot knabbelt,
komt de bewaker het bamboehok binnen.
De wolf kijkt kwispelend op, hij ruikt nog meer 
lekkers.

 ‘Houtverzamelaar, ik heb soep en rijst voor jou. 
Voor jouw hond heb ik rijst met vlees erdoorheen.
Als jij het op hebt mag jij naar de prinses, zij heeft 
jou iets te vertellen. Jij mag van haar uit dit hok.’

Hai zet haastig zijn soep neer en pakt de koperen 
kan. 
 ‘Jij blijft hier Wolf, de prinses is bang voor jou.’
Hij rent naar het kleine huisje.
 ‘Eerbiedwaardige prinses!’ roept hij: ‘ik heb hier een 
koperen kan!’
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HOOFDSTUK 8
DE ROVERS.

De prinses verschijnt op de veranda, zij kijkt niet 
boos meer.
 ‘Ik heb een plan.’ zegt Hai zacht: ‘maar daar heb ik 
deze kan voor nodig.’ 
Hij vertelt over de andere kan en waar die moet zijn 
en dat hij niet wist wat voor een kannen het waren.
 ‘Ik heb deze kan nodig om de andere te wensen, 
mag ik deze kan alstublieft meenemen?’
 ‘Goed, ga gauw,’ zegt zij: ‘laat een paard zadelen, 
zo reis jij sneller.’
Hai buigt vele malen en keert zich dan om. 
Hij haalt zijn wolf en rent dan regelrecht naar het 
open terrein waar honderd soldaten op paarden 
galopperen.
Niet veel later is er ook een paard voor hem 
gezadeld en kan hij op weg.

Hai vindt het heerlijk nu hij op de paardenrug zit. 
Hij is blij dat hij niet hoeft te lopen.
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Omdat hij het paard niet laat draven maar langzaam 
laat slenteren valt hij soms in slaap.
Hij heeft niet in de gaten dat hij bespiedt wordt.
Dit keer word hij niet door soldaten in de gaten 
gehouden, maar door rovers.

Plotseling wordt hij overvallen en zijn wolf gedood. 
Een rover trekt aan de teugel. Doordat zijn paard 
meteen halt houdt, valt Hai van zijn paard.
De rovers zwaaien met messen en zwaarden.
 ‘Geef hier die pot, is die van goud?’ 
‘Wat moeten jullie! Ik ben een gezant van de 
Keizerin! Deze kan krijgen jullie niet!’
 ‘Dat zullen wij nog wel eens zien en dat paard heb 
jij ook niet meer nodig!’  
Een van de rovers houdt een zwaard onder Hai’s 
kin.

Hai blijft rustig, hij roept boven de kan: ‘ik wens 
meteen de Keizerlijke garde!’
Alsof zij uit het niets komen, draven paarden met de 
soldaten van de Keizerlijke garde over de heuvels 
zijn richting op.
Pijlen vliegen door de lucht.
De rovers schrikken zich naar, zij willen vluchten.
Tot hun grote schrik hebben zij daar geen tijd voor. 
Binnen enkele seconden zijn zij door de soldaten 
omsingelt en worden verslagen.
Een soldaat vraagt: ‘hebben zij iets van u 
afgenomen, houtverzamelaar?’ Hij kijkt naar de 
dode wolf.
 ‘Alleen, alleen mijn hond.’ huilt Hai: ‘zij hadden 
geen tijd om mij te beroven. Ach mijn arme dier!’
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 ‘Wat vreselijk dat jouw hond dood is.  
Wij hebben die rovers gestraft voor hun daad.
Nu moet jij eens horen wat wij meegemaakt 
hebben.  
Wij belandden in een wervelwind en stonden 
plotseling ongedeerd hier op de heuvels. 
Het was wel even schrikken maar wij mankeren 
niets.’
Hai reageert: ‘Dat is ook toevallig! Maar, hebben 
jullie de kan?’ 
 ‘Die heb jij toch?’
Hai antwoordt: ‘nee, deze kan is het niet. 
Er is nog een tweede kan, precies zo’n zelfde.’
 ‘We hebben de kan nog niet gevonden. Zoek jij ook 
naar die kan, houtverzamelaar?’
 ‘Dat is wel de bedoeling maar tot nu toe ben ik 
nogal dom geweest. 
Ik had allang de kan kunnen hebben als ik op 
dezelfde manier had gereisd als jullie. 
Gaan jullie mee of keren jullie terug naar het grote 
woud?’
 ‘Wij mogen niet eerder terugkeren dan dat wij die 
koperen kan hebben. Wij gaan met jou mee 
houtverzamelaar.’
 ‘Ik hoop niet dat jullie het erg vinden om opnieuw 
per wervelstorm te reizen.’
De soldaten lachen, zij begrijpen de 
houtverzamelaar niet. Zij weten immers niets van de 
wenskannen.
Hai gilt in de kan: ‘ik wens een wervelstorm die ons 
naar die andere koperen kan brengt!’
  ‘Nee, niet weer!’ gillen de soldaten als zij een 
immense tornado zien.
Binnen een ommezien zijn zij opgenomen in de 
grote wervelstorm.
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HOOFDSTUK 9
HAI WENST NOG EEN KEER.

 
De paarden hinniken nerveus als de reusachtige 
wervelstorm hen keurig op een akker doet landen.
De paarden komen netjes op hun benen terecht en 
galopperen snel weg uit de storm.
Met nog angstige ogen galopperen zij op een huis 
af. Het is een statig huis. Op de veranda staat een 
vrouw, zij ziet soldaten op haar akker.
 ‘Wat doen die hier, wat willen zij van ons?’ denkt 
zij. 
Als die wat dichterbij zijn, herkend zij Hai.
 ‘Ach wat leuk,’ denkt zij: ‘hij is een gezant van de 
toekomstige Keizerin. Wat fijn dat hij dat prachtige 
werk mag doen, dat is beter dan op een akker te 
moeten werken.’

