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Tom Poes en het slaagsysteem
De aanleiding voor dit verhaal uit 1955 was de opkomst van de op Amerikaanse leest geschoeide 

cursussen marketing, management en verkoopkunde.
Volgens de sluwe ‘systeemontwerper’ Slagslager ligt succes voor het oprapen, als je maar een grote mond 

hebt en zelfvertrouwen uitstraalt. Heer Bommel maakt hij wijs dat hij hem kan klaarstomen voor een 
professoraat in de wis- en natuurkunde. Het wordt voor heer Bommel een martelgang. Totdat hij inziet 

dat een heer en een Bommel altijd geslaagd is.
Toonder had de boeken Lifemanship (1950) en One-upmanship (1952) van de Engelse schrijver Stephen 
Potter (1900-1969) gelezen, waarin de spot wordt gedreven met de zelfhulpboeken. Toonder deelde met 
Potter de scepsis over de populaire cursussen ‘zelfrealisatie’. Hij vond dit onderwerp dermate interessant 

dat hij de vosachtige figuur Slagslager drie jaar later liet weerkeren in Tom Poes en het stenenbeen-
probleem. Slagslager heeft het dan geschopt tot professor aan de Universiteit van het Positieve Denken.

Wim Hazeu, schrijver van de biografie van Marten Toonder



Dit is het 64ste avontuur van heer Bommel en Tom Poes. De stroken hebben 
de nummers 2426-2494. Het verscheen voor het eerst in NRC Handelsblad 

van 9 februari 1955 tot en met 30 april 1955. In 1958 verscheen het verhaal in de 
reeks De avonturen van Tom Poes en Heer Bommel (deel 3) bij Uitgeverij Nie-
meijer in Groningen. Bij De Bezige Bij werd dit verhaal eerder gepubliceerd 

in de bundel Zeg nu zelf… (1974). Bij Uitgeverij Panda verscheen het in deel 13 
van de reeks Heer Bommel: volledige werken: de dagbladpublikaties (1992).



9Heer Bommel had last van neerslachtigheid, want de grauwe luchten 
drukten hem.

‘Een heer van mijn stand gaat naar de wintersport,’ sprak hij op een 
dag, toen hij Tom Poes tegenkwam. ‘Wij, met ons fijn gestel, heb-
ben behoefte aan zonneschijn en vitaminen en ozon, wat dat ook zijn 
mag. Pak je tandenborstel in en volg me, jonge vriend. Je mag mee.’

Dat liet Tom Poes zich natuurlijk geen twee keer zeggen en zo 
kwam het dan ook dat ze op een zonnige wintermiddag in een berg-
achtige streek uit de trein stapten. Tom Poes droeg een rugzak en 
heer Ollie een bergstok en een kaart van de streek.

‘Eens kijken,’ sprak hij. ‘Het hotel moet ongeveer naast het station 
liggen. Dat zei men mij in het reisbureau en daar zullen ze het wel 
weten.’

‘Maar ik zie geen hotel,’ zei Tom Poes. ‘Nergens!’

‘Onzin,’ hernam heer Bommel. ‘In het vouwblad staat: “Dicht bij 
station, riant uitzicht, gelegen aan de weg, stromend water, hoge 
lucht.” Nu, daar houd ik mij aan. En daar is een wegwijzer waar “Ho-
tel” op staat. Het kan niet missen.’

Ze begonnen dus te lopen. De weg was smal en klom met vele boch-
ten steil tegen een berg op. De sneeuw maakte het gaan moeilijk, zo-
dat Tom Poes na een halfuur dan ook moe begon te worden. Maar 
heer Bommel kon hem niet helpen.

‘Kom, jonge vriend,’ sprak hij hijgend. ‘Nog even moed gehouden 
Jij hebt alleen maar die rugzak te dragen, terwijl ik mezelf heb, als je 
begrijpt wat ik bedoel. Daar zie ik het hotel trouwens al.’



