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MERO, het kaboutervrouwke van Het Groene Woud 
 

Kabouters in Het Groene Woud? 
Het Groene Woud is het gebied dat (globaal) ligt tussen Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg en in 

kaboutertaal tussen Brainport Bos, De Bossche Buitens en de Vorstelijke Trappist. Kaboutervrouwke 

Mero wordt héél lang geleden voor het eerst gezien in Het Groene Woud. Het is een prachtig 

kaboutervrouwtje met natuurlijk een groene muts én ze loopt op groene klompjes, althans dat zou ze 

eigenlijk moeten doen. Alle kabouters in Het Groene Woud lopen immers op klompen, omdat Het 

Groene Woud symbool staat voor klompen en omgekeerd. Maar Mero heeft niet altijd op klompjes 

gelopen; dat doet ze pas sinds ze met al haar kaboutervrienden in Het Groene Woud is komen 

wonen. Daarvoor liep ze meestal op laarsjes of blote voetjes. Ze vindt klompjes niet altijd fijn, ze 

doen dikwijls pijn aan haar voetjes en dan trekt ze gauw weer laarsjes aan. En natuurlijk zijn die ook 

groen. 

 

Het Groene Woud behoorde heel vroeger tot een veel groter gebied dat zich uitstrekte over de hele 

Meijerij en de Kempen tot ver in het Belgische rijk en was voor een groot deel eigendom van de 

Prinsen van De Merode en hun verre voorvaderen. Het gebied, dat ook de titel “Prinsheerlijk” 

verkreeg, werd bewerkt en beheerd door de bewoners van de kloosters en abdijen én ……  de Prinsen 

van De  Merode. 

  

“De abdijen en kloosters inden tienden van landbouwopbrengsten op de gronden die zij verpachtten. 

Voor elke kwaal was er wel een heilige bij wie je terecht kon. De vele kapelletjes kenmerken ook 

vandaag nog het landschap. En in die tijd was het verboden het domein De Merode en de bossen te 

betreden. Een ontmoeting met een prinselijke boswachter had je liever niet.”   1) 

 

De kloosters, abdijen en De Merodes zouden gezien kunnen worden als eerste ‘beschermers’ van Het 

Groene Woud en voorlopers van Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Van Tienhoven, J.P. 

Thijsse en al die anderen. Gelet op allerlei ‘activiteiten’ in de loop der eeuwen kan ook anders 

gekeken worden naar die ‘beschermende’ rol! Diverse naamgevingen,  waarin De Merode voorkomt 

of waarbij er naar wordt verwezen, worden nu nog aangetroffen in Het Groene Woud. Ook 

kaboutervrouwke  Mero heeft haar naam te danken aan de Prinsen van De Merode. Hoezo 

“kaboutervrouwke Mero”?? Zeker: de Prinsen van De Merode lieten immers ook de kabouters in Het 

Groene Woud na!!  

 

 “Bij archeologische opgravingen in 1870 werden in de buurt van de heuvel prehistorische urnen 

gevonden, wat de plaats Asberg verklaart. Volgens een lokale sage werden de urnen achtergelaten 

door de alvermannetjes, die vroeger in de berg huisden. In ruil voor een boterham knapten de 

kabouterachtige wezentjes klusjes op voor de mensen. Aan de hulp van de alvermannetjes hing één 

voorwaarde vast: mensen mochten hen niet bespieden tijdens hun nachtelijke werk. Toen een 

nieuwsgierige buurtbewoner dat toch deed, waren de alvermannetjes zo woest dat ze de boel kort en 

klein sloegen. Daarop hebben enkele boeren hen met fakkels en toortsen verjaagd.”   2) 
 

De alvermannetjes zijn weggevlucht en … jazeker: in Het Groene Woud terecht gekomen. Dat was 

een hele lange en zware reis voor alle kabouters, want kabouters zijn maar klein en kunnen met hun 

korte beentjes niet heel snel vooruit komen. Sinds die tijd worden heel af en toe kabouters gezien in 

Het Groene Woud of dat wordt gedacht. In een nog grijzer verleden deden wel eens verhalen de 

ronde dat er in Het Groene Woud kabouters gesignaleerd zijn. Maar daar is daarna niets meer van 
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vernomen. Vanaf de komst van Mero en alle alvermannetjes in Het Groene Woud draagt Mero de 

titel “Kaboutervrouwke van Het Groene Woud”. De kabouters zijn sinds hun vlucht niet alleen veel 

voorzichtiger, maar ook nieuwsgieriger geworden. Ze kijken nu de hele dag naar de mensen en 

bespieden ze. Maar ze mogen, net als de alvermannetjes, niet gezien worden. 

