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HOOFDSTUK I.
EEN POESENHISTORIE.
't Was een mistige grauwe morgen. Alles zag er
huilerig en druilerig uit, tot zelfs de spinnewebben
tusschen de struiken. De geluiden waren niet helder,
alles klonk dof en gedempt.
Nel en Mies liepen zwijgend door het plantsoentje naar school. Ze stapten stevig door, omdat de
torenklok in de mist was weggestopt en ze nu niet
wisten of ze vroeg of laat waren. Plotseling werd
haar aandacht getrokken door geschreeuw, dat van
den waterkant kwam. Toen Mies en Nel dien kant
uitkeken, zagen ze een troepje jongens, dat dicht
bij elkaar stond en 't geweldig druk scheen to hebben.
Op eens riep Nel:
„Zeg, Mies, ze hebben een katje!"
„Ja, 'k geloof het ook!" stemde Mies toe.
„Zouden ze 't gaan verdrinken?"
„Misschien!" aarzelde Mies.
„Hier, hou vast!" en meteen duwde Nel haar
boekentasch in den arm van Mies en liep naar de
jongens toe.
„Wat doers jullie met die kat?" vroeg ze aan den
jongen, die een aardig grijs poesje in de hand had.
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„We zullen dit beesie eens leere swimmer was 't
antwoord en uitdagend keek de jongen Nel aan.
Maar Nel hield niet van Lange verhalen. Ze zei
niets, maar stak kordaat haar hand uit, rukte de kat
uit de handen van den op niets verdacht zijnden
jongen en holde er mee weg.
Mies was doorgeloopen. Ze bewonderde Nel altijd
heel erg en vond zich zelf laf en flauw, maar de angst
voor die ruwe jongens was haar de baas geweest. Ze
durfde Nel niet te hulp komen en ze durfde zelfs
niet te blijven staan.
De jongens jouwden de beide meisjes nog wat na.
Daar trokken ze zich maar niets van aan en omdat
de jongens zelf naar school moesten, trokken ze al
schreeuwende af.
„Wat doe je nu met dat beest?" vroeg Mies.
„O, dat laat ik in m'n tasch zitten! 'k Hoop, dat ze
zich uit dankbaarheid over haar redding, behoorlijk
gedraagt!"
„O, Nel, hoe durf je. Een kat in de klas!"
„Ik kan het stakkerdje hier toch niet laten rondloopen. Dan pakt een ander stel jongens haar beet en
verdrinkt haar of zij wordt overreden. 'k Zal maar op
m'n goede gesternte vertrouwen!"
Zoo pratend, kwamen de meisjes aan school. Ze
waren op 't nippertje. Nel stopte de poes, een klein
grijs poesje met groote blauwe kinderoogen, in haar
boekentasch, die ze vernuftig met een dik boek op een
kiertje zette, zoodat de kleine poes niet kon stikken.
Toen ging de bel en de geschiedenisleeraar kwam
binnen; de les begon.
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Poes scheen geen belangstelling te hebben voor de
Grieksche goden en godinnen, ze bleef tenminste
rustig in haar schuilhoek. Ook het tweede uur, Coen
er een dictee gemaakt werd, Meld ze zich stil.
Het laatste uur Bien morgen was algebra. Het
loopen van de meisjes naar 't bord en naar haar
plaats scheen aanstekelijk op Poes te werken.
Plotseling hoorde Nel gekrabbel in haar tasch.
Mies, die voor haar zat, hoorde 't ook, en keek om.
Maar 't werd weer stil. En Nel en Mies hoopten,
dat het gevaar voorbij was. Ze durfden geen van
beiden naar den grond kijken. Hadden ze dat gedaan,
haar hartjes hadden van schrik stil gestaan. Poes was
n.l. uit de tasch gekropen en ging op avontuur uit.
Voor 't bord stond Paula Dies. Ze moest een som
maken, maar ze kende die niet en zwijgend staarde
ze naar de letters op 't bord. Als er een Grieksche
spreuk had gestaan, had ze er evenveel van begrepen. Paula stond, keek en zweeg en Poes wandelde
nog altijd onder de banken.
„Kind! Geef ten minste antwoord, als ik je wat
vraag. Zoo komen we niet verder. Kom, we zullen
nog eens opnieuw beginnen! Nu moet je eerst optellen
wat tusschen die kleine haakjes staat.
„Begrijp je dat, Paula?"
„Miauw!" was 't antwoord, maar niet van Paula.
Verbaasd keek de leerares rond.
„Wie is er zoo grappig?" vroeg ze streng.
Geen antwoord.
„Meisjes, hoor jullie mijn vraag niet. Wie is er zoo
grappig?"
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„Miauw!" en van onder de eerste bank kwam Poes
aangewandeld, de staart omhoog, of ze den vinger opstak. De klas proestte het uit.
Nel en Mies zaten versteend van schrik.
„Van wie is die poes?"
Nel stak haar vinger op.
„Kind, hoe kom je er bij, dat beestje mee in school
te brengen?" Gelukkig scheen de juffrouw evenveel
van poesen als van algebrasommen te houden. Ze
nam tenminste het grijsje van den vloer en streelde
het over 't kopje. Dit gebaar stelde Nel gerust en vlot
vertelde ze haar verhaal.
„Perm gedaan, meiske! Maar...... je hadt haar niet
stil weg moeten stoppen. Waarom heb je haar niet
aan juffrouw Veld te bewaren gegeven?"
„Omdat die niet van katten houdt, juffrouw?"
„Ja, dat is waar. 't Was dus wel moeilijk voor je.
Maar tier blijven kan ze niet. Ga maar even met
haar naar de directrice en vraag of je haar thuis mag
brengen! 't Is al half twaalf, dat mag denkelijk wel!"
Nel stond op en met haar beschermeling in de
armen ging ze naar de directrice.
Een bescheiden klopje op de deur.
„Jar klonk het van binnen. Nels hartje bonsde.
Zou de Dirk het net zoo goed opnemen als juffrouw
Knops het had gedaan? Langzaam draaide ze de kruk
van de deur om en trad binnen. De directrice keek
op en staarde verbaasd naar 't tooneeltje bij de deur.
Ze had al vele schuldigen de deur zien binnenkomen,
ook bedroefden en bedeesden, maar nog nimmer een
leerlinge met een poes in haar armen.
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„Wel Nel, of ben je Mies?" vroeg de Directrice.
„Ik ben Nel, juffrouw. Juffrouw Knops vraagt of ik
dit poesje even thuis mag brengen!"
„Hoe komt dat poesje hier, Nel?"
En nu volgde weer het verhaal.
„coed gedaan, Nel! En als je nu weer eens een beschermelinge bij je hebt, breng ze dan maar hier, dan
zal ik op haar passen. Dat is misschien toch nog beter,
dan dat je ze in je tasch stopt en ze de les stoort. Hier,
geef 't arme dier eerst wat te drinken!"
En op een schoteltje, dat de directrice onder een
bloempot weg nam, schonk ze wat melk uit een flesch,
die ze uit de kast kreeg. 't Schoteltje kwam op een
krant op den grond en poes mocht drinken. Die liet
zich de tractatie goed smaken. Alles ging op. Toen 't
schoteltje leeg was, bedankte ze met een vriendelijk:
„Miaow!" en wilde toen een wandeling beginnen.
Maar dat mocht niet. Nel pakte haar op en na de
juffrouw gegroet te hebben, ging ze zich in de gang
aankleeden en wandelde toen naar huis.
Kitty, haar jongste zusje van vijf jaar, deed op haar
schellen de deur open.
„Kijk eens Kit!" zei Nel en knielde in de open
deur neer om Kitty haar schat te laten zien.
„O, wat een dot! Heb je die gekregen?"
„Neen, afgenomen!"
„Ben jij daar al, Nel?" vroeg Moeder van uit de
kamer.
„Ja, Moes!" zei Nel opstaande, de deur met haar
been toeschoppende en dan de kamer ingaande.
En nu moest Nel vertellen. Moeder moest hartelijk
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lachen om 't malle antwoord geven van poes. Nadat
Nel haar verhaal geeindigd had, zei ze: „En wat moet
mijn stormvogeltje nu met poes beginnen?"
„Weet ik niet, Moes. Dat moet u maar weten."
„En wat had Nelleke zelf gedacht te doen?" vroeg
moeder.
„Houden!" riepen twee stemmen tegelijk; want
kleine Kitty had het gesprek zeer belangstellend
gevolgd.
„Ze mag in de oude poppenwieg slapen!" zei Kit
ijverig.
„En ze mag mijn melk!" beloofde Nel, die niet van
melk hield.
Moeder lachte.
„Als vader het goed vindt, mag ze blijven, ook
zonder dat Nel haar heerlijke glaasje melk aan poes
geeft. Zoo'n snippertje eten als een kat noodig heeft,
blijft er wel over, maar •" en hier wachtte moeder
even. „Als ze niet zindelijk is, moet ze weg!"
Ja, dat begrepen de meisjes. Ze hoopten nu maar
heel erg, dat poes zich netjes zou gedragen.
Moeder had nog een oud mandje en een wollen
doek. Daarvan werd een bedje voor 't kattenkind gemaakt. Poes werd Mimi gedoopt en daar vader geen
bezwaar had, de kleine zwerveling een onderdak te
verschaffen, bleef ze voor goed in 't huis aan de Kruislaan.
De eerste dagen was Mimi een beetje schuw en
kroop ze dadelijk onder de kast, als een van de kinderen de hand uitstak om haar te aaien.
„Last haar nu voorloopig met rust!" zei vader,
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„dan gaat die schuwheid wel over!" en hoewel de
kinderen het heel moeilijk vonden, deden ze toch echt
hun best, poes met vrede te laten, opdat ze zich zoo
gauw mogelijk zou thuis voelen bij hen.
Kitty was 't eerste vriendin met haar. Dat kwam
zeker, omdat Kitty nog den heelen dag thuis was.
Als Mimi melk wilde, wandelde ze met haar
staartje in de lucht naar Kitty, streek langs haar
beentjes, liep dan terug naar haar schoteltje en bleef
daar stil zitten wachten, tot Kitty er heel voorzichtig wat melk op had geschonken.
Kitty was de jongste van 't viertal. Een leuk ding
met grappige lange beenen, korte rokjes, bloote
armen, dikke ronde wangen en twee staarten in haar
weerbarstige blonde haren. Haar mondje stond geen
oogenblik stil. Zoodra 's morgens haar oogen opengingen, begon 't mondje te babbelen. Eerst tegen
vader en moeder, dan tegen de zussen en tegen haar
broertje Bob, en als er niemand in de kamer was, dan
tegen haar poppen. Maar stil stond haar mondje geen
minuut.
't Gebeurde zelfs wel eens, dat als Moeder
's avonds naar bed ging en Kitty werd bij toeval
wakker, dat ze moeder aanbood om nog eens te vertellen van de bloemetjes of van 't stoute hondje of
van Roodkapje. En niet voor moeder heel beslist gezegd had, dat ze nu geen verhaaltjes wilde hooren
en dat Moeder nu ging slapen en dat vader ging
slapen en dat Kitty ook moest gaan slapen, was ze
te bewegen haar krullebol weer op 't kussen te leggen
en haar verhaal voor den volgenden dag te bewaren.
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Kitty was de lieveling van 't gezin en als vader en
moeder niet hadden opgepast, was ze zeker door haar
groote zussen volkomen verwend.
De eenige, die minder aanbidding voor zijn zusje
voelde, was Bob.
Bob was drie jaar ouder dan Kitty. Hij zat sinds
September in de derde klas, en vond nu, dat als hij
uit dat vreeselijke oord thuis kwam — Bobbie leerde
liever niet — dat hij dan al het speelgoed mocht
hebben.
't Gevolg was dan heel dikwijls een kibbelpartij,
waarbij Kitty haar rechten zeer goed wist te verdedigen. Als Bobbie haar wat wilde afnemen, dat ze
zelf wenschte te houden, sloeg of krabde de jonge
dame op een heel onaardige manier. Bobbie kon zich
dat natuurlijk niet laten welgevallen en 't gevolg was
een vechtpartijtje, dat gewoonlijk pas eindigde, als
moeder ze alle twee in een hoek zette.
Op de dagen, dat ze zoo strijdlustig waren, mochten ze dan verder niet meer met elkaar spelen, daar
moeder door ondervinding wist, dat ze dan toch telkens weer tegen elkaar kribden. Andere dagen, als
Kitty zachtzinniger gestemd was, speelden ze samen
heel lief.
De tweelingen Nel en Mies waren twaalf en dit
jaar naar de meisjes H.B.S. gegaan. Ze leken niets op
elkaar. Niemand wilde gelooven, dat ze tweelingen
waren. Nel was blond, had blauwe oogen en scheen
alien durf mee te hebben gekregen. Mies was donker,
had bruine oogen en was even verlegen en bescheiden
als Nel doortastend was. Nel gaf niets om mooie
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kleeren, nette manieren en al dien onzin, en 't hartje
van Mies ging daar juist naar uit. En daar moeder
van der Stellen het heel erg moest overleggen om
van het kleine traktementje rond te komen, had Mies
op 't punt van haar toilet nog al eens met teleurstellingen te kampen. Ze begreep heel goed, dat Moeder
haar niet altijd geven kon, wat ze vroeg, en toch kon
ze het slecht verwerken, dat ze er niet altijd even
modieus uit kon zien als de meeste kinderen van
haar klas.
„Mies, wat kan het je toch schelen of je nou zwarte
of bruine schoenen aan hebt!" betoogde Nel.
„Ja maar, alle meisjes hebben bruine of gekleurde
schoenen, en wij loopen met zulke turftrappers!"
mopperde Mies.
„Kind, daar zeg je een waar woord. 't Zijn net
turftrappers, dus heel nuttige dingen. 'k Zou Roos
Bootstra wel eens willen zien turf trappen met die
licht grijze schoenen met hooge hakken! Kind, ze
tuimelde bij den tweeden trap, dien ze deed, op haar
beeldigen gepoederden neus!"
Mies moest lachen bij 't denkbeeld van 't nuffigste
nufje uit de klas, met haar neus in 't veen.
„Ja, zie je, jij geeft er niks om, maar ik wel. 'k Zou
zoo graag er nu eens net uitzien als Annetje Struis!"
„Je zult je mond er thuis wel over houden, he!
Want anders koopt Moes geen nieuwen wintermantel
om ons netjes uit te dossen en je kunt door Moekes
mantel heen kijken. Zoo dun is hij!"
„O neen," zei Mies verschrikt. „Ik vind het alleen
maar zoo naar, dat we niet rijk zijn!"
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„Nou ja, dat zijn we nou niet. Zeur daar nou niet
verder over. We zijn nou eenmaal arm, wees daar
nou tevreden mee!"
Maar dat was nu juist wat Mies niet kon. Ze wilde
het graag en ze bewonderde Nel altijd om haar flinkheid en haar inschikkelijkheid, maar ze miste ook
hierin den durf. Ze durfde niet openlijk mokken over
haar vermeende armoedigheid en ze durfde ook zich
zelf niet aan en zich schikken in 't onvermijdelijke.
Toch waren Nel en Mies dol op elkaar. Je kreeg
nooit of Mies of Net. Ze hoorden samen en wie de
eene niet wilde hebben, die kreeg de andere ook niet.
Het heimelijk gemopper van Mies was de eenige wanklank in 't leven der twee zussen.