10 De laatste meters van de tocht naar het berghotel waren het zwaarst. 
Tom Poes liep dubbelgevouwen te hijgen en heer Ollie sleepte zich 
met behulp van zijn bergstok tegen het steile pad omhoog.

Maar toen stonden ze dan toch voor de deur van het berghotel. Het 
bleek een soort van blokhut te zijn die eenzaam op een rotspunt in de 
wind stond te schudden.

‘Welkom! Welkom!’ sprak de hotelhouder die groetend uit zijn 
bouwsel trad. ‘Hebben de zeer geëerde heren een goede reis gehad? 
Onze treinli’s zijn klein – maar héél gemoedelijk, wat? Komt toch 
binnen, heerschappen en zet u neder. Het is binnen warm. Net en 
gemoedelijk!’

‘Hm!’ zei heer Bommel uit zijn humeur. ‘Ik zou weleens willen weten 
wie er op het idee is gekomen dat deze hut dicht bij het station ligt. Wij 
zijn drie uren bezig geweest om hier te komen! Het is een schande!’

‘Ach! Maar het station is hier toch vlak bij!’ riep de waard uit. ‘Dui-
zend meter hieronder! Vanuit het venster kunt u het tuig zien rijden. 
Maar het wegli is een beetje kronkelig, wat?’

‘Kronkelig!’ hernam heer Bommel boos. ‘Zo’n snertweg heb ik nog 
maar zelden gezien. En het is een schandaal om dit optrekje een hotel 
te noemen!’

‘Er is niet eens stromend water!’ vulde Tom Poes aan, terwijl hij op 
een oude lampetkan wees.

‘Wat?!’ riep heer Ollie uit. ‘En in het vouwblaadje stond dat hier 
stromend water was! Het is gewoon bedrog.’

‘Maar, zeer geëerde heerschappen,’ suste de ondernemer, ‘er is toch 
stromend water! Kijkt u toch!’ En hij wees uit het raam, waar een 
bruisend watervalletje zichtbaar was.



11Heer Bommel schikte zich moeilijk in de omstandigheden.
‘Ik had me iets anders voorgesteld van mijn vakantieverblijf,’ sprak 

hij klagend, toen ze na het eten bij een open haard zaten. ‘Ik had ver-
wacht een ruim en geriefelijk hotel te vinden, vol goede zorgen voor 
een vermoeid heer die in de winter wat zonneschijn en vitaminen zoekt 
voor zijn tere gezondheid. Ik had gehoopt op mijn verjaardag een klein, 
doch opgewekt feestje te kunnen geven aan mijn medegasten.’

‘Ach, is de geëerde heer jarig?’ vroeg de hotelondernemer verrast.
‘Ik ben niet jarig. Ik wórd jarig!’ verbeterde heer Ollie. ‘Op zondag de 

dertiende. Maar erg feestelijk zal het niet worden op deze kale bergtop.’
‘Jarig op zondag de dertiende?’ riep de waard uit. ‘Maar dat is im-

mers gans wonderbaar! Dan bent u een héél bijzonder persoon!’
‘Hm!’ zei heer Bommel. ‘Och ja, wij Bommels zijn wel bijzonder, 

wat jij, Tom Poes?’

‘Zeker,’ zei Tom Poes. ‘Maar waarom is jarig zijn op zondag de der-
tiende zo zeldzaam?’

De oude zette de schalen en borden neer en ging tegenover hen zitten.
‘Niet ver van hier is een grotli,’ zei hij geheimzinnig. ‘Een wensgrot-

li! Een héél bijzondere attractie van deze omgeving. Wie jarig is als de 
dertiende op een zondag valt, mag daar een wens doen. En als het een 
goede wens is, komt hij altijd uit. Ja, ja, dat is iets gans wonderbaars.’

‘Een grotli?’ vroeg heer Ollie verbaasd.
‘Een wensgrot,’ legde Tom Poes uit. ‘Een of andere spelonk die ze 

zo noemen om toeristen te trekken, natuurlijk.’
‘Ik weet het niet,’ zei heer Bommel peinzend. ‘Een wensgrot! Hm! 