 
1)
 “Prinsheerlijk.  Een erfgoedboek over het gebied De Merode”

 

2)
 “Prinsheerlijk.  Een erfgoedboek over het gebied De Merode”

 

 

Wie is en waar woont kaboutervrouwke Mero? 
De kabouters van Het Groene Woud wonen, net als vroeger, in holen en holletjes onder de grond, 

het liefste in hele bosrijke omgevingen. Waar groepen van kabouters wonen, zijn de holletjes onder 

de grond met elkaar verbonden. Ze hebben daar ook hun winkeltjes, werk- en speelplaatsen en er 

zijn grotere centrale holletjes, waar de kabouters dikwijls samen eten of spelen. Het zijn echte 

kabouterdorpen, maar dan onder de grond. Hoeveel van die dorpjes er in Het Groene Woud zijn, is 

niet bekend. Wel is duidelijk dat ze onderling hele goede contacten hebben en ze horen van elkaar 

wat er allemaal in Het Groene Woud gebeurt. 

 

Kaboutervrouwke Mero woont met haar kaboutergroep ook onder de grond. Eigenlijk zijn ze 

allemaal familie van elkaar. Dat komt ook omdat kabouters ontzettend oud worden. Hoe oud weten 

ze niet. Ze weten niet precies wanneer ze geboren zijn en wie bij wie hoort!  

Soms kun je -aan de baard die wat langer is of aan de neus die wat krommer staat- zien hoe oud een 

kabouter is, maar bij Mero is dat niet zo en ze weet zelf ook niet precies hoe oud ze is. Ze heeft geen 

baard en ook haar neus is niet echt krom. Maar toch heeft ze het gevoel dat ze er altijd is geweest. Ze 

kan zich ook nog heel goed herinneren, dat ze met een heleboel kabouters tegelijk in Het Groene 

Woud aankwam. Hoe dan ook, omdat zij er al zo lang is, beschouwen de kabouters uit haar groep en 

familie haar als groeps- en familieoudste.  

 

Mero is een heel wijs kaboutervrouwtje. Haar familie en kaboutervrienden komen dikwijls voor 

advies en hulp bij haar en Mero neemt meestal de belangrijkste beslissingen. Ze vertelt ook iedere 

avond, voordat de kabouters in hun holletjes gaan slapen, een verhaal. Meestal zijn dat verhaaltjes 

over wat Mero allemaal in Het Groene Woud beleeft en wat er in Het Groene Woud te doen is! 

Mero heeft lang geleden ook het besluit genomen, op welke plaats in Het Groene Woud hun nieuwe 

holletjesdorp zou worden gebouwd. Dat is in een hele mooie bosrijke hoek van Het Groene Woud, 

zo’n beetje op het kruispunt, waar Van Tienhoven en J.P. Thijsse hun inspiratie vonden, waar Natuur 

ook een monument werd  en midden in het Parelbos. Omdat ze -net als de alvermannetjes- gewend 

zijn om hun holletjes zoveel mogelijk in bergen te graven, koos Mero toen voor het gebied “De 

Hondsberg”, dat door “Molle” goed voorzien is van een voor kabouters belangrijke ‘infrastructuur’. 

Sinds ze daar wonen noemen ze zich “De Hondsberggroep”. 

 

Kaboutervrouwke Mero is trots en blij met haar keuze, ook nu nog, zo ontzettend veel jaren nadat ze 

na hun vlucht in Het Groene Woud zijn aangekomen. De kabouters waren toen al met heel veel 

families, vriendjes en vriendinnetjes en hebben zich verspreid over het hele Groene Woud. Dat kan 

ook gemakkelijk, want Het Groene Woud heeft ontelbare mooie plekjes, waar kaboutergroepjes 

prachtig kunnen wonen en werken én waar ze naar mensen kunnen kijken zonder dat ze meteen 

gezien worden. Want kabouters mogen niet gezien worden. 