HOOFDSTUK II.
WAT NEL EN MIES DEDEN, TOEN ZE TE LAAT
KWAMEN.
't Is een mooie, zonnige Octobermorgen. Mies en
Nel liggen nog op haar ruggetjes te kijken naar de
lucht en de zon; ze zijn nog niet wakker genoeg voor
een babbeltje. Daar gaat de kamerdeur open en vader
komt binnen met Kitty op den arm.
„Zijn jullie wakker, meisjes?" vraagt hij zacht.
„Ja, vader!" en ze zitten tegelijk overeind.
„Hier is deze stoute meid. Die komt vanochtend
bij jullie. Kleed je haar aan en doe jullie heel zachtjes? Moeder heeft hoofdpijn!"
Wip, staan ze naast bed. Ze weten allebei wat dat
beteekent. „Moeder heeft hoofdpijn!" beteekent, dat
moeder zOO'n hoofdpijn heeft, dat ze niet op kan
staan en volgens Mies doodziek is. Ze weten nu ook,
dat er zooveel mogelijk gedaan moet, voor ze naar
school gaan.
Nel is 't eerste klaar en begint Kitty aan te kleeden.
Kitty vindt het leuk op de meisjeskamer en laat zich
zoet helpen.
„Ik mag naar Oma, als jullie naar school bent.
Vader zal me er brengen!"
„Zal je dan lief zijn voor Oma?" moedert Nel.
„Ja, een boel lief!" zegt Kitty, „en ik zal Oma een
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boel zoentjes geven en de pop meenemen!" babbelt
ze verder.
De meisjes reppen zich zooveel mogelijk. Eindelijk
zitten ze met vader aan 't ontbijt.
„Meisjes, nu breng ik straks Kitty even naar oma.
Als Moeder lekker rustig kan slapen, is ze vanmiddag
weer een heeleboel opgeknapt. Wasch jullie nu zoo
't ontbijt nog weg en zorg, dat je op tijd op school
bent!"
„Ja, vader. Moeten we nog naar Moes gaan kijken,
voor we weggaan, of slaapt Moeder?" vraagt Mies.
„Ga nog maar even zachtjes kijken. Maar zachtjes, hoor!"
Vader gaat weg, Nel en Mies ruimen op. Dan gaat
Mies op haar teenen naar moeders kamer.
„Ben jij daar, Mies?" vraagt Moes zachtjes.
„Ja Moeke, we gaan naar school!"
„Wil je nog even 't raam openschuiven en een glas
frisch water geven?"
Mies doet, wat Moeder vraagt, ze legt ook als een
goed verpleegstertje de dekens recht.
„Hebt u nog iets noodig?" vraagt ze dan.
„Neen, dank je. Ga nu maar gauw!"
Ze geven Moeder allebei een zoen, want Nel is
natuurlijk ook in de slaapkamer gekomen en dan
gaan ze heen. Zachtjes de deur in 't slot getrokken en
nu staan ze op straat.
„'t Is vast al laat!" zegt Nel.
Vlug stappen ze door, de Kruislaan of en dan......
„Daar heb je 't nou!" zegt Nel, als ze de brug over
de vaart opgehaald zien.
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„Niks aan te doen!" zegt Mies. „Wachten tot de
brug dicht gaat!"
Als ze vlak bij komen, zien ze, dat ze wel een poosje
tijd hebben. 't Is een lange sleep, die door de brug
moet. Eindelijk, eindelijk gaat de brug neer en
kunnen ze verder, maar ze zijn er nog geen honderd
passen over of de torenklok slaat negen.
„Te laat!" zegt Nel berustend.
„Och, 't is toch maar Dinsdag!" stemt Mies even
berustend in.
„Laten we maar niet eens gaan. 't Is maar een uur.
Nou, voor we er zijn, is 't kwart over en als we langzaam loopen is 't bij half. En dan moeten we eerst
naar de Dirk. Als die een slechte bui heeft, laat ze
ons een kwartier in de gang staan, nou dan is 't kwart
voor tienen en dan gaan we toch naar catechisatie!"
„Maar wat moeten we dan vanmiddag zeggen?"
vraagt Mies, dadelijk bang voor straf.
„De waarheid. Dat we te laat zijn gekomen! Zeg,
Mies, ik heb geld bij me. Zullen we nu onzen tijd
goed besteden en vast een verjaarscadeau voor moeder koopen?"
Mies laat zich overhalen en in plaats van naar
school, stappen ze de winkelstraat in. Ze kijken voor
alle ramen en besluiten eindelijk een handwerkwinkel
in te gaan. Ze zullen samen een kleed koopen en
werken voor moeders kleine tafeltje.
Dit is nu net een werkje naar Miesjes zin. Kleuren
kiezen doet ze graag en goed. Nel laat het aan haar
over, gromt alleen of en toe goed- of afkeurend.
Eindelijk zijn ze klaar. 't Kleedje wordt ingepakt,
Tante Nel.

2
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de zij er bij en dan gaan ze op weg naar de catechisatie.
„Wat is 't gek in de stad. Alles ziet er nu heel anders
uit dan 's middags!" vindt Mies.
„'k Zie er niets bijzonders aan!" zegt Nel. „Zeg,
hoe laat is 't eigenlijk!"
„Wacht, hier op de brug kun je de torenklok zien!
Vijf over half tien. Nou zijn we veel te vroeg. Laten
we in 't plantsoentje gaan zitten!" stelt Mies voor.
Ze slenteren naar 't plantsoentje. Eigenlijk voelen
ze zich niets op haar gemak. Ze zouden alle twee
liever op school zijn geweest, maar ze houden zich
groot voor elkaar.
Ze gaan op een bankje zitten. Mies haalt het
kleedje nog eens te voorschijn en weldra zijn ze verdiept in besprekingen over de manier, waarop 't gewerkt zal worden.
„Doe jij de bloemen maar!" zegt Nel. „Jij kunt het
veel netter dan ik! Als ik alle bladeren en slingers
met den steelsteek omwerk, heb ik meer dan genoeg
te doen. Dat invullen kan ik niet!"
Daar komt iemand aan door 't stille plantsoen. De
meisjes hooren echter niets en redeneeren hardop
verder. De dame hoort de stemmen en kijkt aandachtig naar 't tweetal op de bank. Dan stapt ze er regelrecht op af.
„Morgen, meisjes!" zegt ze.
De meisjes kijken op en verstijven van schrik.
Niemand meer of minder dan de „Dirk" staat voor
haar.
„Dag juffrouw!" klinkt het benepen.
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„Wat doen jullie hier?"
„We waren te laat en toen zijn we een boodschap
gaan doen!" zegt Nei. Mies is vuurrood en durft niet
op te zien.
„Leg me dat eens verder uit!" zegt de afgemeten
stem. „Voor wie is die boodschap?"
„Voor ons zelf!" zegt Nel weer op een toon van
„mensch, wat gaat het je aan."
Mies voelt, dat Nel kribbig wordt, en als Nel
kribbig wordt, wordt ze brutaal en „dan krijgt ze veel
meer straf dan ik," gaat het pijlsnel door haar hoofd.
En nu, om Nel voor straf te vrijwaren, durft ze en
hoewel heel zacht en aarzelend, zegt ze:
„Moeder was ziek en toen waren we later dan
anders en toen was de brug open, juffrouw!"
„Ja, en toen!" klinkt het weer.
„En toen sloeg 't al negen en toen — toen ...... "
Maar nu begeeft Mies de moed en ze zwijgt. Ze
durft niet te zeggen van het staan in de gang.
„Ja, en toen!" dringt de directrice aan.
„En toen dachten we, 't is toch bijna half tien voor
we er zijn en dan moeten we nog wachten, of we naar
binnen mogen en dan is 't bijna tien uur en dan moeten
we naar catechisatie. En nu hebben we een cadeautje
voor moeder gekocht, nu merkt ze er heelemaal niets
van en als we 't na school doen, wel!" ging Nel verder.
Nel durfde toch niet best naar 't gezicht van de
directrice te zien, terwijl ze het verhaal van Mies
afmaakte. Had ze het wel gedaan, dan had ze gezien,
dat er een glimlach over het anders zoo strenge gelaat gleed. Even is 't stil. De directrice denkt na.
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Mies en Nel kijken voor zich. Ze verwachten niets
anders dan dat ze Woensdagmiddag terug moeten
komen, of een brief mee zullen krijgen voor vader of
lets anders, dat misschien nog erger is.
„Beloof me dan maar, dat je in 't vervolg toch naar
school zult komen, al ben je te laat. Het was geheel
buiten jullie schuld, en dat je liever een cadeautje
voor moeder koopt, dan een poosje in de gang te staan,
kan ik me ook wel begrijpen. Geef me de hand er op,
dat het de eerste en de laatste keer zal zijn, dat je
zoo lets doet!"
Mies en Nel steken tegelijk haar hand uit.
„Dank u wel," zei Mies. Nel was zoo stom verbaasd over de wending van 't gesprek, dat ze niets zei.
„Dag meisjes!"
„Dag juffrouw!"
De Directrice ging verder. Zoo lang ze nog te zien
was, zeiden Mies en Nel niets, uit vrees, dat ze gehoord zouden worden.
„Gruttebrei!" barstte Nel los, „wat overkomt 'r!"
„Nou, weer maar blij, dat het zoo afloopt. Vooruit
Nel. 't Is zoo tijd voor catechisatie. Pak in. Anders
komen we daar ook te laat!"
En 't tweetal stond op en wandelde langzaam naar
de kerk. De catechisatie verliep zonder belangrijke
voorvallen, en om elf uur repten ze zich naar huis.
Ze moesten langs 't huis van Oma om de huissleutel
te halen, die vader daar 's morgens had achtergelaten.
Toen ze thuis kwamen, ging Mies eerst kijken of
moeder al wakker was. Dit was niet het geval en onhoorbaar sloop ze weer naar beneden.
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Zachtjes begon het tweetal voor de koffietafel to
zorgen. Ze zetten maar thee inplaats van koffie,
omdat het malen van de koffie zoo'n leven maakte.
Mies sneed keurige dunne boterhammetjes, Nel zette
onderwijl bordjes, messen en melkbekers op tafel.
Ook maakte ze keurig een blaadje voor moeder klaar.
Eerst een wit kleedje er op, toen moeders kopje en
een schoteltje met een paar lange beschuitjes.
Nog een paar maal ging Mies kijken of Moeder al
wakker was, maar Moeder bleef doorslapen.
„Gelukkig!" zei Nel, „dat Moes slaapt, dan is ze
vanmiddag misschien weer beter. Maar 't is toch bar
saai in huis!"
„Jar beaamde Mies. „Gelukkig dat wij niet zoo'n
moeder hebben als Roos Bootstra. Dan zaten we de
helft van den tijd alleen!"
Vader kwam thuis.
„Is moeder al wakker?" informeerde hij dadelijk.
„Daar net nog niet!" zei Mies.
Vader liep naar boven en vond Moeder ontwaakt.
„Hoe is 't er mee?" vroeg hij bezorgd.
„O, veel beter. Vanmiddag ben ik weer beneden.
Zijn de meisjes nog niet thuis? Ik heb ze nog heelemaal niet gehoord!"
„Ja boor. Ze zijn er allebei. Bob is naar Oma
koffiedrinken. De meisjes hebben keurig de tafel gedekt. Wil jij ook iets hebben?"
„Een kopje thee, als 't kan," vroeg moeder.
In de gang kwam Vader Mies al tegen met het
theeblaadje.
„'k Hoorde u praten met moeder, en nu heb ik
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maar vast thee ingeschonken! Wil u het boven brengen, of mag ik het doen?"
„Ga jij maar, hoor. Je hebt zoo keurig voor
moeder gezorgd, bedien moeder nu ook maar!"
Met een blij gezichtje liep Mies naar boven. Een
prijsje van Vader kreeg je niet zoo heel dikwijls, dus
was ze er dubbel blij mee.
Voor ze naar school gingen, ruimden ze nog gauw
den koffieboel op. Onderweg naar school spraken ze
af, haar avontuur van dien morgen niet te vertellen
voor na moeders verjaardag.
's Avonds onder 't eten verklapte Nel zich bijna.
Toen Moeder zei:
„He, 'k ben blij, dat ik weer beneden kan zijn!"
antwoordde Nel: „Ja, 't was een dag vol wederwaardigheden!"
„Wat dan?" vroeg moeder.
Maar Mies antwoordde vlug in de plaats van Nel:
„O, ze bedoelt, dat we voor alles hebben moeten
zorgen, en dat we dat niet gewoon zijn en dat het zoo
ongezellig is zonder u, Moes!"
„Vond je het moeilijk, Nel, om voor alles te zorgen?" vroeg Moeder.
„Neen, dat was 't niet. 't Was zoo naar zonder u!"
Moeder knikte Nel eens toe. Maar Nel zweeg
wijselijk verder over dit onderwerp, bang, dat ze haar
geheim zou verklappen.

HOOFDSTUK III.
TOEN BOB SCHOOL MOEST BLIJVEN.

Net en Mies stapten den volgenden morgen vroeger
dan anders de deur uit. Niet dat ze bang waren, weer
te laat te komen. Neen, ze wilden even naar Oma
en tante Kitty, om te vragen of ze daar beurt om
beurt aan 't kleed voor moeder mochten werken. Ze
hadden thuis wel een eigen kamertje, maar heel veilig
was het daar niet. Kitty of Bob konden wel eens
binnenkomen en dan alles aan moeder vertellen.
Neen, beurt om beurt naar Oma was veel veiliger.
Als Nel er dan den eenen keer aan werkte, kon Mies
het den volgenden keer doen. Ze mochten er wel alle
Woensdag- en Zaterdagmiddagen naar toe gaan.
't Was een groot kleed en ze hadden nog net vier
weken voor Moeder jarig was.
Oma vond het plan natuurlijk prachtig.
„Ik ga zelf vandaag even aan moeder vragen of
jullie bij me mag komen. Dan heeft Moeder nergens
erg in!"
„He, ja. Graag, Oma!"
Na dit afspraakje gingen ze gauw verder naar
school.
Oma hield woord en ging Moeder vragen of de