Soms zit er iets in dat oude bijgeloof. En tenslotte is het héél bijzonder 
om jarig te zijn op zondag de dertiende, zeg nu zelf! We zullen zien, 
jonge vriend!’



12 ‘Het is hier toch wel aardig,’ zei heer Bommel, toen ze de volgende 
dag op weg gingen naar de grot. ‘Niet alleen dat een heer hier in de 
koude, hoge lucht herstel kan vinden voor zijn geschokte gezond-
heid, maar er is nog een wensgrot ook!’

‘Hm,’ zei Tom Poes, ‘vindt u dat zo bijzonder. Gisteren zei u nog 
dat het allemaal zo tegenviel.’

‘Maar een wensgrot!’ riep heer Ollie uit. ‘Denk toch eens aan, jonge 
vriend! Dat is toch niet gewoon!’

‘Ach,’ zei Tom Poes. ‘Wensen vallen altijd tegen, want ze komen 
altijd op een onverwachte, nare manier uit. En dit is natuurlijk maar 
een gewone grot die ze hebben ingericht om toeristen te trekken.’

‘Jij bent een mopperaar!’ hernam heer Bommel. ‘Kijk, hier is het. 
Ziet hij er niet erg echt uit? Komaan, volg me!’

Zo sprekende trad hij naar binnen en stond nu naast een oude berg-
bewoner met een gidspetje op.

‘Ach,’ riep deze uit, ‘de zeer geëerde heerschappen komen zeker 
van het hotel? Ja, ja, mijn oom heeft me al gezegd dat u komen zou. 
U komt hier een wens doen, wat? Ja, ja, dat kan in dit grotli! Gans 
net en gemoedelijk! Dat is vijftig penningen de persoon als toegangs-
prijs en vijfenzeventig penningen voor het doen van een wens. Alleen 
wanneer u jarig bent op zondag de dertiende, want anders kost het 
tweemaal zoveel.’



13Heer Bommel betaalde de toegangsprijs en daarop greep de gids een 
toorts en stak deze aan.

‘Als de heerschappen mij maar willen volgen,’ verzocht hij vriende-
lijk. ‘Maar u moet dicht bij elkaar blijven, als ik u bidden mag. Want 
dit grotli is wel gemoedelijk, maar men kan er toch nog in verdwalen.’

‘Hoor je dat, jonge vriend?’ vroeg heer Ollie. ‘Blijf dicht bij me, dan 
kan je niets gebeuren. En zie je wel dat dit toch allemaal erg echt is? 
Met druipstenen en zo? Dit is wel degelijk een wensgrot, hoor! Je kunt 
de wensen in de lucht voelen hangen, als je gevoelig genoeg bent.’

‘Hm!’ zei Tom Poes. ‘Ik voel niets. Maar u zult wel gelijk hebben. 
Wat gaat u wensen?’

‘Daar heb ik nog eens over nagedacht,’ zei heer Bommel. ‘Het is 
waar dat wensen bij mij altijd op een onverwachte manier uitkomen. 
Daarom moet ik nu eens een list verzinnen! Een soort wens die niet 
fout kan gaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Bedenk jij eens wat, Tom 
Poes! Ik moet ook altijd alles alleen doen!’

‘Hier is de wenszaal, heerschappen,’ sprak nu de gids. Hij hield stil 
onder enkele druipstenen en hief zijn toorts. ‘Gans kolossaal, wat? 
Nu kunt u roepen wat u wenst. Het komt altijd uit. Maar gans hard 
roepen, anders werkt het niet.’



14 ‘Een wens roepen,’ herhaalde heer Ollie bekommerd. Hij staarde, in 
hevig nadenken verzonken, in de diepe duisternis van de grot.

De gids lichtte hem bij met zijn toorts en liet zo nu en dan een hol 
kuchje horen dat akelig weergalmde tussen de druipstenen.