 

Het Groene Woud? 
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Het Groene Woud heeft prachtige natuur en hele sprekende landschappen; bosgebieden worden 

afgewisseld door open landschappen, waar mens, dier, natuur en cultuur elkaar schijnbaar 

moeiteloos vinden en aanvullen. Het Groene Woud is daardoor een heel aantrekkelijk gebied voor 

zowel de bewoners als de vele bezoekers én ook zo geschikt voor kabouters. Ze wonen in grote 

groepen, slechts hier en daar woont een kabouter alleen. Kabouters wonen niet in de steden en de 

dorpen, zoals op de prachtige markten van Oisterwijk, Oirschot of Sint-Oedenrode of bij de glazen 

boerderij en het Druivenlabyrint in Schijndel. Daar zijn wel heel veel mensen om naar te kijken, maar 

kabouters kunnen er zich moeilijk verstoppen en al helemaal geen holletjes onder de grond graven. 

En toch zoeken ze plekjes op waar veel mensen kunnen komen om van al het mooie van Het Groene 

Woud te genieten, zoals bij de kastelen Maurick, Nemelaer of Stapelen. Of in Kasteren bij het Groot 

Duijfhuis en de Duiventoren. Er zijn ook kabouters gezien rond het Trappistenklooster bij Tilburg en 

het museum Bevrijdende Vleugels in Best en bij het veel vaker voorkomende erfgoed zoals 

kapelletjes, molens en kloosters. De kabouters komen eigenlijk alleen diep in de donkere nacht echt 

in de steden en dorpen, als daar minder of weinig mensen zijn.  

Ze kunnen dan -zonder gezien te worden- alle bijzonderheden bezoeken, zoals de St. Jan en het 

Brabants Museum in Den Bosch, het Natuurmuseum in Tilburg en het prachtige (nieuwe) Strijp S in 

Eindhoven. Maar de meeste kabouters zijn toch te vinden in of dicht bij de prachtige natuur. Daar 

kunnen ze vanuit hun schuilplekjes rustig kijken naar de mensen hoe die de natuur beleven via 

allerlei soorten fietsen, sporten, wandelen, kanovaren, paardrijden, (fluister)vaartochten, enzovoort, 

enzovoort.  Ze varen zelfs met een ballon over Het Groene Woud. 

De kabouters genieten ook zelf van de natuur van Het Groene Woud. Van de populieren 

landschappen, de Dommel, de Reusel, de Beerze, het Bossche Broek, de Oisterwijkse Bossen en 

Vennen, de Kampina, de Geelders, Landgoed Velder en natuurlijk de Hondsberg en omgeving waar 

kaboutervrouwke Mero met haar “Hondsberggroep” woont. Juist omdat ze er zelf ook zo van 

genieten, proberen de kabouters ook mee te werken aan de duurzaamheid, de leefbaarheid en de 

gastvrijheid van Het Groene Woud. Ze ruimen achtergelaten vuil op, nemen voor kabouters 

bruikbare spulletjes voor hergebruik mee naar hun holletjesdorpen en ze zorgen dat de 

kabouterpaadjes goed begaanbaar maar natuurlijk blijven. Dat werk doen ze vrijwel altijd in de 

nacht, als het goed donker is. Kabouters zijn heel ijverig,  doen veel en hebben het dikwijls gedaan! 

 

“De Hondsberggroep”? 
“De Hondsberggroep” bestaat uit een heleboel kabouters, wel 100 wordt gezegd. Ze hebben 

allemaal, net als Mero, een naam die iets zegt over hun afkomst of het gebied waarin ze wonen. De 

bekendste zijn Alver en Heikus, genoemd naar de eerste kaboutergroepen die samen met Mero naar 

Het Groene Woud zijn gekomen, en Goortje, Kolkje, Adertje en Speyk. Die laatste twee komen zelfs 

twee keer voor; een grote en kleine Adertje en grote en kleine Speyk. 

Wat korter geleden geboren kabouters zijn onder meer Vennetje en Kapteijntje genoemd. Maar die 

zijn nog niet echt bekend, omdat kabouters pas na 25 jaar boven de grond mogen komen, dan zijn ze 

pas groot genoeg gegroeid en zindelijk! Wel is zeker dat Vennetje een kaboutervrouwtje is en dat 

jonge kabouters onder de grond belangrijk werk (kunnen) doen voor hun eigen “Hondsberggroep”  

en dus voor Het Groene Woud.  