24
meisjes op visite mochten komen. Moeder vond het
goed, en zoo begonnen de meisjes dienzelfden middag
al aan haar cadeau. Tante Kitty wees ze, hoe ze best
ieder aan een punt konden werken. Zoo schoten ze
werkelijk flink op.
Een paar weken gingen rustig voorbij. Toen op een
middag de meisjes uit school kwamen, zei moeder:
„Heb jullie Bob niet gezien. Hij is nog niet thuis!"
„Neen, Moes. Misschien moet hij schoolblijven!"
veronderstelde Nel.
„Zullen we eens gaan kijken!" bood Mies aan.
„Ach, wacht nog maar even. 't Is net half vijf;
misschien komt hij zoo well"
De meisjes gingen aan haar schoolwerk, maar wie
er kwam, geen Bob.
't Had al vijf uur geslagen, nog geen Bob.
„Jar zei Moeder toen. „Gaan jullie nu maar even
naar zijn school. Ik wil wel eens weten, waarvoor hij
zoo lang moet blijven!"
Mies en Nel gingen. Ze kwamen bij school. De
deur was dicht.
„Zou hij ook met Tom Hoek mee zijn gegaan!"
opperde Nel.
„Laten we eens gaan vragen!" vond Mies.
De meisjes naar Tom Hoek.
„Neen, Bob is hier niet geweest. Hij heeft school
moeten blijven!" deelde Tom mee.
Ten einde raad besloten de meisjes maar weer naar
huis to gaan. Gelukkig kwamen ze onderweg juffrouw
Roos, de onderwijzeres van Bob tegen.
Juffrouw!" vroeg Nel, „is Bob al lang naar huis?"
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„Bob!" vroeg juf heel verbaasd, „Bob is tien
minuten over vieren weg gegaan. Ik was even schriften halen en toen ik terug kwam in de klas was Bob
weg. Is hij nog niet thuis geweest?"
„Keen, juffrouw. En hij is ook niet naar Tom
Hoek!"
„Daar begrijp ik niets van. Hij was niet meer in de
klas toen ik wegging. We zullen in ieder geval nog
eens gaan kijken!"
Juf met de meisjes naar school. De sleutel gehaald
bij den hoofdonderwijzer. Toen die het verhaal hoorde, ging hij ook mee. De deur werd open gedaan.
„Bob!" riep de meester.
't Galmde door de stille school. Ze gingen kijken
in de klas...... leeg!"
Ze liepen overal door de school. Ze riepen —
riepen nog eens. Geen antwoord. Geen Bob.
„Nou meisjes. Je ziet het. Hier is hij niet!"
Ja, ze zagen het. Maar als hij nu hier niet was,
waar was hij dan?
Terwijl ze nog stonden to beraadslagen, waar Bob
kon zijn, werd er hevig aan de tuindeur gerammeld.
„O, jO!" klonk een jongensstem. „De deur is al
dicht!"
Mijnheer van Sem er heen. De sleutel werd omgedraaid en...... Daar stonden vijf jongens uit de
derde klas, waaronder ook Bob.
„Waar kom jullie vandaan?" vroeg mijnheer van
Sem ten hoogste verbaasd.
„Uit het gymnastieklokaal."
„Hoe komen jullie daar?"
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„De deur stond open en toen zijn we er heen gegaan. Hij zei, dat het mocht!" antwoordde Bob, terwijl wijzend op den grootsten van 't vijftal.
„En wat heb jullie daar nu al dien tijd gedaan?"
vroeg mijnheer van Sem.
„Gespeeld op de ladder en aan de ringen!" was
't antwoord.
„Ga jij nu met je zusjes mee, Bob. Die zullen thuis
wel vertellen, wat er gebeurd is. Juffrouw Roos, als
u Hans en Cor even thuis wilt brengen, dan neem ik
Koen en Daan voor mijn rekening. Morgen zal ik
wel verder met de jongens praten. Nu moeten ze
naar huis, anders weten de moeders niet, waar ze
blijven!"
De meisjes holden met Bob naar huis.
„Nam jongen!" mopperde Nel. „Waarom heb je
dat nou gedaan?"
„Och, deem!" antwoordde Bob. „'t Was zoo leuk,
en Hans kan op zijn hoofd staan!"
„Ja, en Moeder kan ongerust zijn!" mopperde
Mies.
Bob gaf maar geen antwoord meer. Hij vond het
een heel waagstuk van zich zelf om zoo laat in
school te blijven. Die flauwe meiden, met 'r gezeur.
Maar, o wee! toen Bob thuis kwam.
Vader was er al. Die stond op 't punt om naar de
politie te gaan, om te vragen of die Bob ook had gezien. Moeder was heel bleek van angst.
„Goddank!" zuchtte ze, toen de meisjes met Bob
binnenkwamen.
Bob moest nu het heele verhaal doen.
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„Ik moest sommen afmaken en dan mocht ik weggaan. En toen stonden die andere jongens bij de deur
en toen zei Hans, dat je wel in 't gymnastieklokaal
mocht spelen en toen zijn we meegegaan!"
„En wat heeft moeder je gezegd? Wat moest je
eerst doen, voor je ergens ging spelen?"
„Komen vragen!" was 't benepen antwoord.
„Juist, eerst vragen. En nu ga je dadelijk na 't eten
naar je bed!"
Bob zei niets. Als 't daar bij bleef, viel 't mee.
Zwijgend gingen ze aan tafel, waar Kitty er voor
zorgde, dat de gedrukte stemming spoedig verdween.
Alleen Bob durfde niet veel te zeggen. Hij vond dit
de veiligste tactiek. Reeds was men aan de grutjes
met karnemelk begonnen, toen 't Bob opeens inviel,
dat er Woensdagmiddag bioscoopvoorstelling voor
schoolkinderen was, en dat hij er voor een dubbeltje
heen mocht. En heelemaal vergetend, dat hij alle
menschen zoo in angst had laten zitten, vroeg hij:
„Moeke, mag ik Woensdag naar de bioscoop, voor
een dubbeltje?"
Mies keek hem met haar groote bruine oogen
stomverbaasd aan. Hoe durfde hij. Net zag 't komische van 't geval en begon bijna te lachen, en Kitty
bestrafte: „Jij bent een boel stout geweest! Jij mag
niet naar de biescoop!"
Vader moest zijn mond even afvegen met zijn servet na deze gestrenge uitspraak zijner jongste
dochter en in moeders oogen twinkelden lachlichtjes.
„Daar zou ik nit maar liever niet over praten!"
zei ze met effen stem.
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„He, waarom nou niet!" zeurde Bob door. Maar nu
was vader z'n lachlust over.
„Omdat je nu oogenblikkelijk naar boven gaat. Je
bord is leeg, dus verdwijn!"
Bob begreep nu, dat het mis was voor vanavond en
droop stilletjes af.
Toen Kitty ook klaar was, hielpen de meisjes
moeder opruimen en vaatwasschen en gingen toen
weer aan haar schoolwerk. Kitty werd naar bed gebracht. Over Bob en de „biescoop!" werd niet meer
gepraat.
Later, toen Nel en Mies boven waren, zei Nel:
„'k Hoop voor Bob, dat hij Woensdag gaan mag.
't Zijn allemaal sprookjes, die ze geven en 't is zoo
leuk!"
„Ja, maar hoe durfde hij het nou te vragen!"
„Slim was 't in ieder geval niet. Hij had beter
kunnen wachten tot morgen."
„Zullen wij een goed woordje voor hem doen?"
stelde Mies voor.
„coed! morgen ochtend dan!" En Nel rolde in
bed. Mies was nog niet half klaar. Puntje precies
werden haar kleeren opgevouwen, haar tandjes gepoetst, haar haren geborsteld, zorgvuldig waschte ze
zich, hing de handdoeken weer netjes op 't rekje. Nel
lag er naar te kijken. Hoe Um Mies dat alles zoo
pietjepeuterig doen! Zij had ook alles gedaan, en ze
was veel gauwer klaar. Ze keek naar haar kleeren.
Keurig lagen die zeker niet. D'r eene kous lag zelfs
op den grond en de schoenen had Mies recht gezet,
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omdat ze midden in de kamer stonden en Mies er
bijna over gevallen was.
Eindelijk was Mies klaar. 't Licht knipte uit, en als
een kikker schoof ze naast Nel onder de dekens.
„Wat ben je weer koud. Heb je weer koude voeten
ook?" vroeg Nel en meteen stak ze haar zusje haar
eigen warme voeten toe. Even Hide ze, toen Mies er
haar ijskoude voetjes tegenschoof.
„Kikker!" plaagde Nel.
„'k Kan 't heusch niet helpen!" verdedigde Mies
zich.
„Hindert niet, hoor. Slaap lekker!"
Weldra was 't stil in de slaapkamer.

HOOFDSTUK IV.
MOEDERS VERJAARDAG.

Den volgenden morgen was Nel al vroeg wakker.
Wat was er ook weer? Waaraan moest ze denken?
0 ja, Bob en de bioscoop. Ze luisterde. Ze hoorde
nog niets in huis. Moeder was dus nog niet op. Overmorgen was Moeder jarig. 't Kleed was haast af.
Maar zouden ze nog geld genoeg hebben voor een
paar bloemen? Moeder zou toch wel bloemen krijgen,
maar die waren er niet 's morgens vroeg, en een
verjaarstafel zonder bloemen was zoo saai. Zij had
nog een kwartje. Zou Mies nog wat hebben en Bob?
Ze overlegde. Kleine chrysanten zouden ze moeten
nemen. De groote waren te duur. Daar hoorde ze
Moeders kamerdeur opengaan en meteen liet Nel
zich uit bed glijden. Mies sliep rustig verder. Op
bloote voeten liep Nel de trap af en naar de keuken.
Moeder stond bij de kraan om den ketel te vullen, toen
Nel binnen wipte.
„Morgen Moes!" En Nel gaf Moeder een morgenzoen.
„Zoo Nelleke, wat is er? Scheelt er wat aan?"
vroeg Moeder bezorgd.
„Neen. Maar Moes, mag Bob toch nog naar de
bioscoop. 't Is zoo leuk. 't Zijn allemaal sprookjes!"
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f f Kom je daarvoor op je bloote voeten naar beneden?" vroeg Moeder.
„Ja Moes. Mag het?"
„Ik denk het wel. Ik zal er nog even met vader
over praten. Zeg jij er maar niets van!"
„Goed. Dag! 'k Ga me gauw aankleeden!"
En weg was Nel. Moeder keek haar goedhartige
robbedoes glimlachend na.
Boven maakte Nel haar zus wakker. Mies had niet
den minsten lust om op te staan. Nu lag zij op haar
beurt naar het bedrijvige gedoe van Nel te kijken,
zooals Nel 's avonds naar haar lag te kijken. Met drie
streken van den borstel en even zooveel halen van de
kam, was Nels haartooi in orde. Het eenige, wat Nei
werkelijk zorgvuldig deed, was zich wasschen. Daarbij spatte ze wel geweldig, maar ze liet met welbehagen het koude water langs rug, armen en borst
loopen. Mies lag te rillen onder de dekens, toen ze
't zag. Plotseling draaide Nel zich om. „Mies, als je
er nu niet uit komt, dan knijp ik de spons boven je
hoofd uit!"
Wip! stond Mies naast haar bed. Ze wist uit ondervinding, dat Nel er niet tegen opzag om de spons
zoo in haar hals te duwen. En dan werd haar laken
oat en dan merkte Moes, dat haar dochter weer niet
uit bed had kunnen komen.
Toen Mies goed en wel op den vloer stond, schoten
de overpeinzingen van dien morgen Nel weer te
binnen.
„Zeg Mies, heb jij nog geld?"
„Waarvoor?"
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„Voor bloemen?"
„Voor wie?"
„Voor Moes!"
„Moeder krijgt toch bloemen genoeg!"
„Ja, maar niet 's morgens vroeg. En een verjaarstafel zonder bloemen is niet echt!"
199
„Ik heb nog twee kwartjes, maar
„Nou?"
„Ik wou eigenlijk zoo graag een nieuw haarlint
koopen. 't Mijne is niet mooi meer voor Moeders
verjaardag!"
„Moeten we de tafel dan met dat lint versieren?"
informeerde Nel verbaasd.
„Nee. He, waarom zijn we nou toch ook zoo straatarm, dat we niet eens en bloemen en lint kunnen
koopen!"
Nel zei niets. Ze wist wel, dat Mies haar twee
kwartjes toch zou geven, al was het dan onder veel
gemopper.
„Zeg, Bob mag naar de bioscoop. Moeder zal er
met vader over praten, maar je mag 't hem nog niet
zeggen!"
„Wanneer heb je dat aan Moeder gevraagd?"
„Toen jij nog sliep. Toe, schiet nou op. 'k Heb het
bed al afgehaald, dan kan ik de waschtafel doen en
naar beneden gaan!"
Eigenlijk hoorde de een het bed af te halen en de
ander de waschtafel te doen, maar gewoonlijk was
Mies zoo laat, dat Nel het maar vlug allebei deed.
Nel huppelde de trap af, toen ze boven klaar was.
Even later kwam ook Mies en nu werd er ontbeten.
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Niemand praatte over de bioscoop. Bob scheen het
niet aan te durven, er nog eens om te vragen.
„Bob, geef je bord even pier, dan zal ik je boterham snijden!" zei vader.
Bob gaf het bord.
„Kijk eens!" zei Kitty en wees op 't leege plaatsje
voor Bob. Daar lag een gloednieuw dubbeltje.
„O. Mag ik nou toch?"
„Wat?" vroeg vader.
„Naar de bioscoop?"
„Voor dit eene keertje. Maar je past een volgenden
keer beter op!"
„Ja vader!" En toen gaf hij Moeder een zoen.
„Maar 't dubbeltje is van vader!" zei Moeder.
Toen moest Bob even opstaan om vader ook te bedanken. Moeder knikte Nel even toe. Mies begreep
niet waarom, maar Nel kreeg een kleur van pleizier.
De weg naar school voerde de meisjes langs een
groot bloemenmagazijn. Nel bled staan.
„Kijk eens, Mies! Kleine chrysanten en gele margrieten en orchideeen en freesia!"
„Ach, 't is toch allemaal te duur!" zei Mies, die
haar strijd tusschen bloemen voor moeder en een lint
voor haar eigen haar, nog niet uitgestreden had.
Nel ging verder. Als Mies nu tenminste maar een
kwartje gaf. Ze moest aldoor aan die mooie freesia
denken. Die rook zoo heerlijk en Moeder hield er
zooveel van.
Op school werd haar aandacht al spoedig afgeleid
door 't werk. De leesles ging over een gebrekkigen
jongen, die toch gelukkiger bleek te zijn, dan een
Tante Nel.
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heeleboel van zijn vrienden, die recht van lijf en
leden waren.
„Mies schijnt het verhaal niet erg to gelooven!"
zei de juffrouw onder 't bespreken. „Je kijkt me ten
minste zoo ongeloovig aan!"
„Hoe kan je nu gelukkig zijn als je arm bent en
niets hebt?" antwoordde Mies.
„Ja, kijk eens Mies. Rijk zijn is heel prettig. Gezond zijn is heel prettig. Mooie kleeren hebben is
ook prettig. Maar ik wed, dat jij je toch wel eens nog
blijer, nog gelukkiger gevoeld hebt, dan wanneer je
mooie kleeren of een mooi boek of zoo iets gekregen
had!"
Mies dacht even na.
„Ja, als ik een pluimpje van vader krijg!"
„Juist, en dat pluimpje krijg je niet zoo heel gauw.
Daarvoor moet je iets doen, dat je meer dan gewone
inspanning kost, dat moeilijker is dan de gewone
dingen!"
„Jar knikte Mies.
„Zie je, Miesje, en dat prettige gevoel had die
jongen nu heel dikwijls. Doordat hij gebrekkig was en
niet kon stoeien en hollen en spelen als de andere
jongens, wisten zijn vrienden altijd waar ze hem
konden vinden. En omdat hij veel gelezen en veel met
zijn moeder gepraat had, kon hij ze dikwijls heel
goed raad geven en helpen. Ook al kostte hem dat
veel inspanning. Dat maakte nu juist, dat de jongens
zooveel van hem hielden. Dat hij nooit bromde, omdat hij niet mee kon doen, en bovendien nooit om
zich zelf, maar 't eerst om zijn vrienden dacht. Ik