‘Ach, men heeft als eenzaam heer zoveel te wensen,’ mompelde heer 
Ollie ten slotte. ‘Men heeft zóveel onbegrepen verlangens en gedach-
ten – maar iedere wens komt bij mij altijd verkeerd uit.’ Zijn geprevel 
pruttelde dof na in de spelonk en dat maakte hem zenuwachtig.

‘Zeg dan toch iets, jonge vriend!’ riep hij uit. ‘Help me dan toch 
eens en sta daar niet zo dom te kijken!’

‘Hm,’ zei Tom Poes voorzichtig, ‘als u nu eens succes wenste? Ge-
woon maar succes? Dat kan nooit verkeerd gaan, lijkt me. Als u dat 
wenst, zult u met alles slagen.’

‘Met alles slagen,’ herhaalde heer Bommel peinzend. ‘Dat lijkt me 
wel – dat idee is niet slecht.’

‘Een beetje luider, zeer geëerde heer,’ sprak nu de gids. ‘U moet uw 
wens roepen, anders werkt het niet. De berggeestli’s moeten u kun-
nen horen!’

‘Roepen,’ zei heer Ollie. ‘Best! Eh… wat was het ook weer? O ja.’ Hij 
zette de handen aan de mond en haalde diep adem.

‘Succes!’ fluisterde Tom Poes dringend. Maar zijn vriend luisterde 
niet.

‘Ik wil met alles slagen!’ riep hij met grote stem.
De echo’s rommelden door het gewelf en brachten het gesteente in 

trilling. Daardoor raakte een stuk druipsteen los. Het knapte af met 
een dor geluid en viel toen naar beneden, precies op de kruin van de 
wensende heer.



15Heer Bommel bleef enkele ogenblikken versuft liggen, terwijl een 
sterke buil zich op zijn hoofd begon te ontwikkelen. De gids raapte 
intussen zorgzaam het stuk druipsteen op en boog zich over de geval-
len heer.

‘Dat was een gans schone wens!’ sprak hij prijzend. ‘En het heer-
schap heeft een prachtvolle stem! Die zou een aanwinst voor onze 
jodelvereniging zijn. Een net en gemoedelijk clubli.’

‘Bah!’ zei heer Ollie, langzaam overeind komend. ‘Een heer jodelt 
niet en die club interesseert me niet en ik heb hoofdpijn en ik wil uit 
deze snertgrot!’

‘Zoals u wilt,’ gaf de gids toe. ‘Deze nette steen kunt u behouden. 

Hij is het antwoord op uw wens en door dit stuk kwarts zult u slagen, 
zoals u gevraagd hebt. Het kost slechts negenennegentig penningen!’

Heer Bommel bekeek de druipsteenpunt knorrig en tastte aarze-
lend in zijn zak om te betalen.

‘Het is natuurlijk toeristenuitbuiterij, als je begrijpt wat ik bedoel,’ 
sprak hij, toen hij met Tom Poes weer naar het hotelletje liep. ‘Maar 
ik heb niet voor niets een wens gedaan! Als dit ding mij succes brengt, 
heb ik er het geld wel voor over, wat jij, jonge vriend?’

‘Hm,’ zei Tom Poes. ‘U hebt gewenst om te slagen, en toen kreeg u 
dit rotsblok op het hoofd. Het is een vreemd antwoord op uw wens, 
vind ik.’



16 Heer Bommel had daarna genoeg van de bergstreek. Nu hij een wens 
gedaan had, had hij nergens anders meer oog voor dan voor het stuk 
druipsteen dat hem succes zou brengen. Daarom pakte hij het zorg-
zaam in een koffer, nam afscheid van de waard en nam met Tom Poes 
de trein die hen weer naar huis zou brengen.

‘Dat was een korte vakantie,’ zei Tom Poes een beetje teleurgesteld. 
‘Ik begon net aan al die bergen te wennen – en dat hotelletje was toch 
ook wel leuk.’