Er leeft ook een vos in “de Hondsberggroep” en die heet Thijsje. Vossen leven overdag ook graag 

onder de grond of ze verschuilen zich. Thijsje is heel slim en buitengewoon belangrijk voor de 

kaboutergroep, niet alleen als bewaker van de kabouters, maar tezamen met twee hele wijze uilen 

(Oeteltje en Baantje) en Reintje de das (‘die van natuur echte monumenten graaft’) adviseur van alle 

kabouters en ‘waakhond’ van alle belangen in Het Groene Woud. Kaboutervrouwtje Vennetje en 

kabouter Kapteijntje mogen Mero ook regelmatig adviseren. Dat doen eigenlijk heel veel kabouters, 

want Mero vindt dat -net als ze dat in Het Groene Woud doen- zoveel mogelijk kabouters en andere 
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bewoners van “de Hondsberggroep” moeten meedenken en meedoen. Natuurlijk zijn Oeteltje en 

Baantje wijze uilen en is Thijsje de ‘waakhond’ van Het Groene Woud, maar ook andere kabouters 

zijn voor Mero heel belangrijk. Zo is er ook kabouter Maasje, die eigenlijk de beste ‘bespieder’ is en 

daardoor een groot mensenkenner! 

 

Samen met haar “Hondsberggroep” maar ook met Thijsje de vos en vele andere dieren in Het Groene 

Woud beleeft Mero veel avonturen. En bijna altijd is kabouter Speyk, die liefkozend Speycki genoemd 

wordt, erbij. Hij heeft zijn naam te danken aan dit stukje van Het Groene Woud, waar -al zolang als 

de kabouters weten- het prachtige Groot Speyk staat. 

Speycki is een klein en wat dik kaboutertje, dat al in Het Groene Woud woonde, voordat Mero met 

haar familie en vrienden daar kwam. Speycki heeft toen al een klein holletje in de Hondsberg 

gemaakt, omdat het uitzicht zo mooi is en hij vanaf die plek -als hij boven de grond komt- goed naar 

de mensen, die Groot Speyk en omgeving bezoeken, kan kijken. Maar Speycki koos die plek zo vlak bij 

Groot Speyk ook uit, omdat hij een lekkerbek is. Hij eet en snoept graag en bij Groot Speyk is -als de 

mensen weg zijn- altijd wel wat te halen. Koekjes of stukjes taart die niet opgegeten zijn en zo nu en 

dan vindt hij zelfs een hele Bossche bol. Speycki eet net als alle kabouters ook graag de 

streekproducten uit Het Groene Woud, zoals honing en verschillende soorten jam en ook appelsap 

vindt hij heerlijk. Daarom is hij ook best wel een beetje dik! Juist omdat er zoveel mensen bij Groot 

Speyk komen om te genieten van de enorme gastvrijheid in Het Groene Woud, moet Speycki heel 

voorzichtig zijn. Kabouters mogen immers niet gezien worden! 

 

Groot Speyk? 
Mero, Speycki en de meeste andere kabouters van “de Hondsberggroep” die al boven de grond 

mogen komen, gaan bijna iedere dag ’s morgens heel vroeg voor zonsopgang en ’s avonds na 

zonsondergang als het donker wordt -en het werk onder de grond gedaan is- naar Groot Speyk. 

Thijsje de vos gaat dan altijd als ‘waakhond’ mee. Dat kan eigenlijk ook wel, want Mero weet, dat de 

mensen tussen zonsondergang en zonsopgang niet in de bossen rond Groot Speyk mogen komen. 

Toch moeten ze heel voorzichtig zijn, want er zijn altijd mensen die zich niet aan de door hen zelf 

gemaakte regels houden.  