35
denk, dat die jongen ook wel eens dagen had, dat hij
graag meedeed en het verdrietig vond altijd toe to
moeten kijken, maar onder dat verdriet liet hij nooit
anderen lijden. Begrijp je, Mies? Dat is nu een geluk,
dat niemand je af kan nemen; als je het eerst denkt
aan anderen en hoe je anderen gelukkig kunt maken,
dan word je het zelf ook. Zie je, meisjes, en dat
is iets dat alle kinderen en menschen zouden kunnen
bezitten, als ze er maar ernstig hun best voor wilden
doen!"
De leesles ging verder, maar de gedachten van
Mies dwaalden telkens af. Zij dacht niet altijd eerst
aan een ander. Daar had je nu die freesia voor moeder. Kom, ze zou het eens probeeren, of het je nu
heusch zooveel prettiger stemde, als je niet om je zelf
dacht.
En toen de les uit was, zei ze tegen Nel: „Zullen
we straks eens naar de bloemen vragen?"
„coed," zei Nel. „Om twaalf uur, he?"
En om twaalf uur stapte ons tweetal regelrecht
naar 't groote bloemenmagazijn. De mijnheer hielp
zelf. „Hoeveel de freesia kost, jonge dames? Tien
cent per takje."
Nel keek Mies aan en Mies keek Nel aan.
„Valt het niet mee?" vroeg de mijnheer vriendelijk.
„Eigenlijk niet," zei Nel. „En moeder houdt er zooveel van!"
„Is uw moeder onderwijzeres geweest?" vroeg
mijnheer.
„Ja, mijnheer, aan de school op 't Kruisplein!"
„Dan heet jullie moeder Raat, is het niet?"
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„Ja mijnheer. Maar hoe weet u dat?" antwoordde Nel.
„Omdat jij zoo op je moeder lijkt. En ik bij je
moeder in de klas heb gezeten. Jullie houdt vast heel
veel van moeder."
„Natuurlijk!" klonk het uit twee monden.
„En ik hield heel veel van mijn juf. En daarom
krijg je nu deze heele bos freesia voor twee kwartjes.
Maar wil je moeder dan de groeten doen van Toon
Elders?"
„Ja, mijnheer!"
„Dank u wel, mijnheer!"
„Wat zal Moes blij zijn!"
„Dag, meisjes. Veel pleizier op Moeders verjaardag, want daarvoor zijn de bloemen zeker?"
„Ja mijnheer. Dag mijnheer. Dank u wel!"
En weg stapten ze.
De bos bloemen werd thuis in den kelder gebracht,
zonder dat moeder het merkte.
„Moes!" zei Nel onder koffiedrinken, „u moet de
groeten hebben van Toon Elders."
„Toon Elders...... Toon Elders," zei moeder, „wie
is dat?"
„Een van uw oud-leerlingen!" antwoordde Mies.
„O ja, nu weet ik het. Het was niet bepaald een van
mijn makkelijke leerlingen, maar hij was heel vriendelijk en hulpvaardig en ik mocht hem graag. Maar
waar hebben jullie hem gezien en hoe kende hij
jullie?"
De eerste vraag liet Nel wijselijk onbeantwoord.
„Hij vond, dat ik zoo op u leek!"
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„Maar waar waren jullie dan?"
„Dat's een geheim tot morgen!"
Moeder vroeg niet verder. Met een verjaardag in
't zicht, mag je niet nieuwsgierig zijn.
Onder 't uitkleeden 's avonds zei Mies: „He, ik ben
toch zoo blij, dat ik geen lint heb gekocht, want dan
had moeder deze verrassing niet gehad!"
„Zullen we vroeg opstaan. Om zes uur?" stelde
Nel voor.
„la, maar dan moeten we den wekker vragen,"
zie Mies.
Nel wipte nog even naar beneden. „Vader, mogen
wij den wekker op de kamer hebben?" vroeg ze om
't hoekje van de deur.
„Jar zei vader. „Neem maar mee. Ik zal vanavond
wel kijken of hij goed staat. Hoe laat wou jullie op?"
„Zes uur. Mag dat?"
„Als jullie 't zachtjes doet, wel."
„Ia. Nacht!"
En Nel haalde den wekker uit de keuken en wipte
weer naar boven.
Spoedig daarop sliepen ze als rozen.
Rrrrrrt! ratelde de wekker. Nel sprong op en liep
naar de tafel om hem vast to zetten. Mies hoorde
niets. Nel keerde terug naar 't bed en schudde haar
wakker.
„Wat is er?" vroeg ze slaperig.
„Vooruit kind. 't Is zes uur. Moeder is jarig. Toe,
kom er nou uit!"
Mies wreef haar oogen uit, rekte zich zoo ver
mogelijk uit en ging toen liggen kijken naar Nel, die
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zich al aan 't wasschen was. Kom, ze zou ook opstaan.
Ze sloeg de dekens terug en huiverde, toen de koude
lucht over haar heen stroomde. Nel had het in den
spiegel gezien. He, wat was Mies weer lui. ZOO kwam
ze nooit klaar. Ze kneep de spons kordaat uit, maar
Mies zag het gevaar aankomen, en wip, was ze er ook
uit en nu repte ze zich zooveel mogelijk. Spoedig
gingen ze op haar teenen naar beneden. Eerst het
ontbijt klaar zetten en toen de verjaardagstafel met
alle cadeautjes en middenin de mooie vaas van lichtgroen glas met de freesia.
Toen samen naar boven, vader en moeder een kopje
thee gebracht, waarna Nel Kitty meenam om aan to
kleeden en Mies Bob ging helpen, die anders wel
eens erg kon teuten. Om kwart over zeven gingen ze
in optocht naar beneden.
Moeder bewonderde al de cadeaux, maar toen ze
aan 't ontbijt zaten, vroeg ze: „Hoe komen jullie aan
die groote bos freesia. Die is om dezen tijd van 't jaar
zoo duur."
„Die is maar voor een klein stukje van ons. Het
grootste stuk is van uw oud-leerling Toon Elders,
omdat u zoo'n lieve juf was!" legde Mies uit. En toen
deed Nel het heele verhaal.
„Dat is aardig van hem. Daarvoor zal ik hem
morgen even gaan bedanken!" zei moeder.
En toen Nel naar school ging, dolde ze: „Dag
Moes, dag lieve juf!"
Aan de koffietafel kreeg moeder het verhaal hoe
't kleedje gekocht werd. Moeder vond ook, dat ze er
bovenst best afgekomen waren, zoo zonder straf.
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„Er komt visite vanmiddag, meisjes!" zei moeder
even later.
„Ja? Grootmoeder en tante Kitty?"
„Ja, die ook, maar nog iemand!"
Vragend keken de meisjes moeder aan. Moeders
oogen lachten, maar ze gaf niet dadelijk antwoord.
„0!" zei vader, „dan begrijp ik het al! Dat is
prettig!"
„Dan weet ik het ook!" riep Mies. „Tante Nel!"
„Ja, vind jullie 't niet dole"
„Hoera, hoera!" riepen ze alle vier. De komst van
tante Nel, die buiten woonde, was altijd een reden
van bijzonder groote vreugde. Tante Nel was een
zuster van moeder, en had al veel lief en Teed gedeeld
in 't huis aan de Kruislaan.
„Hoe laat komt ze?"
„Jullie kunt tante afhalen, als je uit school komt,
meisjes!"
„Fijn, dat 's leuk!"
En daarmee verdween ons tweetal weer naar
school. Gelukkig was 't een middag, die niet veel van
haar aandacht vroeg. Ze hadden gymnastiek, teekenen en handwerken; anders konden ze wel eens heel
slecht opgelet hebben. Zonder ongelukken ging de
schooltijd voorbij, en om vier uur holden ze naar
't station.
„De trein uit B. al aan?" vroeg Mies aan den controleur.
„Neen, juffertje. Je bent to vroeg."
Ongeduldig drentelden ze heen en weer. Precies
op tijd reed de trein binnen.
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„Daar is de trein, juffertje!" zei de vriendelijke
controleur.
„O, dank u wel," gaf Nel ten antwoord. „Toe
Mies, ga jij hier staan, dan ga ik daar staan, anders
ziet tante ons misschien niet."
Maar tante had een paar goede oogen en al uit de
verte ontwaarde ze haar nichten en wuifde ze toe.
Met een schok van pleizier zag Nel, dat tante een
mandje bij zich had. Nu bleef ze zeker een poosje
logeeren.
Toen tante door de contrille stapte, stoven Mies en
Nel op haar toe, en omhelsden tante hartelijk, waarbij ze natuurlijk alle reizigers in den weg stonden,
zoodat tante ze ieder onder een arm nam en wegtrok.
De meeste reizigers moesten glimlachen over deze
uitbundige begroeting, maar Mies en Nel stoorden
zich aan niets en dansten als een paar jonge hondjes
om tante been.
„Zal ik uw mandje dragen?" vroeg Nel.
„We dragen niets, we laten ons rijden!" en tante
wenkte een auto, waar ze met haar van pleizier
glunderende nichten instapte.
„He, tantetje, dat is nou al de tweede keer in m'n
leven, dat ik in een auto rijd! Fijn!" zei Nel.
„'k Vind het prettig, dat je er pleizier van
hebt, Nel."
„Blijf je logeeren, tante Nel?" informeerde Mies.
„Als ik mag?" was 't plagende antwoord.
„Natuurlijk mag u. Nou is moeders verjaardag volmaakt!" beweerde Nel met veel pathos.
Toet-toet. Thuis. Stil stond de auto. Afgeloopen was
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de pret. Ze stapten uit. Tante betaalde en 't drietal
stapte naar binnen, door de deur, die Bob reeds wijd
openhield.
„Dag tante," zei hij deftig.
„Dag knipperdolletje," zei tante en streek hem over
zijn kalen knikker.
Dat was een blijde begroeting tusschen Moeder en
tante Nel. Er was zooveel te vertellen en te vragen,
dat er een half uur later dan anders aan tafel werd
gegaan.
„He!" zei Nel, „de dag verloopt heelemaal zonder
ongelukken!"
„Pas op, meisje, 't is nog geen tien uur!" waarschuwde tante.
„Maar zoo ver ging het toch goed!"
„Ja hoor. En we hopen dat het verder ook goed
gaat!" stemde moeder in.
Die wensch zou helaas niet vervuld worden. Bob
mocht moeder helpen de borden naar de keuken te
brengen. Toen mocht hij de schaal met den tulband
dragen. Trotsch als een pauw stapte hij de gang door,
de kamerdeur in, en...... gleed uit met het kleedje
voor de deur, en daar zat Bob plotseling plat op den
grond, de schaal op zijn knieen en de tulband een
eind verder op den grond. Bob keek zoo beteuterd,
dat de heele familie het uitschaterde van pret. Toen
het gelach een beetje bedaard was, vroeg Kitty met
een vriendelijk stemmetje: „Wat doet Bobbie nou?
Mag hij nou opstaan?" wat het pas bedaarde gelach
opnieuw deed losbarsten.
Tante Nel had ondertusschen met een handig ge-
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baar den gevallen tulband op een bord gewipt. Bobbie
stond weer op en 't feest werd voortgezet. De kanten
van den tulband werden wat afgesneden en nu kon
iedereen toch nog proeven, hoe lekker hij wel gesmaakt zou hebben.
Het maal liep zonder verdere ongelukken af, en
Kitty en Bobbie kwamen heelhuids en zonder ongelukkige voorvallen in bed. Terwijl Moeder met de
kleintjes naar boven was, zei tante Nel:
„Wel meisjes, heb jullie al plannen gemaakt voor
de Kerstvacantie?"
„Neen tante. Er zullen wel niet veel plannen te
maken zijn. We krijgen wel een Kerstboom, en verder
zullen we wel eens samen gaan wandelen."
„Zoo! En wat zou jullie er van denken om een deel
van de Kerstvacantie bij mij te komen?"
„Meen je 't heusch, tante?" vroeg Nel met heel
blije oogen.
„Ja, meisje. Heel, heel heusch en echt!"
„O, tantetje, wat dolletjes!"
„Fijn. Echt heerlijk!"
Moeder had natuurlijk geen bezwaren tegen deze
logeerpartij. Ze was blij, dat haar tweetal, dat op de
H.B.S. funk moest werken, in de vacantie er eens een
poosje heelemaal uit was. Er werd afgesproken, dat
ze den dag na Kerstmis naar tante zouden gaan en
dat tante ze Oudejaarsavond terug zou brengen.
Na de thee bedelde Mies om een beetje muziek.
„Toe tante, u zingen en moeder spelen!"
„Ik vind het goed, als moeder niet te moe is," stemde
tante Nel toe.
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Gelukkig was moeder niet te moe en Mies koos
eene liedje na 't andere uit. Tante Nel scheen onvermoeibaar.
Nel koos niet mee, ze zat onder 't zingen aldoor
naar 't gezicht van tante Nel te kijken. Eindelijk
kreeg tante er erg in.
„Wat is er, Nelleke. Waarom kijk je me zoo aan?"
„Om de lichtjes in uw oogen!"
„De lichtjes in m'n oogen. Wat bedoel je
daar mee?"
„Dat het net is of er in u een lichtje brandt, dat
naar buiten straalt."
„Daar heb je gelijk aan, Nell" zei Vader. „Er
brandt in tante Nel een lichtje van liefde, en dat
straalt naar buiten en daarom houden we allemaal
zooveel van haar! Doe maar goed je best om veel op
tante Nel te gaan lijken!"
„O hemel," zuchtte tante, „wat moet ik nu goed op
gaan passen!"
„Kom kinders, naar bed!" maakte moeder een eind
aan 't gesprek.
De beide meisjes gingen naar boven, maar Nel
moest nog aldoor denken aan de lichtjes in tantes
oogen. Misschien kwam het daar wel van, dat ze dien
nacht droomde van kerstboomen en schitterende
sterren.

HOOFDSTUK V.
EEN TOCHT NAAR DE HEI.