‘Ach ja, het was wel net en gemoedelijk,’ gaf heer Bommel ver-
strooid toe. ‘Maar een heer die succes gaat krijgen, moet dat in zijn 
eigen huis hebben. Door dat stuk kwarts word ik nu een slagend heer 
en wat heb ik daaraan wanneer er alleen maar een waard en een gids 
zijn om het te zien? Zeg nu zelf!’

‘Gelooft u dan werkelijk dat dat rotsblok u succes zal brengen?’ 
vroeg Tom Poes.

‘Ik heb er duur voor betaald,’ zei heer Bommel. ‘Bovendien komt 
het uit een echte wensgrot. Het moet dus wel werken, jonge vriend!’

Op dat moment remde de locomotief zó krachtig dat de wagens 
bonkend op elkander stootten. De koffer met de druipsteen schoot 
uit het bagagenet en bonkte loodzwaar op de schedel van zijn eige-
naar.

Met een zachte kreet zakte heer Ollie tussen de banken en bleef daar 
versuft liggen. Tom Poes opende haastig het portierraampje en keek 
naar buiten om te zien wat er gebeurd was.

De trein stond stil in een kaal en doods sneeuwlandschap waar niets 
te horen was dan het gesmoorde gekreun van zijn vriend.



17De reden dat de trein zo plotseling gestopt had, was gewoon maar dat 
hij niet verder kon. De zware sneeuwval had de rails versperd en de 
machinist wist niets anders te doen dan moedeloos de schouders op 
te halen.

Heer Bommel, die langzaam tot zichzelf kwam, werd getroffen 
door de diepe stilte.

‘W-wat is er toch aan de hand?’ vroeg hij klaaglijk. ‘Waarom rijden 
we niet?’

Tom Poes gaf geen antwoord en daarom stak hij het bebuilde hoofd 
uit het raampje en wenkte een passerende conducteur.

‘Ik wens een klacht in te dienen!’ sprak hij. ‘Uw remmen werken zo 
stroef dat de koffers uit het net springen en overigens wens ik door te 
rijden! Ik heb haast! Ik ben op weg naar het succes, als u begrijpt wat 
ik bedoel. Ik heb geen tijd om hier in de sneeuw te staan.’

‘Het spijt me,’ zei de treinbeambte. ‘Er is een lawine op de rails ge-

vallen en nu moeten we op hulp wachten. Het kan wel een dagje du-
ren, meneer!’

‘Het is treurig!’ hernam heer Ollie. ‘Dat is geen bediening! Ik zal 
schadevergoeding vragen.’

‘Dat moet u doen,’ bevestigde de conducteur. ‘Vragen kan nooit 
kwaad. En als u zo’n haast hebt, kunt u beter gaan lopen.’ Met deze 
woorden liep hij glimlachend verder.

Maar nu werd heer Bommel echt boos.
‘Hij houdt me voor de gek!’ riep hij uit. ‘Dat gaat te ver, Tom Poes! 

Een geslaagd heer kan niet wachten – en daarom gaan we werke-
lijk lopen. We zullen die lummel eens wat laten zien! Volg me, jonge 
vriend!’ Hij greep de loodzware koffer en sprong uit het rijtuig in de 
sneeuw. Tom Poes volgde bezorgd en zo sjokten ze even later moei-
zaam het onherbergzame land in.



18 Toen ze een halfuurtje gelopen hadden, was de aardigheid eraf.
‘Dit is niet vol te houden,’ prevelde heer Ollie, tot zijn knieën door 

de sneeuw wadend. ‘Dit kan mijn teer gestel niet verdragen. Ik had 
me het succes héél anders voorgesteld.’

‘We hadden rustig in de trein kunnen blijven zitten,’ zei Tom Poes.
‘Hier loop ik nu met dat stuk wenssteen,’ hernam heer Bommel, die 

zijn eigen gedachten volgde. ‘En wat heeft het me tot nu toe gebracht? 
Niets dan ellende! Het is nu al twee keer op mijn hoofd gevallen! In 
plaats van succes te brengen zit het nu loodzwaar in de koffer en laat 
zich door mij voortdragen alsof ik een stenensjouwer ben in plaats 
van een geslaagd heer!’