Speycki heeft al heel lang geleden een ingangetje gevonden, waardoor hij -zelfs als dikke kabouter- 

Groot Speyk binnen kan. Daar kunnen nu alle kabouters van “de Hondsberggroep” door. In al die 

jaren hebben Mero, Speycki, Thijsje en de kabouters van “de Hondsberggroep” veel gezien en 

meegemaakt in en rondom Groot Speyk. Jarenlang hebben ze gezien en bespied hoe Groot Speyk 

bijna dagelijks ‘vol’ zit met mensen, die naar Het Groene Woud komen en in deze uitspanning hun 

ontspanning zoeken. Bussen vol, auto’s, Piet Plezier- en andere fietsers en wandelaars komen als 

bezoekers naar deze ‘poort van Het Groene Woud’ om te genieten van de pracht, de rust, de vele 

streekproducten en de gastvrijheid van Het Groene Woud. En de kabouters van “de 

Hondsberggroep” genieten mee van heel veel streekproducten die overblijven zoals speltbrood, 

aardbeien, asperges, vlees en heel veel vers fruit. De streekproducten worden ook op de markt en in 

de winkeltjes van “de Hondsberggroep” en andere kabouterdorpen onder de grond verkocht, maar 

dan alleen in kaboutermaat. Af en toe hebben ze zelfs wijn of bier uit Het Groene Woud. Bij al dat 

‘werk’ in Groot Speyk blijven de kabouters heel voorzichtig, want ze mogen niet gezien worden! 

 

Een ‘prinsheerlijk’ gebouw in Het Groene Woud? 
Kaboutervrouwke Mero en haar vrienden zien ook, dat de mensen die van ‘natuur monumenten 

maken’ een prachtig passend gebouw met een rieten kap bouwen en al die bezoekers echt ‘een 

poort’ naar Het Groene Woud geven. Hier krijgen ze uitleg over de natuur, de beesten, de bossen, de 

vennen, de hei en de bloemen en alles wat er in Het Groene Woud te vinden is. De kinderen kunnen 
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in het bos hutten bouwen en er worden speurtochten en excursies uitgezet. Speycki, Mero en de 

hele kaboutergroep de “Hondsberg” kijken hun ogen uit en leren ook van alles over de natuur en Het 

Groene Woud. 

Ze waren er ook, toen dat gebouw jaren geleden prinselijk geopend werd. Sindsdien noemen ze het                   

ook een ‘prinsheerlijk’ gebouw. Mero, met haar naam herinnerend aan de Prinsen van De Merode, 

vond dat toen zo fantastisch, dat ze later één van de nieuw geboren kabouters Clausje genoemd 

heeft. Maar die is nog niet genoeg gegroeid en zindelijk, dus ook nog niet boven de grond geweest. 

‘Waakhond’ Thijsje vindt in dit ‘prinsheerlijke’ gebouw al snel een gaatje, waardoor de kabouters 

naar binnen kunnen. Ze hebben nu zelfs vlak bij hun Hondsberg twee gebouwen, waar ze zonder 

gezien te worden naar binnen kunnen. 

Toch verandert er ook iets in Het Groene Woud, ook in dit bijzondere hoekje ervan. Eerst snapt 

kaboutervrouwke Mero er niets van dat omgevallen bomen en oud dor hout niet opgeruimd worden. 

Overal ligt ‘rotzooi’ en de kabouterpaadjes worden hier en daar zelfs onbegaanbaar. Als ze later zien 

hoe mooi de bossen daardoor worden en hoeveel meer en andere dieren er nu leven, is de hele 

kaboutergroep de “Hondsberg” blij. Bovendien hebben ze nu ook veel meer schuil- en speelplekken, 

net als de kinderen van Het Groene Woud. Er mogen bovendien hutten gebouwd worden en er kan 

ook veel meer geklommen worden. 

 

Op een mooie dag in het voorjaar vertelt Thijsje aan Mero en Speycki, dat er ook weer runderen en 

paarden vrij in Het Groene Woud rondlopen. Er zijn wel op bepaalde plaatsen draden gespannen en 

roosters gezet waar de mensen door en overheen kunnen. En de kabouters natuurlijk onderdoor, 

want kabouters zijn heel klein. En voegt Thijsje daaraan toe: “Om Het Groene Woud nog meer allure 

te geven komen er over een tijdje (kaboutertijd) ook weer grote herten terug naar Het Groene 

Woud”. Mero is heel enthousiast. Steeds meer is ze ervan overtuigd, dat ze de juiste keuze gemaakt 

heeft om in Het Groene Woud te gaan wonen. Dit ”Nationaal Landschap” wordt steeds mooier en is 

echt een landschap met allure! Heel aantrekkelijk om te bezoeken of te verblijven, want daar is 

ruimte genoeg. En net zoals bij de kabouters werken de mensen uit Het Groene Woud zelf heel hard 

om die allure, waarbij duurzaamheid, leefbaarheid en gastvrijheid voorop staan, ook echt te krijgen. 