Kerstfeest was voorbij. Den 27en December. Mies
en Nel zouden haar tocht naar tante aanvaarden.
Toen ze 's morgens wakker werden hing er een
donkere lucht. 't Was fijntjes koud. Alles wees op
sneeuw.
„He!" zuchtte Mies. „Waarom is 't nou niet helder
en schijnt de zon niet."
„Omdat het donker is en gaat sneeuwen," gaf Nel
ten antwoord.
„Zeg Nel," begon Mies weer, „doe jij je Zondagsche jurk aan?"
„Ben je nou niet goed?" was 't verbaasde antwoord.
„Ooze daagsche jurken zijn al zoo af!" zeurde
Mies verder.
„Gut kind, begin je weer. Wat ben je toch laf.
Moeder heeft zoo haar best gedaan om ons met Kerstmis van alles te geven, en zanik je nou nog over
jurken!" 't Klonk een beetje kribhig. Och Nel, jij met
je eenvoudige hartje kunt je niet indenken, hoe erg
het voor Mies is, zich zelf niet mooi te kunnen maken.
't Is voor Mies even erg niet mooi te zijn, als voor
jou om je wel mooi te moeten maken. In je behoefte
om Moeders partij te trekken, doe je Mies onrecht.
Maar dat begrijp je nu nog niet.
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Mies zweeg. Ze was bedroefd. Ze wist ook wel, dat
Moeder deed, wat ze kon. Maar dat nam niets weg
van het feit, dat ze er in haar eigen oogen altijd armoedig uitzag. Nel had nu ook weer gelijk. 't Was
nergens noodig voor om je Zondagsche jurk aan te
trekken.
Nel keek eens naar 't bed. Ze had al spijt van haar
kribbigheid.
„Niet boos zijn, Mies! 'k Meen het zoo erg niet.
Zal ik het Moeder gaan vragen?"
„Och nee. Laten we Moeder er maar niet mee
lastig vallen. Je hebt gelijk, maar ik vind het zoo
naar!"
Nu zweeg Nel. Ze kon er niet bij, dat je je zoo
naar kon voelen over een jurk.
Gelukkig kwam moeder de kamer in. „Meisjes,
doe jullie op refs je goeie jurken aan en neem je
daagsche mee, voor bij tante. Hier is 't mandje. Daar
kan alles wel in, denk ik."
Wip, was Mies uit bed en vloog Moeder om den
hall. „Wat ben je toch een snoes!" zei ze.
„En wat ben jij toch een ijdeltuitje," antwoordde
moeder. „Kom, maak nu maar voort. Anders gaat de
trein weg zonder jullie!"
Moeder ging been en al spoedig waren de meisjes
klaar. Mies had de jurken gevouwen en 't mandje
gepakt. Nel had de kamer opgeruimd. Met het mandje
gingen ze naar beneden. Vader zat al te ontbijten.
„Zoo, treuzelpieten! Pas maar op, anders kom je
vandaag niet, waar je wezen moet!"
Zoo erg zou het evenwel niet worden. Ze kwamen
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op tijd in den trein en goed en wel bij tante Nel.
Terwijl ze met tante naar huis wandelden, daalden
langzaam de eerste sneeuwvlokken uit de grauwe
wolken naar beneden. Ze waren nog geen uur bij
tante, toen reeds de heele wereld met een zachte,
witte deken was toegedekt. En al maar dwarrelden de
witte vogeltjes naar omlaag.
Nel stond naar buiten te kijken.
„I-16, tante, wat fijn toch!"
„Wat, m'n kind?"
„Je kunt hier ten minste kijken!"
„Wat doe je dan in de stad, Nelleke?"
„Och, daar stoot je je oogen altijd weer aan huizen
en aan muren."
„Genet dan maar van al de ruimte hier, Nel,"
antwoordde tante glimlachend.
Nel gaf geen antwoord. Ze bleef droomerig voor
zich uitstaren naar 't witte leger, en in de dwarrelende vlokkenmassa zag ze een heel sprookje gebeuren. Tante liet haar stil kijken en droomen en
genieten.
Mies genoot op haar manier. Ze had een laag
stoeltje bij den vroolijk brandenden haard getrokken en met een aflevering van 't Jonge Volkje, uit
tantes jeugd, zat ze als een poesje te genieten.
En tantes oogen dwaalden van de een naar de ander.
Zouden die twee haar leven lang zoo onafscheidelijk
blijven? Ze waren zoo heel, heel verschillend?
Eindelijk ontwaakte Nel uit haar gedroom.
„Tante, wie zijn die aardige jongens?" vroeg ze,
naar buiten wijzend.
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„Dat zijn twee vrinden van me, Nel. Doe de deur
maar eens voor ze open. Ze zijn zeker op weg naar
hier!"
Nel deed, wat tante vroeg.
„Dag jongens. Kom jullie op visite?" begroette ze
het tweetal.
„Neen, we komen bij tante Nel!" Ze vonden dit
blijkbaar geen visite. Ze deden hun jassen uit en
hingen die aan een paar haken, die laag in den muur
waren geslagen.
„Dat is onze kapstok, zie je."
„O ja!" zei Nel.
Toen ze klaar waren, stapte het tweetal naar
binnen.
„Dag! Wil je ons een verhaal vertellen? Moeder
is uit en we zijn heelemaal alleen!"
„Zeker wil ik een verhaal vertellen. Maar kijk
eens, er zijn nog meer menschen in de kamer. Zien
jullie wel? Dat zijn Nel en Mies, die logeeren hier
een poosje. En dit zijn Joop en Hans, twee buurvrindjes van me!"
Joop stak zijn hand uit naar Mies en zei: „Dag!"
Hans, de kleinste van de twee, hield Mies zijn wang
toe. Mies moest den kleinen baas even knuffelen, wat
hij zich genadig liet welgevallen.
Tante Nel schonk voor al haar gasten een kopje
thee, waar ze een lang beschuitje bij kregen. Toen
dat genuttigd was, schaarden ze zich om den haard.
Hans klauterde op den schoot van Mies. Joop ging
op een voetkussen naast tante Nel zitten, zijn donkere kopje leunend tegen haar knie.
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Tante Nel vertelde van Roodkapje en Hans en
Grietje en de twee groote meisjes smulden nog even
hard van de oude sprookjes, als de twee kleine hummels. Tusschen de twee verhaaltjes had tante een
paar beukeblokken op den haard gedaan en terwijl
de schemering langzaam het vertrek vulde, begonnen
de blokken te vlammen. Eerst kleine, onzekere vlammetjes, die telkens weer uitdoofden. Maar ze kwamen
weer terug, werden steeds krachtiger en eindelijk verlichtten ze de groep om den haard met haar grillige,
ongewisse glanzen. Ze zaten nog te schemeren toen
er zacht aan 't raam geklopt werd.
Allen keken op. Een dame tuurde naar binnen.
„bat's Moeder," zei Hans met een zucht.
Nel ging opendoen. Een beetje verlegen keek ze
naar de mooi gekleede dame, die voor haar stond.
„Ik kom de jongens halen!" zei ze.
„Komt U binnen," noodigde Nel.
Netjes, zooals Moeder haar geleerd had, deed ze
de deur open en liet de moeder van Joop en Hans
eerst binnen gaan.
Tante Nel had ondertusschen het licht aangeknipt.
Ze stelde de twee nichtjes voor aan 't jonge mevrouwtje van Laan.
„Komt u even bij ons zitten?" vroeg Tante Nel.
„Keen, we moeten naar huis. Kom jongens, zeg
tante Nel goeden dag!"
De jongens voldeden, hoewel schoorvoetend, aan
de opdracht. Nel ging met ze mee om ze te helpen
aankleeden. Maar de twee parmantjes hadden geen
hulp noodig.
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„We helpen altijd mekaar!" legde Joop uit.
Nel vond iets zieligs aan de jongens en ze wist toch
niet, wat het was.
Zoodra Mevrouw van Laan en haar tweetal verdwenen was, zei Nel: „Tante, wat is er toch voor
zieligs aan die jongens?"
Tante keek Nel aan.
„Dat ze zooveel alleen zijn, Nel. Ze hebben geen
moeder zooals jullie, die weet wat haar kindertjes
noodig hebben. Ze hebben hoopen speelgoed en daar
kunnen ze samen leuk mee spelen, maar toch zijn
het, net wat je zegt, zielige kinderen!"
„Is hun moeder dan niet lief voor ze?" informeerde Mies.
„Zeker. Maar hun moeder is dikwijls uit, en die
heeft veel andere dingen te doen. Daarom kan ze
niet zooveel aan haar jongens denken, als jullie
moeder aan jullie denkt."
Nel knikte en bijna tegelijk zeiden Mies en Nel:
„Roos Bootstra!"
„Wie is date" vroeg tante.
„Een meisje uit de klas en die 'r moeder is ook
haast altijd uit!" legde Mies uit.
„Wees jullie dan maar heel vriendelijk voor haar,
als je kunt," vervolgde tante Nel. „En nu gaan we
tafel dekken."
De maaltijd en de verdere avond gingen gezellig om
en voor ons tweetal er aan dacht, was het tijd om
naar bed te gaan. Op de logeerkamer brandde een
petroleumkachel, waarop een ketel water stond te
razen.
Tante Nel.
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„O, tantetje, wat een verwennerij!" riep Mies.
„'t Is hier buiten veel kouder dan in de stad. Ik zou
bang zijn, dat jullie bevroren, als ik geen kacheltje
aan had laten steken.
Mies genoot. Zoo was het nu net naar haar zinnetje en vol welbehagen maakte ze haar toilet. Ze
lag nog maar net naast Nel in 't groote ledikant, toen
tante terug kwam om 't kacheltje uit te doen en 't
raam op een kier te zetten.
„Jullie zijn net twee poesjes in een mandje," zei
tante Nel, terwijl ze haar nichten nog eens instopte.
„Dan bent u de moeder poes, omdat u zoo lekker
voor ons zorgt!" vond Mies.
„Daar heb je dan nog een aaitje van Moeder poes
en nu gauw slapen!"
„Nacht tante! Slaap lekker!"
Toen knipte het licht uit en was de eerste dag van
de logeerpartij ten einde.
Den volgenden morgen scheen de zon uit een strak
blauwen vrieshemel.
Aan 't ontbijt zei tante: „We gaan straks eerst een
flinke wandeling maken. 't Is nu zoo mooi buiten en
dan kan ons Nelleke eens goed kijken zonder haar
oogen te stooten."
't Plan vond bijval. De torenklok deed juist zijn
tien slagen door de heldere lucht galmen, toen ze
buiten het hekje op den weg stonden.
„Waar gaan we heen, tante?"
„Wat zouden jullie zeggen van de hei?"
„Kunnen we daar komen, met de sneeuw?" vroeg
Mies een beetje benauwd.
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„Zooveel sneeuw ligt er niet, Miesje. En ze wordt
hier niet zoo'n vuile brei als in de stad," stelde tante
haar gerust.
Dus werd de weg naar de hei ingeslagen. Eerst
babbelde ons drietal druk. Maar toen ze eenmaal
buiten het dorp op den stillen landweg kwamen, verstomde van lieverlede het gesprek. Ze kwamen onder
den indruk van de oneindige grootheid van dit landschap in zijn sneeuwgewaad. Huizen, boomen,
hekken, de zwengel van een pomp, een eenzame
struik, het was alles even scherp en fijn omlijnd tegen
dien glinsterend witten achtergrond.
Een enkele grijze kraai vloog met kalmen vleugelslag boven de witte wereld, en leek zwarter en onvriendelijker dan ooit en zijn „ka! ka!" dat anders
zeer strijdlustig en uitdagend klonk, had nu iets
troosteloos.
„Ik houd niet van kraaien!" vertelde Nel.
„Waarom niet?" vroeg tante.
„Ik vind het zulke onvriendelijke dieren. Ze lijken
nu net inktvlekken op een schoon blad papier!"
„Ja, Nelleke. Als je alleen naar den buitenkant
kijkt. Maar ik geloof, dat als we ze eens wat nauwkeuriger gadesloegen, er toch nog een heeleboel to
bewonderen zou vallen. Maar kijk daar eens. Bevalt
dat je beter?" En tante wees naar een groepje struiken, dat ze onder 't spreken genaderd waren. De
beide meisjes stonden als op commando stil. In de
takken was 't een vroolijk, bedrijvig leven. Een troep
meezen scharrelde er rond; ze hingen als kleurige
balletjes aan de takken. Ze vlogen rond, ze tikten
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met haar korte, stompe snavels tegen de takken. De
sneeuw stoof bij al dit drukke gefladder en gespring
van de takken en dat rondstuivende, witte poeder
scheen de diertjes nog vroolijker en doller te maken.
„Wat zijn het, tante?" vroeg Mies.
„Hoofdzakelijk meezen, meisje. En het grootste
deel van 't troepje bestaat uit pimpelmeezen, zwarte
en zwartkopmeezen. Er springt een enkele vink
tusschendoor. Nu gaan we weer verder, want 't is te
koud om hier lang stil te staan."
Toen ze langs het boschje liepen, fladderden de
meezen, die op de voorste takken zaten, even op, maar
de troep liet zich niet uit het boschje verjagen.
„Kijk eens ,tante. Wat een leuk huisje!" riep Mies,
toen ze nog een eindje waren doorgewandeld. En
't was inderdaad een „leuk" huisje. Lage witte muren,
die eenigszins geel afstaken tegen de blankheid van
de sneeuw, grappige kleine raampjes, waardoor
eenige vuurroode geraniums naar buiten gluurden,
een dak, dik toegedekt met sneeuw, dat laag of hing
over de muren, en een schoorsteen, waaruit een doorzichtig blauwe rookzuil recht omhoog steeg. En om
't lage huisje stonden als zwijgende schildwachten
hooge sparreboomen, wier anders zoo strenge deftigheid door hun sneeuwpakje eenigszins verzacht werd.
„'t Lijkt wel een sprookjeshuis," vond Nel.
„Dat is nu het doel van onzen tocht," vertelde tante.
Ze liepen om 't huisje been en klopten op de lage,
groene deur. De deur werd opengedaan door een
vriendelijk blond vrouwtje: „Neeltje!" riepen Mies
en Nel tegelijk.
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„Gossie, de meisjes!" riep Neeltje. En tante Nel
glimlachte om deze welgeslaagde verrassing.
Neeltje had lange jaren bij de moeder van Mies en
Nel gediend. Die wisten ook wel, dat Neel naar
't zelfde dorp was verhuisd, waar tante Nel woonde,
maar ze waren er nog niet bij haar geweest.
Het drietal trad binnen.
„Dat 's een goeie dag voor me, juffrouw Nel!"
zei Neel.
„voor ons ook, Neel," antwoordde Nel.
De meisjes moesten 't leuke, kleine huisje bewonderen. Ze vonden alles even grappig en knus en gezellig. Toen ze weer in 't kamertje zaten, ieder met
een kopje poeiersjokkela, zooals Neel zei, voor zich,
hief Mies ineens haar hoofdje op, dat ze juist aandachtig over haar kopje had gebogen, waarin ze de
rimpelingen van 't velletje, dat er langzaam over
trok, bestudeerde.
„Neel," klonk het aarzelend.
„Ja, Mies, wat is er?"
„Waar is nou je kindje, Neel? Moeder heeft ons
een paar weken geleden verteld, dat jij nu ook een
kindje had, en dat het zoo'n lief meisje was."
Neel stond op en lei den vinger tegen de lippen.
„Als jullie heel zachtjes doet, mag je kijken."
Toen deed ze twee deuren open, die op een kiertje
hadden gestaan en waarachter de kinderen een kast
hadden vermoed. Nu bleek achter die deuren nog
een klein kamertje en daarin stond een wiegje. Voorzichtig sloeg Neel 't gordijn weg en nu zagen Mies
en Nel een snoezige baby, die met lekkere roze
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wangen in een hagelwit nestje lag te slapen. Ze
vonden het doddig en snoezig en waren niet uitgepraat over dat „schatje", toen ze eenmaal weer in de
kamer terug waren. Ze vonden het alleen jammer,
dat de jongejuffrouw zich niet stoorde aan 't bezoek
en kalm en rustig doorsliep en nog niet wakker was,
toen tante met de nichtjes den terugtocht weer moest
aanvaarden.
Onderweg opperde Nel het prachtige plan om wat
voor de baby te maken. Tante Nel vond het goed en
daarom kochten ze meteen in 't dorpswinkeltje ieder
een kluwen witte wol. Nel zou een mutsje haken en
kousjes breien en Mies zou een manteltje haken. Dan
was de jongedame ineens klaar.
Tien uur had de kiok geslagen toen ze 't hekje
uitgestapt waren en toen ze 't weer instapten sloeg
't juist twaalf.
„Fijn," zei Nel, „als je zoo'n paar uur door de
hei hebt geloopen, ben je honderd pond lichter
geworden."
„Hemel, kind!" antwoordde tante Nel quasi doodelijk verschrikt. „Dan zul je een mestkuur moeten
ondergaan om weer je gewone gewicht terug te
krijgen. We zullen dan maar gauw beginnen met
dikke boterhammen te snijden!"
„Juffrouw, is u daar?" vroeg Kaatje, het dienstmeisje, om den hoek van de keukendeur, toen tante
Nel in de gang stond.
„Ja Ka, ik geloof wel, dat ik er ben. Wat had je op
je hart?"
„Hebt u Joop en Hans gevonden?"
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„Joop en Hans? Neen Ka. Waar moest ik die
vinden?"
„U was net zoowat een uurtje weg en toen kwamen
ze tegen de deur kloppen. En toen ze hoorden, dat u
naar de hei was, zijn ze u achterna gegaan."
„Weet hun moeder dat, Kaatje? Heb je ze gezegd,
dat ze het moesten gaan vragen?"
„Ja, maar ze zeien, dat Mevrouw uit was, en niet
voor vanavond terug kwam."
Tante Nel zuchtte. Nog nooit had Nel zoo'n diepen
rimpel tusschen tantes oogen gezien, nog nooit zoo'n
schaduw zien trekken over dat vriendelijke gezicht.
„Tantie!" zei ze, zacht haar hand op tantes arm
leggend en onwillekeurig het naampje gebruikend,
dat ze als kleine kinderen altijd gebruikt hadden.
Tante streek haar over 't haar. „Dat kun je nog
niet begrijpen, Nel. Maar honderd pond lichter of
niet, we moeten er op uit. We moeten de kinderen
zoeken!"
„Natuurlijk!" stemden Mies en Nel in.
„Wacht!" zei tante. „Kaatje, is de bakker er al
geweest?"
„Ja juffrouw. 't Brood ligt in de kast."
Tante gaf de meisjes ieder een krentenbroodje.
„Hier, dat is voor den eersten honger. Eet maar vlug
op," en toen tegen Kaatje: „als de jongens terug
komen, houd je ze hier, begrepen?"
Het drietal toog weer op weg. Hetzelfde landschap als lien morgen lag voor haar, maar waar was
de blijheid? De meisjes, die kwiek naast Tante voortstapten, voelden heel goed, hoe bezorgd ze was.
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„Tante," vroeg Nel, „weten ze den weg?"
„Ja, mijn kind. Den weg weten ze wel. Maar 't is
de vraag of ze dien kunnen vinden, nu er overal
sneeuw ligt, en een tweede vraag is, of ze voldoende
aangekleed zijn, om zoo'n tocht to ondernemen. Goed
uitkijken, hoor 2"
En zoo kwamen ze dien dag voor de tweede maal
op de hei.