‘Het slagen kan nog komen,’ zei Tom Poes voorzichtig. ‘Met zulke 

dingen moet men rustig afwachten. Het vervullen van een wens gaat 
altijd onverwacht…’

Op dat moment klonk er een hoge gil achter hem en toen hij zich ge-
schrokken omkeerde, zag hij dat zijn vriend plotseling in de sneeuw-
laag verdween.

Heer Bommel is in een kloof gezakt, dacht Tom Poes verontrust. 
Hij is natuurlijk op een laagje losse sneeuw gestapt.

Gedreven door een invallende gedachte begon hij de helling af te 
rennen en hij bereikte de voet daarvan net op tijd om heer Ollie uit 
een spelonk tevoorschijn te zien schieten. Met tomeloze vaart be-
woog de ongelukkige zich van de berg af, terwijl een dichte sneeuw-
massa zich om hem heen verzamelde en hem geheel insloot.



19Ten slotte was hij slechts nog de kern van een kolossale sneeuwbal die 
met grote vaart de weg afrolde en al rollend steeds dikker werd. Tom 
Poes sloeg het gebeuren met grote bezorgdheid gade.

‘Heer Ollie heeft werkelijk wel erg veel pech!’ mompelde hij, terwijl 
hij achter de vreemde bal aan holde. ‘Die wensen van hem komen 
nu wel altijd erg ongelukkig uit, maar dit gaat toch wel erg ver! Ik zie 
in al deze ongelukken niets wat ook maar een beetje op succes lijkt! 
Hoewel, wie weet hoe dit afloopt.’

Intussen had de Bommel-sneeuwbal de voet van de helling bereikt. 
De weg maakte daar een kromming en liep over een aardig brug-
getje verder het schilderachtige landschap in. De bal volgde echter 

zijn eigen richting. Zonder zich te storen aan het bochtje suisde hij 
op de brugleuning af en bonsde daar met groot geweld tegenaan. De 
sneeuwmassa barstte en de plotseling vrijkomende gedaante van heer 
Olivier werd krachtig in de lucht geslingerd. Met een zwakke kreet 
verdween de ongelukkige naast de brug uit het zicht.

Toen Tom Poes enkele ogenblikken later hijgend ter plaatse ver-
scheen en zich ongerust over de leuning boog, was er geen spoor 
meer van zijn vriend te bekennen.

Maar in het ijs beneden hem was een groot gat, waarnaast eenzaam 
en verlaten de koffer met de wenssteen lag.



20 Tom Poes rende van de brug af en liet zich van de oever op het ijs 
zakken. Voorzichtig schuifelde hij nu in de richting van het zwarte 
wak. Het water kabbelde tegen de ijsranden en een borrelende reeks 
luchtbellen steeg uit de diepte omhoog.

Dat moet de adem van heer Ollie zijn, dacht Tom Poes. Hij liet zich 
op zijn knieën vallen en stak zijn arm in de rivier. En ja hoor, na enig 
zoeken kreeg hij plotseling de kraag van zijn vriend te pakken.

‘Blub, blob,’ sprak heer Bommel, boven water rijzend. Met houte-
rige bewegingen werkte hij zich op het ijs en stond daar klappertan-
dend en druipend rond te kijken.

‘Bah!’ riep hij uit. ‘Blik… brrr… bloeh!’
‘U moet lopen!’ zei Tom Poes. ‘Als u blijft staan, zult u kouvatten!’
‘Blah!’ stamelde heer Bommel bitter. ‘K-kouvatten! Brrr! Ik…ikik 

heb alle k-kou van de wereld al gevat – als brr… als je begr-begrijpt, 
wat ik be-be-bedoel!’

Zo sprekende nam hij de koffer op en begon over de bevroren ri-
vier te lopen, in de richting van de wal. Zijn jas plakte hem aan het 
lichaam en koude druppels gleden hem langs het gelaat terwijl hij zo 
voortstrompelde.