 

Mero schrikt wel heel erg, als ze ziet dat de mensen die van ‘natuur monumenten maken’ het water 

uit de vennen laten lopen. Daar gaat hun speelplek,  waar ze in halve walnoten op het water varen. 

De hele kaboutergroep de “Hondsberg” bespiedt dit werk met tranen in de ogen. Maar ja, wat 

kunnen kabouters hier aan doen? Ze zijn veel te klein om dit werk tegen te houden. Mero roept haar 

advieseurs bij elkaar daar vertelt Kapteijntje, de nog kleine maar al heel veel wetende jonge 

kabouter, goed nieuws. Hij heeft gehoord dat de vennen schoongemaakt worden en het water weer 

terug komt. Nu, weer jaren later,  ziet Mero hoe goed dit werk is geweest. Er is zelfs meer ruimte 

voor de kabouters om te zwemmen. Maar alleen als er geen mensen zijn, want …. kabouters mogen 

niet gezien worden! 

 

Rampen in Het Groene Woud? 
Ook de bezoekers veranderen!! Zo komen er niet alleen minder naar Groot Speyk en omgeving, maar 

die er komen zijn op motoren en fietsen met rechte sturen en dikke banden. Daarmee scheuren ze 

dwars door alle natuur en letten niet op wandelaars en zeker niet op kabouters. De kabouters zijn 

wel heel blij, dat de honden in het bos niet los mogen lopen. Honden zijn echt heel gevaarlijk voor de 

kleine kabouters.  

 

Op een regenachtige avond zitten kaboutervrouwke Mero, Speycki en Thijsje in een ingang voor hun 

kabouterdorpje in de “Hondsberg” en vragen zich af, hoe het nu verder moet met Groot Speyk, het 
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‘prinsheerlijke’ gebouw en de poort van Het Groene Woud. Er komen steeds minder mensen en er is 

nog maar weinig te bespieden voor de kabouters.  

“En er is eigenlijk nog maar weinig te halen in Groot Speyk”, zegt Speycki wat knorrig. Plotseling 

steekt Thijsje  -‘waakhond’ als hij is- zijn neus in de lucht. “Brand”, zegt hij, “ik ruik brand”. “Hoe kan 

dat nou?”, reageert Mero, “de zon is onder, er zijn dus geen mensen en het regent”. 

Maar dan zien ze alle drie tegelijk de rode gloed van vlammen bij het prachtige, ‘prinsheerlijke’ 

gebouw. Zouden er kabouters binnen zijn?? 

“Brand, brand”, gilt Speycki. En ze rennen zo snel als ze met hun korte beentjes kunnen naar één van 

hun bespiedplekjes bij Groot Speyk. Het ‘prinsheerlijke’ gebouw brandt aan alle kanten, ondanks de 

regen en verwoede pogingen van blussers uit het Parelbos. Ook Opa Kip, een losgelaten oude haan 

die op veilige afstand wat rondscharrelt,  kan er niets aan doen. En Mero ziet dat het echt allemaal te 

laat is en dat de brand het ‘prinsheerlijke’ gebouw helemaal verwoest. Zouden kabouters het gedaan 

hebben en waren er nog kabouters binnen? Al gauw blijkt, dat iedereen van kaboutergroep de 

“Hondsberg” veilig is en die avond is er geen kabouter uit de groep in het ‘prinsheerlijke’  gebouw 

geweest. Dat komt ook door het slechte weer. 

Iedereen is verdrietig door het verlies van dit ‘prinsheerlijke’ gebouw: de bezoekers van deze poort 

van Het Groene Woud, de mensen van het Parelbos waar dit ‘prinsheerlijke’ gebouw in ligt, de 

mensen van Het Groene Woud, de kinderen en zeker ook de kabouters van “de Hondsberggroep” 

van kaboutervrouwke Mero. Nog minder mensen en minder activiteiten en dus voor de kabouters 

minder te zien en te bespieden en dus vast en zeker nog minder ‘te halen’ in Groot Speyk. Speycki is 

ontroostbaar! “Maar”, denkt Mero, “wat kunnen kabouters nu doen? Ze zijn veel te klein en mogen 

niet gezien worden.” 