HOOFDSTUK VI.
ZORG EN ANGST.
Naar waren intusschen Joop en Hans naar toe
gegaan? Toen ze dien morgen blij en tevreden hun
huis uit waren gestapt, met de mededeeling aan Gerritje, de meid, dat ze naar tante Nel gingen, hadden
ze geen van beiden gedacht, dat ze zoo'n avontuurlijken dag zouden beleven.
Op hun tikje aan de deur, had Kaatje opengedaan
en hun de bekende boodschap gegeven, dat tante Nel
naar de hei was. Joop, dapper en doortastend als
altijd, had oogenblikkelijk met zijn broertje den weg
naar de hei ingeslagen. In 't dorp ging alles goed, maar
toen ze eenmaal op 't eindeloos witte heiveld waren
aangekomen en bovendien nog een beetje in de
sneeuw hadden gerollebold als een paar speelsche
jonge hondjes, was Joop den weg kwijt geraakt.
Een heelen tijd hadden ze geloopen, al maar geloopen. Hansje was gaan klagen over koude handjes
en voetjes en even later had hij snikkend aan zijn
broertje gezegd, dat hij weer naar huis wilde.
Ja, naar huis. Dat wilde Joop ook het liefste van
alles. Maar hoe kwamen ze thuis? Nadat ze nog een
eindje waren doorgeloopen, struikelde Hansje, die
van moeheid zijn beentjes niet goed meer kon op-
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tillen, viel en bled huilende in de sneeuw liggen.
Joop keek hulpeloos rond. Nergens, nergens op de
groote, witte hei zag je een mensch. Alleen een paar
kraaien vlogen heen en weer. „Ka, ka!"
„Hansje, sta nou op! Zal ik je helpen?" vroeg hij
vriendelijk.
Maar Hansje gaf Been antwoord. Hij bleef, al
maar huilend, liggen.
„Ik ben zoo koud. Ik wil naar huis!"
„Zal ik je tranen afdrogen?" vroeg Joop weer en
hij haalde zijn zakdoek uit zijn zak en bukte zich
over zijn kleine, hulpelooze broertje. Voor hij evenwel met deze bezigheid klaar was klonk daar uit de
verte:
„Joop. Joo-o-op!"
„Hans. Ha-a-ans!"
Joop stond op en keek rond. In de verte ontwaarde
hij drie rnenschen. Nog eens keek hij.
„O Hans, sta op. Daar is tante Nell"
Stil was op eens Hansje. Als tante Nel er was, dan
werd alles wel goed. Met behulp van Joop kwam hij
overeind. Een klein, verkleumd hoopje mensch.
„Waar?" vroeg hij.
En Joop wees. In de verte kwamen ze aan.
En voorzichtig, voetje voor voetje, strompelden ze
verder, tante en haar nichtjes tegemoet. Hans begon
weer to huilen, toen hij moest loopen. Zijn voetjes
prikten zoo. Telkens struikelde hij. Zoo hadden ze
een paar meter voortgetobd, Joop had in zijn zorg
voor Hans niet op tante gelet.
Maar ons drietal had wel nauwkeurig opgelet, wat
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de twee dreumessen deden. En toen Nel uit de verte
gewaar werd, hoe moeilijk en langzaam ze voortstrompelden, was ze zonder een woord to zeggen
vooruit gehold. Juist toen Hans weer struikelde en
met een klagend stemmetje beweerde, dat hij heusch
niet loopen kon, was Nel bij het tweetal en nam den
peuter in haar armen.
„Heb je ons gevonden?" informeerde Joop.
„Ja. Ga maar gauw mee naar tante Nel!" En met
Hans op haar eenen arm en Joop aan haar anderen
arm, stapte ze nu tante Nel tegemoet.
„Goddank!" zuchtte deze, toen ze Hans van haar
overnam. „En nu maar vlug naar Neeltje. Haar
huisje is het dichtst bij en dan kan deze verkleumde
man zich eerst eens wat warmers, he!"
„Jar knikte Hans. Hij had zich behagelijk in
tantes armen genesteld en zijn wangen zoo diep
mogelijk in tantes wollen doek weggestopt. Hij snikte
nog zachtjes.
Neel keek met groote oogen, toen tante Nel daar
voor den tweeden keer aan kwam zetten en nu in gezelschap van twee kleine verkleumde jongens. Haar
medelijden verdrong echter spoedig haar verbazing,
en terwijl tante Nel druk bezig was met Hans, nam
zij Joop voor haar rekening. De jasjes werden uitgetrokken, de schoentjes losgemaakt, de natte sneeuwkousjes gingen van de voetjes en nu wreven tante
Nel en Neeltje ieder een paar beentjes, die rood en
blauw van de kou zagen, tot ze lekker droog en
warm werden. Hansjes gezichtje was heel bleek,
alleen 't puntje van zijn neus en ooren was rood,
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't was nog altijd een klein, hulpeloos wezentje, dat
daar in den grooten stoel bij de kachel zat.
Mies had onderwijl, op aanwijzingen van Neel, een
pannetje melk gewarmd en schonk die nu dampend
in de kopjes. Nel had allerlei gedaan en aangegeven.
Joop fleurde al spoedig heelemaal op, toen hij de
warme melk op had, die, zooals hij zei, als een warm
straaltje in zijn buikje liep. Maar Hans bleef slap en
lusteloos zitten, en toen er even niet op hem gelet
werd, viel hij in slaap.
„'t Beste zal zijn, dat ik hem hier maar in bed stop
en hem dan straks met de slee kom halen," zei
tante Nel.
„Moet u dan voor den derden keer dat heele eind
loopen?" protesteerde Neel verontwaardigd. „Wacht
maar effetjes. Ik weet wat beters!"
Ze ging de kamer uit en stommelde wat in de
schuur, die naast het huisje stond en even later bracht
ze een eigengemaakte slee to voorschijn. 't Was niet
veel meer dan een groote kist met een paar latten
er onder.
„Kijk eens. Hierin haalt m'n man altijd steenkool
en turf. 't Is wel geen nieuwerwetsche slee, maar
't is toch beter dan niemendal en 't spaart u een heele
reis uit!"
„Ja," zei tante Nel, „en 't is voor Hansje misschien
het allerbeste, dat hij zoo gauw mogelijk in zijn bedje
komt." De jongens werden nu samen in de slee ge.
pakt. Zoo warm mogelijk toegestopt met een paar
doeken en bij hun voetjes een warme kruik, Hans
zijn kopje slaperig steunend tegen Joop. Nel en Mies
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liepen als paardjes voor de krakende slee en tante
Nel er naast om een oogje op de passagiers te houden.
Zoo vertrok de stoet, nageoogd door Neel, die met
haar handen in de zij zeker een heele poos zou zijn
blijven staan, als een zacht stemmetje haar niet naar
binnen had geroepen.
De paardjes draafden, alsof ze pas voor 't eerst een
reisje deden. Tante Nel moest af en toe bescheiden
vragen, of ze iets minder hard wilden loopen, want
dat ze ze haast niet bij kon houden.
Joop had plezier in 't geval. Hij redeneerde steeds,
nu met tante, dan tegen de meisjes. Hansje zat stilletjes voor zich te kijken. Een bleek snoetje met een
roode punt aan zijn neus en twee oogjes, die toch af
en toe even schitterden van plezier, als de paardjes
malle sprongen maakten.
En toen de torenklok drie sloeg, stapte de heele
optocht het hekje van tantes huis binnen.
„Brengt u hem niet meteen thuis?" informeerde
Mies.
„Neen, meiske. Zijn moeder komt niet voor vanavond thuis en dit verkleumde kindeke kunnen we
niet aan ongeoefende handen overlaten!"
„Jouw handen zijn ook zoo lekker zacht!" kwam
daar een mat stemmetje. „Veel zachter dan die van
Gerritje!"
Even glimlachte tante Nel. Ze was blij, dat de kleine
man notitie nam, van wat er gezegd werd. Dat hij
de beteekenis van haar woorden niet begreep, deed
er op 't oogenblik weinig toe.
Nu werd het levende vrachtje uit de slee gehaald
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en naar binnen gebracht. Joop danste dadelijk vroolijk
rond, Hansje liet zich op de bank toestoppen en lag
toen tevreden te kijken naar wat de anderen deden.
Wat was dat? Wel Kaatje had gelukkig de koffietafel niet afgeruimd en dus werd er een algemeene
aanval gedaan op de lekkere versche boterhammen.
Dat de lange tocht door de frissche winterlucht het
troepje goed had gedaan, bleek heel duidelijk uit het
feit, dat bijna de heele voorraad brood, die tante voor
twee maaltijden had bestemd, verdween. Hansje at
maar een enkel dun sneetje. Zelfs onder de dikke
plaid, die tante over hem had uitgespreid, lag hij of
en toe nog te rillen.
Nadat dit late koffiedrinken was geeindigd, begonnen de meisjes ijverig aan haar handwerk, en zoo
zat het groepje al gauw weer om den haard. Tante
had de bank met den kleinen man ook bij den haard
getrokken, en terwijl ze breide aan een leuk rood
manteltje, vertelde ze een prachtig verhaal. Zoo nu
en dan keek ze eens naar 't kereltje op de bank. Eerst
had Hansje wel geluisterd, maar al spoedig waren
zijn oogjes dicht gevallen en bewees de rustige ademhaling, dat hij sliep.
Joop had eerst vlijtig gewerkt aan een raffia matje.
Maar zijn vingertjes werkten steeds langzamer, en
toen de schemering al meer en meer de kamer vulde,
vlijde hij zich neer op 't kleedje voor den haard en
sliep spoedig even rustig als zijn broertje.
Tante vertelde verder. Toen 't verhaal uit was,
werd het heel stil in de kamer. En ook van buiten
kwamen geen geluiden. Mies tuurde in den haard en
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droomde van een prettig, makkelijk leventje met
mooie jurken en dansles en muziekles; Nel peinsde
over al dat heerlijke, waar ze vandaag zoo van had
genoten: de blauwe lucht, de wijde, wijde witte heide
met 't kantwerk van de takken der struiken, de silhouetten der huizen, de vlucht van de zwarte vogels,
en tante Nel keek in den haard en peinsde over de
twee kinderen, die zoo rustig lagen te slapen.
Kling, kling. De groote klok in de gang sloeg vijf
keer. Joop deed zijn oogen open, keek een beetje
vreemd rond en zei toen met een vroolijk stemmetje:
„Ik heb geslapen, tante Nel!"
„Ja, jongetje. En ben je nu uitgerust?"
„Heelemaal. Kijk maar," en Joop sprong op.
„Ja, baas. Maar voordat je me laat zien, hoe uitgeslapen je bent, zullen we een beetje licht maken.
Anders kon je ons wel eens op de teenen trappen!"
„Tante Nel. 1k ben ook wakker!" en 't kleine
figuurtje op de bank rees overeind.
„Dat was een slapende visite!" zei tante Nel. Ze
knipte het licht aan. „Mies, sluit jij de gordijnen? En
dan zal ik eens kijken hoe mijn visite er uit ziet."
Joop zag er weer heel gewoon uit. Twee lekkere
roode wangen en een paar groote, grijze oogen, die
vroolijk rondkeken. Hans had een beetje te veel
kleur naar tantes zin en zijn oogjes keken nog een
beetje moe rond.
„Hoe laat komt moeder thuis, Joop?" informeerde tante.
„Met de tram van half zeven, en wij moeten eten
met Gerritje!"
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„En als jullie nu eens met tante Nel en de nichtjes
at? We hebben zoo laat koffie gedronken, dat er wel
genoeg zal zijn voor ons allemaal?"
„He ja!" was 't viervoudige antwoord.
„Dan moeten Nel en Mies maar even aan Gerritje
gaan zeggen, dat de jongens hier blijven. Neen Joop,
jij gaat niet mee om den weg te wijzen. Mies en Nel
kunnen het samen wel vinden. Ik heb ze vanmorgen
jullie huis gewezen. Help jij mij zoo maar tafel dekken, en ons Hansje mag nog een beetje lui zijn."
Gewillig ging Hans weer liggen. Hij scheen nog
altijd niet heelemaal uitgerust. Maar toen ze een
uurtje later aan tafel zaten, had hij toch weer allemans praats en hoewel hij nog niet veel at, maakte
hij toch niet meer dien zieken indruk van 's middags.
„Zie zoo," zei tante Nel, toen ze de jongens om
zeven uur naar huis hadden gebracht, „dat is al weer
goed afgeloopen. Maar 'k heb toch wel een beetje in
angst gezeten over Hansje! En nu kan ik al mijn
aandacht weer besteden aan mijn nichten. Die zijn
vandaag wel een beetje te kort gekomen!"
„He nee, tante Nel," zei Mies. „'t Is hier fijn en
't zijn zulke lieve jongens."
„Zullen we dan nu nog wat muziek maken?"
Zoo werd de dag besloten met muziek, en toen
tante Nel 't kacheltje uit kwam doen, zuchtten Nel
en Mies beiden: „He tante, nu is de tweede dag ook
al om!"

Tante Net.
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HOOFDSTUK VII.
SNEEUWPRET EN EEN DRIFTBUI.
Den volgenden morgen trok tante Nel er weer op
uit met haar beide nichten. Ze had Joop en Hans
's avonds op 't hart gedrukt, niet te komen, omdat ze
uit ging. Daarover hoefde ze dus niet bezorgd te zijn,
en vroolijk ging het drietal op weg. Nu was het bosch
aan de beurt. Mies en Nel genoten van al de pracht
van dit bosch in winterkleedij.
Op den terugweg kwamen ze voorbij een troep
juichende kinderen. De weg helde hier een beetje en
nu lieten de kinderen zich op hun sleetjes langs de
helling glijden. Dan trokken ze de slede weer naar
boven en begon de pret opnieuw. Er waren maar
zeven of acht sleetjes en zeker wel achttien kinderen,
zoodat er altijd een troepje boven stond, dat dan luid
juichend de sledenden toeriep.
Mies en Nel bleven staan en tante Nel wachtte
even op haar.
„Wil je ook eens?" vroeg een groot meisje, de bezitster van een mooie slee, aan Nel.
„Graag!" zei Nel.
En een oogenblik later waren Mies en Nel aan
't spelen met de kinderen of ze haar heele leven in
't dorp gewoond hadden. Tante Nel kreeg het koud
van dat stilstaan.
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„Ik ga maar naar huis," zei ze tegen Nel. „Als
jullie dezen weg afloopt en bij de kerk linksom slaat,
kom je op den weg, waar Joop en Hans wonen, en
dan vind je vanzelf ons huis. Als 't twaalf uur luidt,
moet jullie naar huis komen!"
„Ja tante. Goed Tante. Dag!"
„Dag juffrouw!" zei 't groote meisje, dat Ans bleek
te heeten.
En nu ging 't spel weer verder. Hier op 't stille
achterweggetje werden ze niet gestoord en stoorden
of hinderden ze niemand. 't Was een uitgezocht plekje
voor zoo'n sleepartijtje. Af en toe duikelde er wel
eens een slee om en rolden de rijders of rijdsters door
de sneeuw omlaag; ook botsten er wel eens een paar
tegen elkaar aan, maar alles liep goed of en de pret
en 't gejoel werden steeds grooter ...... tot het luiden
van de middagklok er een eind aan maakte. Vele
kinderen schenen bij dit gelui naar huis te moeten
terugkeeren, want een heel troepje ging met Nel en
Mies mee. Deze behoefden dus niet bang te zijn voor
verdwalen, want tante Nel scheen een goede bekende van de meeste van de kinderen te zijn. Vroolijk
lachend en babbelend gingen ze verder. Telkens
liepen er een of twee een hekje binnen of sloegen
een zijstraatje in. Zoo werd het troepje langzamerhand kleiner en toen ze eindelijk de Kastanjelaan insloegen, waar Joop en Hans van Laan woonden,
waren ze nog maar met haar vijven.
Van de andere zijde van de laan naderde een groote
slee, getrokken door een klein hondje, tenminste Nel
vond de slee in verhouding van 't beestje erg groot
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of omgekeerd de bond in verhouding tot de slee erg
klein.
„Kijk eens!" zei ze tegen Mies.
„Wat gemeen!" was 't rappe weerwoord.
„Wat?" vroeg Ans, die nog bij 't troepje was.
„Daar, dat kleine dier voor die groote slee!"
„O, dat 's de slee van Hein Pomp. Als er geen
sneeuw ligt, staat het diertje onder een kar en moet
die trekken. Hein verkoopt appels en peren en groenten," legde Ans uit.
Nel had het verhaal maar gedeeltelijk gehoord. In
gespannen aandacht had ze gadegeslagen, wat daar
voor haar op den weg gebeurde.
Een opgeschoten slungel van een jaar of veertien
had eerst met veel geschreeuw het hondje tot meerderen spoed aangezet, en toen zijn geschreeuw blijkbaar niet de gewenschte uitwerking had, had hij een
stok uit de slee genomen en sloeg daarmee het
kleine dier.
Dat was te veel voor Nel. Met een paar passen was
ze den jongen genaderd en rukte hem den stok uit
de handen.
„Gemeenerd!" riep ze met een van drift overslaande stem, „dat beest is veel te klein, om die slee
te trekken!"
Eerst keek de jongen haar sprakeloos van verbazing aan, maar toen ontvlamde ook zijn drift. Hoe
durfde zoo'n juffie hem, Hein Pomp, waar alle
jongens bang voor waren, een stok af te nemen.
„Geef m'n stok terug!" en dreigend kwam hij op
Nel af.
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„O Nel," bibberde Mies.
De dorpsmeisjes hadden eerst niet begrepen, waar
Nel op afstoof. Nu voelden ze bewondering voor
haar. Zij hadden wel dikwijls den hond beklaagd,
maar wat hadden ze gedaan voor 't dier? Maar ze
waren tevens doodsbenauwd, hoe 't nu verder zou
gaan. Gelukkig kreeg Ans een goeden inval. Vlak bij,
aan den Beukenweg, stond 't huisje van Bruins, den
veldwachter. Die was om dezen tijd gewoonlijk thuis,
en daar Ans, niet zonder reden, vreesde dat Nel het
niet zonder hulp af kon, holde ze naar het huisje
van Bruins. Niemand lette op haar.
„Geef Kier m'n stok! En als je hem niet gauw geeft,
sla ik hem op je eigen ribben stuk!" en Hein kwam
nog een paar stappen nader.
Nel stond vlak bij hem nu en toch — toch durfde
de groote, sterke jongen geen hand naar haar uitsteken. Wat was het, dat hem in bedwang hield, die
vlammende oogen, de verachtelijke trek om haar
mond, haar heele houding van durf?
Nel keek rond en plotseling vloog met een zwaai de
stok over de heg van den naastbijzijnden tuin. Spreken
deed ze geen woord.
„Ik kan 't ook wel anders!" zei Heir* nu sarrend,
en daar hij 't meisje niet aandurfde, wreekte hij zich
op den hond en begon het diertje te schoppen. Maar
nu was Nels geduld, waarvan ze toch al niet te veel
bezat, heelemaal uit. Wit van drift vloog ze op den
jongen af, die dit niet verwacht had, en met zoo'n
onstuimige vaart trok ze hem bij de schouders achteruit, dat ze beiden het evenwicht verloren en in de
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sneeuw rolden. Nu zou het met Nel zeker niet goed
zijn afgeloopen, als er geen hulp voor haar was komen
opdagen; voor Hein gebruik had kunnen maken van
't voordeel dat hij sterker was, werd hij zeer onzacht
bij zijn kraag genomen en op zijn beenen gezet.
Ans was net bijtijds met Bruins aangekomen.
Bruins had den naam Hein Pomp nauwelijks
gehoord, of hij had begrepen door gauw te helpen,
hier dubbel te helpen.
„Laat me los!" raasde Hein tegen Bruins. „'k Zal
die meid ...... "
„Met rust laten!" viel Bruins hem in de rede.
„Ja, maar dan mot zij mij met rust laten. Zij is
begonnen!"
Nel was ook opgekrabbeld. Ze was wel wat duizelig door den smak in de sneeuw, maar kordaat stapte
ze op de slee of en begon den hond uit te spannen.
„Pas op!" gilden de meisjes. „Hij is valsch!"
Maar alsof het dier begrepen had, dat hier een
helpster in den nood was komen opdagen, trachtte
hij haar hand te likken. Nel kon haar plan, om den
hond mee te nemen niet dadelijk ten uitvoer brengen.
„Neen, juffertje!" zei Bruins vriendelijk. „'t Is de
hond van Hein en die mag je zoo maar niet afspannen!"
„Ja maar," kwam nu Mies te hulp, „hij is gewond,
kijk maar!" En ja, op de plaats waar de trekriem
over de borst schuurde, was een open wond.
„Beul!" snauwde Bruins Hein toe, terwijl hij hem
heen en weer schudde als een natte lap; en zich weer
tot Nel wendend, zei hij:

...... dat ze beiden het evenwicht verloren en in de sneeuw
rolden.
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„Juffertje, neem jij den hond maar mee, ik zal wel
voor dit beestje zorgen. Waar wonen jullie?"
Mies noemde tantes naam.
Bruins glimlachte. „Dan begrijp ik er alles van.
Jullie moet vanmiddag maar in de buurt van huis
blijven, de burgemeester kon wel eens naar je vragen.
Dit muisje kon voor dit jonge mensch nog wel
eens een staartje hebben!"
Nel had onderwijl den hond afgespannen. De
meisjes duwden met vereende krachten de slee van
den rijweg tot vlak tegen de heggen. Bruins zou er
straks verder voor zorgen, maar eerst wilde hij Hein
maar veilig opbergen. Bruins begreep, dat de burgemeester misschien beter dan hij dit heele voorval zou
kunnen berechten.
De meisjes gingen ieder haars weegs, en zoo
kwamen Nel en Mies lang over tijd bij tante Nel aan.
Tante, die voor 't raam naar ze had uitgekeken,
kwam vlug naar de voordeur.
„Hoe kom jullie aan den hond van Hein Pomp?"
vroeg ze z(1145 verbaasd, dat de meisjes er om moesten
lachen.
Ze vertelden het voorgevallene.
„Breng het dier achterom in de schuur. Zoo smerig
kan hij niet binnen. We zullen hem straks eerst
reinigen en als 't erg met de wond is, zullen we den
veearts opbellen. Als 't dier schoon is, mag hij binnen."
Nel zag het redelijke van tantes bevel in en bracht
het dier, dat algemeen gevreesd was om zijn valschheid, maar dat haar volgde als een lam, naar de
schuur. Daar kreeg hij even later ook zijn eten.
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Onder 't koffiedrinken deed Nel omslachtig verslag
van 't gebeurde.
1"
„O, ik zou hem kunnen
„Beklagen!" viel tante haar in de rede.
Nel en Mies keken tante met groote oogen aan.
Beklagen, een jongen die zoo valsch en wreed was?
„Ja, Nel, beklagen. Wat zou er van ons Nelleke
geworden zijn, als ze geen moeder en vader had, die
de slechte plantjes, die in je hartje groeiden, trachtten
uit te rukken. Wie heeft je geleerd, goed te zijn voor
dieren, wie heeft jou geleerd, dat het laf en onmenschwaardig was, iets, 't zij mensch of dier, dat zwakker
is dan je zelf, kwaad te doen? Jij houdt van dieren,
omdat van je wieg of je is voorgehouden, dat dieren
er niet zijn om alleen maar geslagen, geschopt en
getrapt te worden, om voor ons te werken en tot loon
slechts een karig maal te krijgen. Jullie is geleerd,
dat de dieren een deel zijn van Gods schoone schepping en dat we als menschen zeker in de eerste plaats
plichten tegenover de dieren hebben. Maar Hein had
geen moeder, alleen een vader, die altijd dronken was
en nu voor een misdrijf gevangenisstraf moet ondergaan. Hein is nu in huis bij een oom, die even ruw en
onverschillig is als Heins vader, en die hem al die
ruwe dingen voordoet. En zoo wordt, wat goed in
Hein was, vernield en vernietigii Begrijp jullie nu
waarom ik hem „beklaag"?"
Ja, nu begrepen ze en vooral Mies voelde heel
goed, dat al kon moeder haar geen mooie kleeren
geven, ze van huis iets meekreeg, dat meer waard
was dan alle rijkdommen der wereld samen.
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Joop en Hans kwamen heel gauw na koffietijd
aankloppen. „Wat ben jij sterk!" zei Joop bewonderend tegen Nel.
„Waarom?" vroeg Nel.
„Omdat je met Hein Pomp hebt gevochten en hem
op den grond hebt gegooid!"
„Maar dat ging bij ongeluk, hoor Joop. We gleden
uit op de sneeuw," legde ze uit.
„Mamma zei: ze vond je niks netjes om met een
jongen te vechten," vertelde Hans.
Nel kreeg een kleur. Aan zoo iets had ze nu heelemaal niet gedacht. Ze keek naar tante Nel, en weer
zag ze dezelfde bedroefde en toch ook booze schaduw
over dat gelaat trekken.
„Zeker Hans!" zei tante. „'t Is ook niet jongedamesachtig om met jongens te vechten. Maar Nel
hielp dat arme, kleine hondje van Hein en toen begon
Hein te vechten. Dat is toch wel een beetje anders,
he. Dat was toch wel heel flink van Nel, is 't niet,
kleine man?"
„Jar beaamde Hans dadelijk gewillig. „Nel is ook
geen jonge dame, he?"
„Wat is ze dan?" vroeg tante verbaasd.
„Mijn vriendinnetje!" en hij klom op Nets schoot
en gaf haar een zoen.
„Dat vind ik best!" zei tante Nel. „Maar kijk eens
wie daar aan komt!"
De meisjes kenden den mijnheer niet, die juist het
tuinhek binnenstapte.
„Dat 's meneer Romin," legde Joop uit, „die woont
in 't gemeentehuis."
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Deze laatste inlichting deed Nel en Mies begrijpen,
dat het de burgemeester was.
„Wel, jongedames, en wie van jullie tweeZn heeft
zich van morgen durven meten met den grootsten
bengel uit de gemeente?" vroeg de burgemeester
vriendelijk, toen tante hem had binnengelaten.
„Ik, mijnheer," antwoordde Nel.
„Zoo, en wil je me dan eens precies vertellen, wat
er gebeurd is?"
Nel deed nu uitvoerig verslag. Af en toe deed burgemeester nog een vraag.
„Je bent een flinke meid!" zei hij, toen het verhaal
uit was. „En dat heer kunnen we nu misschien eens
een poosje opbergen."
Daar schoot Nel het gezegde van tante te binnen.
Hij is te „beklagen".
„Gaat hij dan naar de gevangenis?" vroeg ze zoo
benauwd, alsof ze bang was er zelf heen gestuurd te
worden.
„Neen, mijn kind, zoo erg is het niet. Maar misschien kunnen we hem in een opvoedingsgesticht geplaatst krijgen, waar hij dan ook wat anders leert,
dan alle mogelijke slechte, leelijke en ruwe dingen."
Dat leek Nel een oplossing. Even bleef de burgemeester nog praten met tante. Joop en Hans zaten
samen op de bank plaatjes te kijken. Mies en Nel
werkten aan de cadeautjes voor Neel. Plotseling stak
Kaatje, die van 't bezoek niets gemerkt had, haar
hoofd om den hoek van de deur.
„'t Water voor den hond kookt. 0 perdon!" stamelde ze toen ze den burgemeester zag.
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Burgemeester keek lachend Tante aan. Die lei uit.
„Neen, mijnheer Romin. We koken bier geen
honden. 't Is het badwater voor Heins arme verschoppeling, dat kookt. Voor hij schoon is, kan ik hem
niet bier binnen hebben."
„O, is de bond hier. Nu, dan zal hij 't allicht goed
hebben. Ik stap nu op, want er zullen wel vier hartjes
naar de waschpartij verlangen. Als 't noodig mocht
zijn, wil Nel nog wel even aan 't gemeentehuis bij
me komen?"
Daartegen had Nel geen bezwaar en de Burgemeester vertrok. Toen togen alien naar de schuur,
waar Pluto, zoo heette de bond, flink gesopt werd.
't Dier scheen heel dankbaar to zijn voor de schrobberij, hij liet alles geduldig toe. Toen hij eindelijk
heelemaal klaar was, werd er voor den haard een oud
stuk kleed en een paar oude handdoeken neergelegd.
Hierop kwam Pluto, die zich er zoo thuis voelde, als
had hij nooit in een koud, vuil hok buiten gelegen.
„Nu ligt Pluto net zoo lekker, als ik gisteren,"
zei Joop.
„Tante zorgt voor alie verdwaalde kindertjes en
dieren," vond Mies.
„Ion ik dat waar," zei tante Nel treurig. Even was
't stil. Toen bedelde Hans om een verhaaltje en schikten alien om den haard, waarvoor Pluto als een prins
lag. 't Was of hij ook luisterde, want lachten de kinderen, dan kwispelde hij met zijn staart en bij uitroepen van verbazing tilde hij zijn kop op en keek
vragend den kring rond.
Om vijf uur bracht Mies de jongens naar huis. De
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derde logeerdag verliep zonder verdere voorvallen.
„Nu nog maar twee avonden," stelde Mies vast,
toen tante 's avonds boven kwam.
„broom dan vannacht maar extra mooi," vond
tante. „Nacht, poesjes!"
„Nacht poesenmoeder!" en heel gauw daarna
waren Mies en Nel in droomenland.

HOOFDSTUK VIII.
HET EINDE VAN DE LOGEERPARTIJ.

Den volgenden morgen scheen al weer het winterzonnetje door de ruiten. Het had hard gevroren. De
sneeuw knirpte en knarste onder de voeten van de
voorbijgangers, die hun kragen hoog hadden opgezet
en de handen diep in de zakken hadden gestoken.
't Was fijntjes koud.
Mies had zich na 't ontbijt met haar haakwerk in
't hoekje van den haard genesteld. Ze zat daar als
een poes in haar mandje en zag er net uit of ze van
plan was er den heelen dag to blijven zitten.
Nel had been en weer geloopen. Ze had de vogels
gevoerd, ze had Pluto uitgelaten en tante boven met
een paar karweitjes geholpen.
Nu kwamen tante en Nel tegelijk de kamer weer
binnen. Tante keek met een spottend lachje naar
Mies, die daar als een oude dame bij 't vuur zat.
„Hoe oud is u?" vroeg ze plotseling aan Mies.
Mies snapte niet, waarom tante haar dat vroeg.
„Dat weet u toch wel?" zei ze verwonderd.
„Ja, als ik je goed aankijk, lijk je wel achter in de
vijftig. Heb je ook koude voeten?" vervolgde ze
plagend.
„Neen, Tante?" zei Mies weer, die nog altijd niet
begreep waar tante heen wilde.
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„O, neen? Wilt u dus geen warme stoof onder uw
voetjes en een wollen doekje om uw schouders?"
Nu begon Mies toch te begrijpen, dat ze voor den
gek werd gehouden, maar ze wist zoo gauw geen
antwoord.
„Mag ik niet bij den haard zitten?" vroeg ze.
„Ja, mijn kind. Jij moogt gerust bij den haard
zitten. Dat is 't gezelligste plaatsje uit de kamer.
Maar ik vind het beter, als je nu eens dat haakwerk
wegbergt en met Nel er op uit gaat om jullie nieuwe
vriendinnen op te zoeken. Ans Merens woont hier
vlak bij, op de Dennenlaan No. 7. Ga maar eens
kijken of ze weer mee gaat sleden, of wat anders
doen."
Mies stond op. Eigenlijk was ze veel liever bij den
haard blijven zitten, maar ze begreep heel goed, dat
dat toch niet zou lukken. Dus ging ze maar naar de
gang om zich te kleeden, om uit te gaan.
Ze had net zeer zorgvuldig haar muts op haar
krullen gezet, toen de bel ging. Ze deed open en Ans
stond voor haar.
„We wilden net naar jou toe gaan!" verklaarde
Mies.
„Ik kwam vragen of jullie mee gingen sleden.
Niet met de kleine sleedjes maar met vader in de
arreslee!"
Tante Nel, die de stemmen gehoord had, kwam in
de kamerdeur.
„Dag Ans. Kwam je de meisjes al halen?" vroeg
ze vriendelijk.
„Ja, juffrouw. En moeder heeft gevraagd of ze mee
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mochten in de slee met vader, en of ze dan bij ons
wilden koffiedrinken."
Tante Nel nam de uitnoodiging natuurlijk aan en
al spoedig was het drietal op weg naar 't huis van
Ans Merens.
„Ga maar mee, achter in," stelde Ans voor. Maar
haar moeder opende reeds de voordeur.
„Wel, en wie van de twee is nu de durfal, die 't
zelfs tegen Hein Pomp op durft te nemen?"
„Ik, Mevrouw," zei Nel.
„Wel meiske. Dan moet ik jou eens goed aankijken,
want dat bevalt me. Ik denk, dat jij en ik wel vriendinnen van elkaar zullen worden, als je ten minste
nog eens hier op 't dorp terug wilt komen. Zie zoo,
nu weet ik precies hoe je er uitziet en ik vind het
prettig, dat je bij ons wilde komen.
Zoo, en ben jij haar tweelingzuster?" vroeg ze
toen aan Mies. „Wel, je lijkt van buiten niet op je
zusje, en van binnen ook niet. Maar daarom zullen
we 't toch wel met elkaar kunnen vindent Vader
komt zoo met de slee de dames afhalen, kom jullie
zoolang even binnen."
En nu ging ze de meisjes voor naar een groote, gezellige kamer.
Mies kreeg een plaatsje op de haardbank, waar Ans
naast haar ging zitten, en Nel werd in een grooten,
diepen leunstoel gezet, waarin ze bijna geheel verdween. Mies en Ans waren spoedig verdiept in een
gesprek over het nieuwste meisjesboek en mevrouw
probeerde Nel aan 't praten te krijgen. Maar Nel
was op 't oogenblik niet praatlustig. Ze zat maar te
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kijken naar een schilderij, dat tegenover haar hing.
Mevrouw Merens volgde haar blikken.
„Vind je het mooi, Nel?" vroeg ze toen.
„Ja, Mevrouw. Ik vind het prachtig! Het licht valt
zoo mooi over dat slapende kindje heen."
„Wie heeft je geleerd, daar naar to kijken, Nel?"
„De juffrouw op school een beetje en vader een
beetje," was 't vlotte antwoord.
„En jij je zelf het grootste beetje!" dacht Mevrouw
Merens. Het binnenkomen van Meneer maakte een
einde aan 't gesprek.
„Zoo, hadden de jongedames zin in een tochtje?
En zijn ze klaar?" vroeg hij, toen de meisjes netjes
aan hem waren voorgesteld.
„Ja, mijnheer!" en meteen stonden ze alle drie op.
Mevrouw ging even mee naar buiten, stopte de plaid
goed over de meisjes heen. Toen liep ze naar de
paarden, die dadelijk de hoofden naar haar toe keerden. Ze liefkoosde ze even en trad toen achteruit. De
zweep knalde en voort schoot de slee over de spiegelgladde sneeuw. Vroolijk rinkelden de bellen van het
tuig en nog vroolijker klonk de lach van de drie meisjes in de slee. Mijnheer Merens was nog jong en deed
niets liever dan zijn dochter plagen, die hem met
gelijke munt betaalde.
Nel was de stilste van de drie. Ze genoot zoo heel
veel van 't schitterende sneeuwlandschap.
„O, kijk toch eens!" riep ze plotseling.
Allen keken in de aangewezen richting.
„Wat?" vroegen Mies en Ans onnoozel. Ze zagen
eigenlijk niets bijzonders.
Tante Nel.