Zijzelf hoeft niet meer op haar akker te werken, daar 
heeft zij nu personeel voor.
Sinds dat zij de koperen kan heeft, kent zij alleen 
maar rijkdom en geluk.

Hai stapt van zijn paard en de soldaten ook.
 ‘Kom binnen,’ zegt de vrouw trots: ‘dat ik bezoek 
krijg van de Keizerlijke garde, wat geweldig!’
Zij schenkt thee en rijstwijn in terwijl zij wel duizend 
vragen heeft.
Hai valt haar in de rede: ‘ik kom de koperen kan 
halen. Het spijt mij dat ik die terug moet nemen. 
De eerbiedwaardige prinses wil die kan terug.
 ‘Ach wat jammer, hij staat hier zo mooi.
Maar haar wil is wet, ik zal de kan dus wel moeten 
teruggeven. Pak de kan Hai.’
 ‘Ik kom gauw een ander brengen.’ verzekerd Hai.
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De mannen blijven nog een tijdje. 
Net voor zonsondergang vertrekken zij.
Na een poos gereden te hebben kijkt Hai om zich 
heen. ‘Waar zijn wij eigenlijk, ik weet niet welke kant 
wij opmoeten.’
Dan kijkt hij naar de soldaten en zegt: ‘het spijt mij 
mannen.’ Hij roept boven de kannen: ‘wervelstorm 
verschijn en voer ons naar de prinses!’
Nog voor de mannen er erg in hebben zijn zij voor 
de derde maal opgeslokt door een reusachtige 
tornado. Weer worden zij netjes neergezet. 
Het grote woud ligt voor hen.
De paarden rennen ophol geslagen door het woud 
rechtstreeks naar het open terrein. 
Daar komen zij pas tot rust.
De geschrokken soldaten gaan snel naar hun 
overste, de aardige soldaat.
 ‘Wij hebben de kannen, u kunt ze naar de prinses 
brengen.’
 ‘Dat doet Hai wel, gaan jullie maar uitrusten.’

Hai  loopt onmiddellijk naar het kleine huisje wat er 
armoediger uitziet als het huis van de 
akkerbouwers.
De prinses staat al op de veranda, zij komt hem 
tegemoet.
 ‘Ik heb de kannen nodig omdat ik geen Keizerin wil 
worden. Ik wens een broertje. Hij zal dan de Keizer 
worden. Het valt niet mee om je te moeten houden 
aan de Keizerlijke plichten.’ 
Zij neemt meteen de kannen over en zet die voor 
zich neer.
 ‘Voor ik mijn wens doe zal ik jou vertellen wat mijn 
plannen zijn met jou.’ Hai is een en al oor. 

28



‘Ik wil dat jij mijn hoftuinier wordt, zou jij dat leuk 
vinden? Jij krijgt jouw eigen woning en hulp als jij 
dat wenst.’
‘Werk ik dan bij uw paleis? Met bloemen?’
‘Ja maar ga nu, jij hoort wel wanneer wij vertrekken.’
De prinses holt haar huisje in met de kannen onder 
haar armen.

Hai grinnikt omdat de mouwen van de mooie 
prinses tot op de grond reiken en zij moet uitkijken 

om er niet over te 
struikelen.
Dan keert Hai zich om, 
maar denkt ineens weer 
aan zijn wolf.
Als de prinses binnen is 
roept Hai: ‘wens voor mij 
een lieve hond, ik mis 
Wolf! Wens ook twee 
gewone koperen kannen 
voor hele aardige 
mensen.’

De prinses komt verbaasd 
naar buiten. 
‘Wolf? Wat is er met 
Wolf?’
Die is dood, ik vind dat 
vreselijk!’ jammert Hai:
‘ik voel mij zo alleen, 
alstublieft!’

De prinses loopt lachend naar binnen. 
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Nog geen tel later springt er een jonge puppy uit 
haar huisje en komt zij buiten met twee 
doodgewone koperen kannen.
 ‘Heb je nog meer wensen?’ vraagt zij.
 ‘Nog eentje, ik wil wat nieuwe kleding, deze kleding 
stinkt.’
Dat mag jij bij de soldaten gaan halen, jij weet waar 
die zijn. Zoek ook een paard uit, die heb je nodig. 
Ga nu, ik wil rustig overdenken hoe ik mijn broertje 
moet wensen.’

Hai pakt de jonge hond en zegt hem: ‘ik weet niet 
hoe groot jij wordt maar ik noem je Bai omdat jij wit 
bent. Ha, ha, Hai en Bai, heb ik dat niet leuk 
verzonnen? Kom we gaan een paard uitzoeken, die 
word jouw’ vriend.’
Hij wil net weggaan als de prinses roept: ‘let op Hai, 
mijn moeder komt binnenkort en zij heeft dan een 
blijde mededeling, daarna kunnen wij naar huis.’ 

Acht weken nadat de prinses Hai heeft gesproken 
komt de Keizerin met haar blijde nieuws.

‘We krijgen een 
kindje, misschien 
is het nu eindelijk 
een jongetje. 
Jij kunt dan geen 
Keizerin worden. 
Vind jij dat heel 
erg?’

De prinses lacht: ‘ik ben blij voor u mama, mijn 
wens komt uit.’

EINDE.

30