 

Slim kabouteradvies? 
Thijsje, de slimme vos en ‘waakhond’ van alle belangen van Het Groene Woud geeft 

kaboutervrouwke Mero een wijs advies: “Roep de adviseurs Reintje, Oeteltje en Baantje bij elkaar en 

bedenk met hen een plan. Zij kennen ook de juiste gangen om door te dringen bij de mensen die van 

‘natuur monumenten maken’ en die van het Parelbos”. “Het is voor Het Groene Woud echt 

noodzakelijk dat er weer heel snel een ‘prinsheerlijk’ gebouw is bij Groot Speijk”!  Kaboutervrouwke 

Mero vindt het een prima idee. Maar ze vraagt ook kabouter Cuycki erbij, want die weet als geen 

ander allerlei gangen en kanaaltjes om de mensen in het Bosschebroekbos te overtuigen. Bovendien 

wil Mero de kabouters Vennetje en Kapteijntje erbij hebben, want zij kennen de geschiedenis van het 

‘prinsheerlijke’ gebouw en ook van Groot Speyk. Mero moet dan wel met al haar adviseurs onder de 

grond bij elkaar komen, omdat Vennetje en Kapteijntje nog nooit boven de grond geweest zijn. Ze 

zijn nog niet groot genoeg gegroeid! Als de hele adviesraad  bij elkaar zit in het grote centrale holletje 

van “de Hondsberggroepʺ, roept Speycki vrijwel meteen: “Ze moeten een nieuw ‘prinsheerlijk’ 

gebouw van Groot Speyk maken. Daar komen al jaren bijna geen mensen meer en eigenlijk is het 

dicht. Voor mij valt er in ieder geval al tijden niets meer te halen”, daarbij wijzend op zijn dikke buik. 

“Dan blaas je Groot Speyk nieuw leven in en heb ik ook weer iets om van te leven! Dat zijn toch twee 

vliegen in één klap”, voegt hij er grinnikend aan toe. Thijsje is het er wel mee eens, maar als echte 

‘waakhond’ van Het Groene Woud vindt hij, dat er ook direct iets moet gebeuren. Deze ‘poort’ naar 

Het Groene Woud moet snel weer open zijn. 

 

Samen met alle adviseurs komt Mero tot het volgende plan: 

 

 zet een tijdelijk ‘prinsheerlijk’ gebouw neer op de plaats van het afgebrande gebouw; 
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 bedenk een goed plan om van Groot Speyk een definitief nieuw ‘prinsheerlijk’ gebouw te 

maken, waar ook gegeten en gedronken kan worden. Zo komt dit monument van Het Groene 

Woud weer helemaal tot leven! 

 

Ze vinden wel, dat de mensen die van ‘natuur monumenten maken’, de mensen van het Parelbos en 

die van het Bosschebroekbos dit plan verder moeten uitwerken en uitvoeren. Kaboutervrouwtje 

Detje schrijft het allemaal op; zij is in allerlei praktische zaken de rechterhand van kaboutervrouwke 

Mero. Tot grote vreugde van Mero, de hele kaboutergroep de “Hondsberg”, de dieren, maar vooral 

de bezoekers van dit bijzondere hoekje van Het Groene Woud komt er -in kaboutertijd gezien- heel 

snel een tijdelijk ‘prinsheerlijk’ gebouw voor de bezoekers van Het Groene Woud en zeker ook voor 

kinderen. Mero en Thijsje vinden de kleur van het gebouw niet echt ‘prinsheerlijk’, maar ze zijn blij 

dat er weer allerlei activiteiten zijn en dat de mensen die van ‘natuur monumenten maken’ zich 

enorm inspannen om deze poort van Het Groene Woud weer open te maken en te houden. 

De kabouters van “de Hondsberggroep” genieten bijna allemaal. Er is weer heel veel te werken, te 

kijken en te bespieden en slimme Thijsje heeft in het tijdelijke gebouw al snel een ‘gaatje’ gevonden, 

waardoor de kabouters naar binnen kunnen. Natuurlijk alleen voor zonsopgang en na zonsondergang 

en dan toch nog heel goed opletten. Kabouters mogen niet gezien worden!!  