‘Is dit nu succes?’ prevelde hij met stijve lippen. ‘Is dit nu een ge-
slaagd heer? Geslagen… dat is wat ik ben! Achtervolgd door het on-
geluk! Gebeukt en geschokt.’

Overmand door het leed lette hij niet goed op. Daardoor kwam het 
dat hij op de spiegelgladde ijslaag uitgleed en dreunend op de bevro-
ren oppervlakte stortte.



21Heer Bommel richtte zich moeizaam op. Geheel bezeerd en over-
mand door een diepe beroering strompelde hij naar de wal en hees 
zich op de oever.

Tom Poes wist niets beters te doen dan de koffer te pakken en ach-
ter hem aan te zeulen. Maar bij de walkant gekomen kon hij niet ver-
der. De koffer was te zwaar om zo ver omhoog te tillen, hoe hij ook 
zijn best deed.

‘Heer Ollie!’ riep hij.
‘Huh?’ bromde heer Bommel, opschrikkend uit sombere gedach-

ten. Hij wendde zich met een doffe blik om en monsterde zijn jonge 
vriend, die daar op het ijs stond te tobben.

‘Ik kan de koffer niet op de wal tillen!’ zei Tom Poes. ‘Hij is te zwaar 
voor mij. Door dat stuk succes-kwarts, denk ik.’

Heer Ollie trok de bagage met een logge beweging op de oever en 
staarde er huiverend naar. Toen verscheen er plotseling een denken-
de trek op zijn verstijfd gelaat.

‘Succes-kw-kwarts?!’ herhaalde hij.
‘Die steen!’ zei Tom Poes ongeduldig. ‘Dat stuk druipsteen dat u 

succes zal brengen! U weet wel!’
Nu maakte een grote woede zich van de geslagen heer meester. 

Grommend knipte hij de koffer open, greep de rotspunt en wierp die 
met grote kracht over zijn schouder.

‘Succes!’ loeide hij. ‘Geluk! Bah! Dat is voor een heer niet wegge-
legd! Dat misselijk stuk grotdruipsel heeft mij alleen maar ongeluk 
gebracht. Weg ermee!’



22 De wenssteen, die heer Bommel zo driftig over zijn schouder had 
gegooid, suisde met een fraaie boog door de lucht in de richting van 
een aanzienlijk landhuis. Met luid gerinkel beukte hij door een spie-
gelruit en verdween uit het gezicht.

‘W-wat was dat?’ vroeg heer Ollie, zich geschrokken omdraaiend.
‘Moeilijkheden,’ zei Tom Poes. ‘U hebt een raam ingegooid!’
‘Ook dat nog!’ stamelde heer Bommel gebroken. Hij staarde verwe-

zen naar het hoofd van de huiseigenaar, dat nu schreeuwend aan het 
venster verscheen.

‘Wat heet dat?’ loeide het hoofd. ‘Het is ja een schandaal! Kan men 
dan niet eenmaal gemoedelijk in zijn eigen kamer zitten?’

‘Het is een vergissing!’ legde Tom Poes uit.

‘Een misverstand,’ voegde heer Ollie er ongelukkig aan toe. ‘Het 
is een gelukssteen, u weet wel. Maar hij brengt ongeluk. En daarom 
wilde ik hem liever kwijt en daarom gooide ik hem een beetje weg!’

Het hoofd werd met een dof geloei teruggetrokken en even later 
stormde de eigenaar de woning uit.

‘Een beetje wegwerpen, wat?’ brulde hij, zijn jas uittrekkend. ‘Dat is 
ja ietwas mooies! Ik zal u manieren leren! Ik zal u de kop beuken! Ik 
zal u tonen hoe men stenen smijt!’

‘Kalm toch!’ riep heer Bommel handenwringend. ‘Laten we deze 
zaak toch als lieden van stand regelen! Ik zal u de schade vergoeden!’

Maar de ander luisterde niet naar goede woorden.