 

 

Een ‘koninklijk’ slot? 
Speycki is minder blij. Hij vindt dat het niet opschiet met de plannen voor Groot Speyk. Er valt voor 

hem nog steeds niets ‘te halen’. Maar Speycki weet ook, dat het niet zo gemakkelijk is. Hij heeft niet 

voor niets geen holletje om in te wonen gegraven vlak bij Groot Speyk.  Die grond daar is vuil en niet 

geschikt. En de mensen die van ‘natuur monumenten maken’ willen van Groot Speyk weer een echt 

monument maken. Speycki weet net als Mero en Thijsje en de adviseurs, dat dat ‘heel veel energie 

vergt’. “Goed werk heeft tijd nodig”, zo zegt Mero tegen Speycki, “en geduld is een schone zaak!” 

En dat geduld wordt beloond. Speycki ziet op een dag, dat de mensen die van ‘natuur monumenten 

maken’ Groot Speyk helemaal leeg maken en waar nodig strippen. “Fantastisch”, zo vertelt hij aan 

Mero en Reintje. “Nu zullen ze er wel nieuwe spullen inzetten en dan is er vast gauw weer wat te 

halen”, gniffelt hij. Maar de schrik slaat hem om het lijf als hij kort daarna ziet, dat heel Groot Speyk 

wordt afgebroken. Dagenlang bespieden ze met de hele “Hondsberggroep” de activiteiten en er 

breekt ook wel wat paniek uit. “Is dat nu … ‘monumenten maken’?”, vragen zij zich af. Mero is haast 

ten einde raad. Kordaat stapt ze samen met Speycki en Thijsje naar de adviseurs Reintje de das -‘die 

van natuur echte monumenten graaft’- en de wijze uilen Oeteltje en Baantje. Die zitten net samen in 

het centrale holletje van “de Hondsberggroepʺ met de kabouters Vennetje en Kapteijntje ook te 

praten over wat er allemaal met Groot Speyk gebeurt. Boos zegt Mero: “Is dit nu wat er overblijft van 

ons plan? Heel Groot Speyk is bijna weg en van dat prachtige monument in Het Groene Woud is niets 

meer over!” “Ho-ho-ho”, reageert kaboutervrouwtje Vennetje, “niet zo opgewonden en boos. Altijd 

eerst vragen hoe het zit en wat wel of niet waar is”. En zij vervolgt: “Ik hoorde zojuist (kaboutertijd) 

via mijn ondergrondse kanalen, dat bij het leegmaken en strippen bleek, dat Groot Speyk in hele 

slechte staat is. Toen is direct besloten om alles af te breken en Groot Speyk helemaal terug te 

bouwen. Als het klaar is, zal er niet alleen weer een monument staan, maar ook een ‘prinsheerlijk’ 

gebouw, dat op bijzondere wijze bezoekers door een prachtige poort naar Het Groene Woud leidt.” 

“En”, vraagt Speycki met een knipoog, “is er dan ook weer wat te halen?” ʺVast en zekerʺ, reageert 

Kapteijntje die ook wel van iets lekkers houdt.  

De tijd erna bespieden Mero en haar “Hondsberggroep” iedere dag alle activiteiten rondom Groot 

Speyk. Er gebeurt heel veel en er is zoveel te zien, dat ze nauwelijks nog andere dingen doen en zelfs 

af en toe onvoorzichtig worden!! 
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Groot Speyk wordt iedere dag mooier en de kabouters van “de Hondsberggroep” begrijpen nu ook 

heel goed, waarom de mensen die van ‘natuur monumenten maken’ het plan van Mero, Speycki, 

Thijsje en de drie adviseurs zo aangepakt en uitgevoerd hebben. Er staat nu werkelijk een Pareltje in 

Het Groene Woud, een ‘prinsheerlijk’ gebouw van Koninklijke allure in een nieuw Groot Speyk. 

  

Oh ja, en Speycki heeft samen met die slimme Thijsje in dit prachtige Groot Speyk alweer een 

ingangetje gevonden, waarlangs Mero en de kabouters van “de Hondsberggroep” naar binnen 

kunnen. Er valt weer wat te halen in Groot Speyk. “Maar”, zegt Mero heel wijs, “alleen voor 

zonsopgang en na zonsondergang en vooral voorzichtig, want kabouters mogen niet gezien worden!”  

 

 

 

  