23Hij sprong als een dolle op heer Ollie af en maakte zich gereed om 
hem te lijf te gaan. Maar nu verscheen er plotseling een ander gelaat 
voor het versplinterde venster.

‘Heer bovendirecteur!’ riep een doordringende stem. ‘Vergeet toch 
alstublieft niet wat ik u geleerd heb! Een ogenblikje! Ik kom persoon-
lijk ter plaatse!’

De woedende landhuisbewoner liet de gebalde vuisten zinken en 
stiet een dof gegrom uit.

‘Niet vergeten wat ik geleerd heb!’ snauwde hij. ‘Altijd hetzelfde! 
Niet eenmaal mag ik deze ongelikte beer tonen hoe hij zich behouden 
moet!’

Hij staarde heer Bommel vol haat aan en knarste met zijn tanden. 
Het was duidelijk dat zijn beheersing niet lang kon duren, doch daar 
snelde reeds een goedgeklede vreemdeling met het stuk kwarts in de 

hand uit het huis en tikte hem op de schouder.
‘Dit was fout, mijn waarde!’ sprak hij met aangename stem. ‘Denk 

toch aan mijn boekje: “Hoe leer ik zelfbeheersing?” Bent u de zin-
snede vergeten: “Men kan slechts anderen beheersen wanneer men 
zichzelf beheerst?” Welnu, laten we het nu nog eens overdoen. Wij 
beginnen helemaal opnieuw. Let op: borst vooruit, buik intrekken, 
het bekken een weinig kantelen. Juist! Nu één voet vooruit gezet en 
de arm krachtig uitgestoken. Hebt u dat?’

Heer Bommel en Tom Poes keken verbaasd toe, zonder te begrij-
pen wat deze gebaren te beduiden hadden.

‘Dit is de houding die bij mijn slaagsysteem hoort!’ hernam de 
vreemdeling. ‘Onthoud dat! Nu zegt u met krachtige stem: “Meneer! 
Ik behoud mij het recht voor genoegdoening te eisen! Wat betekent 
dit gedrag?” Herhaal dat!’



24 Heer Bommel keek onthutst naar de beide vreemdelingen die met 
indrukwekkende gebaren naar hem stonden te wijzen. Want hoewel 
hun opmerkingen beledigend genoemd konden worden, voelde hij 
dat het noodlot zich voltrok; zijn wens was bezig in vervulling te gaan.

‘Zei u daar iets over een slaagsysteem?’ vroeg hij dringend.
Nu liet de laatst aangekomene zijn fraaie houding varen. Hij nam 

de sigaar uit de mond en sprak met aangename stem: ‘Zeer juist! Ik 
ben de bekende Simon O. Slagslager, directeur van de slaagsysteem-
cursussen. Wenst u te slagen? Wend u tot Slagslager! U weet wel – 
van de advertenties. Dankzij mijn systeem zijn duizenden geslaagd 
in het leven! Kijk naar deze heer!’

Hij wees op de eigenaar van het huis, die enigszins verbitterd toe-
luisterde.

‘U ziet het!’ hernam de heer Slagslager. ‘Een geslaagd, welvarend 

iemand, nietwaar? Welnu, deze figuur was voorheen een zorgelijk 
straatveger. Totdat hij mij ontmoette, schrobde hij in kommervolle 
omstandigheden de stoepen. Thans is hij bankdirecteur – dankzij 
mijn slaagsysteem! Het is voor iedereen weggelegd!’

‘Dat is héél merkwaardig!’ zei heer Ollie getroffen. ‘Zoiets zocht ik 
nu net!’

‘Dat treft dan mooi!’ riep de ander uit. ‘Kom mee, geachte heer. 
Over de zakelijke kant worden we het wel eens!’

‘O, ja,’ zei heer Bommel haastig. ‘Geld speelt geen rol wanneer u 
mij laat slagen.’

‘Des te beter!’ zei de ander. Hij sloeg een arm om heer Ollies schou-
ders en voerde hem de besneeuwde tuin uit. Tom Poes volgde en de 
bankdirecteur bleef sprakeloos achter.