6

82
„Daar op dien afgeknotten boom!"
„O, die kraaien. Wat zie je daar nou aan?"
vroeg Ans.
Mijnheer Merens keek eens even scherp naar den
boom en de kraaien. „Wat vind je er zoo mooi aan,
Nel?" Hij gebruikte zonder het to weten, dezelfde
woorden, die zijn vrouw even geleden gebruikt had.
„Ze zijn zoo zwart en zoo donker en zoo alleen in
al het wit om hen heen!" verklaarde Nel.
„Goed gezien, Nel!" preen hij.
„O, Nel. Jij hebt een streepje voor bij wader," jubelde Ans.
„Waarom?" vroeg Nel.
„Omdat je kan zeggen, waarom je de dingen mooi
vindt," vertelde Ans.
„Neen Ans. Nou zeg jij het verkeerd. Niet omdat
ze kan zeggen, wat ze ziet, maar omdat ze niet alleen
kijkt, maar omdat ze ook wat ziet. Jullie kijken,
maar je ziet alleen maar mooie jurken en mooie
sleetjes en al die dingen, maar Nel ziet ook de dingen,
waar jullie nauwelijks naar kijkt!"
„Ja maar," zei Nel. „Ik zie het toch ook maar per
ongeluk."
„Misschien dat dat ongeluk nog wel eens een geluk
kan worden voor je, Nel."
Nel vroeg niet verder. Ze vond het niet prettig als
ze zoo het onderwerp van 't gesprek was, en ze was
heel blij toen Ans zei: „Kijk, daar heb je nu het
jongens tehuis. Daar is Hein nu ook."
Allen keken naar het groote gebouw.
„Hebben ze het daar goed?" informeerde Mies. Ze
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had toch wel erg medelijden met dien jongen, die
eigenlijk nooit zijn moeder had gekend en waar
niemand ooit lief voor geweest was.
„Ja, mijn kind!" antwoordde meneer Merens. „Ze
hebben het er best. En de meeste jongens zijn er
graag. Als ze er een poos zijn en ze zijn gewend
geraakt aan een geregeld Leven, en ze hebben geleerd
om bezig te zijn en anderen niet te hinderen, dan
worden ze uitbesteed in gewone arbeidersgezinnen,
waar ze dan met de kinderen uit het gezin als broertjes opgroeien. Zie je, Mies, zoo hebben die jongens
het dikwijls nog heel goed en prettig!"
Om half een stonden ze weer voor 't huis van
meneer Merens. Mevrouw had ze al hooren aankomen en kwam weer even naar de paarden. Die
kregen nu een klontje suiker. Toen bracht meneer
de slee weg, en de dames gingen naar binnen.
„En was 't mooi?" vroeg mevrouw.
„Fijn! Heerlijk ! Reuze!" was het drievoudige
antwoord.
„En nu hebben jullie zeker wel honger?"
„O ja!" antwoordde het koor.
„Kijk dan eens hier. Dat is voor den eersten honger
heel goed, want we moeten met boterham eten toch
even op vader wachten."
Nu kregen de meisjes een kopje bouillon met een
beschuit. Dat smaakte, en even stonden de mondjes
stil. Maar nauwelijks waren de kopjes leeg en de beschuiten verdwenen, of het gebabbel begon weer.
„He, moeder, vertel eens aan Nel en Mies van die
sledevaart in 't donker!"
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„Straks na 't koffiedrinken," beloofde Mevrouw
Merens.
Toen de boterhammen op waren en vader naar zijn
studeerkamer was, schikten de meisjes zich bij den
haard en Mevrouw moest haar belofte vervullen.
„Nu dan," begon ze. „Toen ik nog een heel klein
meisje was, zoo van een jaar of acht, woonden mijn
vader en moeder in een groot buitenhuis ergens in
Drente. 't Was er heerlijk. De tuin was groot en mijn
twee broers en mijn twee zusters en ik hadden
ruimte genoeg om ons te vermaken. We gingen met
z'n alien naar school in het nabijgelegen K. waarheen
we 's morgens met het rijtuig gebracht werden om
's middags ook weer per rijtuig terug te keeren. Jullie
begrijpt, dat we al heel spoedig allemaal konden
sturen. Zeifs ik mocht zoo of en toe eens de teugels
vast houden voor onzen ouden knecht. Dikwijls werd
me dit voorrecht echter niet gegund, want ik was op
een na de jongste van 't troepje. Mijn broers waren
helaas allebei ouder dan ik, dus meenden ze er recht
op te hebben altijd te mogen sturen. Alleen als ik
eens bij toeval 't eerste in 't rijtuig zat, en dus mijn
plaatsje zelf kon kiezen, lukte het mij naast Hendrik
te komen en kon ik de teugels in handen krijgen.
Lag er sneeuw, zooals nu, dan gingen we met een
groote, ouderwetsche slee, die vader dan zelf stuurde.
Dat scheen hij den ouden Hendrik niet toe te vertrouwen. Was het in den winter al te slecht weer,
dan waren de wegen soms zoo slecht, dat je er zelfs
met een rijtuig met twee paarden niet door kon.
En nu mijn kwajongensstreek, of beter de streek
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van mij en mijn oudere zuster. 't Was vlak voor de
Kerstvacantie. 't Had net als nu heerlijk gesneeuwd.
Vader had ons 's morgens naar school gebracht.
Maar toen we 's middags bij het hotelletje kwamen,
waar de slee of 't rijtuig wachtte, daar zagen we inplaats van vader, Hendrik bij de slee staan. Nora,
mijn zuster, en ik stapten in. We wachtten vijf
minuten, tien minuten. De jongens kwamen maar
niet. Lien, m'n jongste zus, was thuis, omdat ze zoo
verkouden was. 't Wachten begon Nora en mij te
vervelen. Hendrik was even in 't hotelletje gegaan
om een kopje koffie te drinken, dat de hotelhouder
voor hem had laten inschenken. En nu werd 't duiveltje der plaaglust in Nora en mij wakker.
„Durf jij sturen?" vroeg Nora.
„O ja, best!" antwoordde ik overmoedig.
„Zullen we dan eens een eindje weg rijden om de
jongens te plagen?" stelde Nora voor.
„coed!" zei ik. „Maak de teugels maar los!"
Nora deed het.
Nora wilde in de stad sturen, buiten zou ik het
doen. „Maar waar wachten we dan op de jongens?"
vroeg ik.
„Bij de zeven dennen."
De „zeven dennen" was een denneboschje, vijf
minuten loopens buiten de stad. 't Plan leek me schitterend. Die jongens met hun plagerig getreuzel ook
altijd!
Nora had de teugels losgekregen. De paarden
trokken aan. Tingelingelinge kionken de bellen.
Hendrik hoorde blijkbaar niets. Hij kwam ten
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minste niet naar buiten. Langzaam en bedaard
stuurde Nora de stad uit. Dat was twee straten door
en een brug over. Zoo ver ging alles goed. Maar toen
we goed en wel de brug over waren, schrok een van
de paarden, doordat een jongen vlak voor de slee,
luid gillend over den weg sprong.
Nora schrok ook en liet de teugels glippen en

toen......
In toomelooze vaart holden de paarden langs den
weg. En nu kwam mijn lust tot avonturen me te pas.
Ik greep de teugels. Eerst hielp het me niets. De
dieren holden voort. Maar langzamerhand begon
Nelly, dat was het paard dat links liep, toch te bedaren
en scheen weer iets van de teugels te voelen. Dat
moedigde me aan. Ik trok aan de teugels met al de
kracht van mijn acht jaar. En inderdaad, voor we de
eerste bocht van den weg genaderd waren, luisterden
de paarden weer naar 't sturen.
Nu kwam Nora, die veertien was, me te hulp en
zoo lukte het ons de paarden tot staan te brengen.
Hadden we niet zulke oude beestjes voor de slee
gehad, het was zeker niet goed met ons afgeloopen.
Jonge, vurige paarden hadden zeker niet naar mijn
kinderlijke pogingen geluisterd.
We waren echter al een heel eind voorbij „de zeven
dennen". Als Hendrik en de jongens dien afstand
moesten loopen, dien wij in zoo'n pijlsnelle vaart
hadden afgelegd, dan konden we zeker drie kwartier
wachten.
„Terug rijden!" stelde ik voor.
„Ik durf niet!" bekende Nora.
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„Ja maar, hier blijven staan gaat niet. De paarden
zijn veel te heet van de holpartij, om ze hier zonder
deken stil te laten staan. Dus of naar huis Of terug!"
Naar huis durfde Nora heelemaal niet. Dus lieten
we de paarden keeren en reden de jongens en Hendrik tegemoet.
Dat de jongens duchtig kwaad waren en Hendrik
niet minder, begrijp jullie zeker wel. Thuis gekomen,
hidden Nora en ik ons eerst maar een beetje weg.
Maar vader en moeder waren klaarblijkelijk zoo blij,
dat alles goed afgeloopen was, dat ze vergaten ons
straf te geven. De jongens hadden van nu af een
beetje meer eerbied voor mijn stuurkunst, zoodat ik,
tot mijn niet geringe vreugde, geregeld twee keer in
de week mennen mocht.
Later zijn we in de stad gaan wonen. 't Werd te
lastig, toen we allemaal grooter werden en niet meer
op denzelfden tijd uit school kwamen, om ons van
en naar de stad te vervoeren. Vader was wat ouderwetsch en wilde nog niets van fietsen hooren. Een
van de dingen, die ik in de stad het meest en het langst
gemist heb, is zeker wel die dagelijksche rit door de
hei geweest.
En nu moet ik een paar bezoeken af gaan leggen,
en laat ik jullie dus alleen. Vermaak je samen maar."
Mevrouw Merens ging weg en al spoedig waren
de meisjes in den tuin, waar ze een prachtige glijbaan
maakten. Met roode wangen en schitterende oogen
van de pret kwamen Nel en Mies in de schemering
thuis.
„'t Is er zoo leuk!" verklaarden ze beiden aan tante
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Nel, op haar vraag of ze 't naar haar zin hadden
t,,
gehad.
„Ik geloof, dat jullie van je logeerpartij geen spijt
zult hebben, als je weer thuis bent," plaagde tante Nel.
„He, tante!" klonk het verwijtend.
„Nou, ik ben ook nog al tevreden over mijn gasten.
Misschien vraag ik ze nog wel eens een keertje!"
„He ja, graag, tantetje!"
Den volgenden dag werd er nog eens een bezoek
aan Neeltje gebracht, om haar het wollen pakje voor
haar baby te brengen. Neeltje was er heel blij mee
en de kleine peuter beloonde de meisjes, door heusch
even wakker te worden en een paar lieve geluidjes
te maken. Tante Nel kon de meisjes haast niet mee
krijgen naar huis. Toen ze eindelijk weer op de hei
liepen, wees tante naar de lucht.
„Kijk eens," zei ze, „nog meer sneeuw!"
Aan den horizon had zich een dikke wolkenbank
gevormd. De wind, die op den heenweg nauwelijks
voelbaar was geweest, nam gaandeweg in kracht toe.
„Hoor!" zei tante. „Nu zingt hij nog!"
De meisjes stonden even stil. Ja, als je goed luisterde, kon je het wel gezang noemen. Maar dan was het
toch een onheilspellend gezang.
„Kom, laten we maar vlug doorstappen, anders
worden we zoo koud als een botje!" maande tante
aan. Tante had goed gezien. 's Middags was de zon
heelemaal weg en floot en gilde de wind door de
toppen der boomen. Om drie uur was het bijna donker
en voor het avond was, barstte er een flinke sneeuwstorm los.
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„Als we nu morgen maar naar huis kunnen,"
peinsde Mies hardop onder 't uitkleeden.
„Waarom zouden we dat niet kunnen?" vroeg Nel
nuchter.
„Ja, zie je, je leest toch wel eens van ingesneeuwde menschen!"
„Ja Miesje, maar niet hier in Nederland," antwoordde tante Nel, die net de kamer in kwam. „Maak
eens een beetje voort, juffertje, dat je in je bed komt.
Dan zal ik je instoppen, dat is beter dan insneeuwen."
Mies wipte in bed en tante Nel deed het kacheltje
en het licht uit.
„Slaap nu maar lekker voor den laatsten nacht!" en
toen ging tante weg. Nel sliep al haast, maar Mies
moest al maar luisteren naar den gierenden, bulderenden wind. Eindelijk viel ze toch ook in slaap en
droomde nog, toen tante 's morgens het licht weer
aanknipte.
De laatste morgen was aangebroken. Er lag wel
veel sneeuw, en nog altijd vielen de witte vlokken,
maar ingesneeuwd waren ze niet. Ze kwamen dan
ook op tijd aan den trein en reisden met tante door
de witte wereld naar huis terug.

HOOFDSTUK IX.
EEN DONKERE SCHADUW.

Nel en Mies waren weer thuis in 't oude vertrouwde huis in de Kruislaan. Oudejaarsavond was voorbij,
de Nieuwjaarsdag was ook reeds om en tante Nelly
was weer vertrokken. De meisjes babbelden nog
dikwijls over de logeerpartij bij tante.
ga van den zomer ook eens bij tante Nel
logeeren!" verklaarde Bob.
„O, Bobbie, dat kon je wel eens niet meevallen!"
zei vader.
„Waarom niet? Tante is toch lief?" vroeg Bob
verbaasd.
„Ja, tante Nel is heel lief, maar tante Nel is ook
heel precies, jongeheer. En jongetjes, die zich alles
twee of drie maal laten zeggen, konden 't wel eens
met tante Nellie aan den stok krijgen. En dan is tante
alles behalve gemakkelijk!"
„O, maar ik wou met Joop en Hans spelen!" verklaarde Bob.
„Nu, 't is nog geen zomer. We zullen wel eens
zien!" sloot moeder de onderhandeling.
Mies keek Bob even aan.
Ze zuchtte. He, 't was toch zoo heerlijk bij tante
Nel en je hoefde er niet aldoor van die nare werkjes
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te doen, zooals hier thuis. Een diepe rimpel kwam in
haar voorhoofd. He, waarom waren ze dan ook niet
een beetje rijker. En den heelen dag bleef dat gevoel
van verongelijkt te zijn, van te kort te komen,
Miesje bij.
Toen Kitty haar vroeg, even een knoop los te peuteren, die in de banden van de rok van haar pop was
gekomen, scheepte ze haar af met de boodschap, dat
ze geen tijd had.
Kitty keek haar verbaasd aan. Zoo'n antwoord was
ze niet gewoon. Nel, die ook in de kamer was, keek
verwonderd van haar naaiwerk op.
„Kom maar hier, zus!" zei ze.
Kitty trippelde naar Nel.
„Jij hebt het niet een boel druk, he? Jij kunt wel
even den knoop los maken!"
„Ja hoor, peuter, kijk, klaar is het!" en Nel gaf
haar de pop terug.
Mies was boos op zich zelf. He, waarom was ze nu
zoo onvriendelijk tegen Kitty? Die kon toch zeker
niet helpen, dat ze niet rijker waren.
Een poosje was het stil in de kamer. Moeder was
in de keuken bezig. Nel naaide ijverig voort, Kitty
zong af en toe een paar regels, terwijl ze haar poppenkinderen in bed bracht voor een middagdutje.
Mies zat met een gemelijk gezicht over haar boek
gebogen. Lezen deed ze evenwel niet.
„Mies!" riep moeder van uit de keuken.
Maar Mies deed net of ze het niet hoorde.
„Mies!" riep moeder nog eens.
Nel stored op. Ze had wel gemerkt, dat er iets

92
haperde bij Mies; sinds ze bij tante Nelly waren geweest, was Mies heel anders geworden. Nel had
evenwel geen flauw vermoeden, wat er kon zijn. Ze
wist echter uit ondervinding, dat ze maar of moest
wachten, tot Mies uit zich zelf vertelde, wat haar
dwars zat, want dat ze met vragen niet verder kwam.
Nel ging dus naar de keuken om moeder te helpen.
„Was Mies niet in de kamer?" vroeg moeder verbaasd.
„Jawel, Moes. Maar ze was zoo aan 't lezen, dat
ze u niet hoorde roepen!"
„Nu, help jij dan maar. Hier, de spruitjes moeten
schoon gemaakt. Terwijl zal ik het gehakt op maken
en de balletjes voor de soep draaien!"
Nel zocht een mesje nit de la van de keukentaf el
en begon aan de spruitjes. Onderwijl zong ze zachtjes. Ze had liever haar naaiwerk afgemaakt, maar
nou ja, als je nu den vrede kon bewaren door spruitjes
schoon te maken, dan moest je dat maar doen. En
als je er bij zong, ging het veel vlugger.
Moeder en Nel waren gelijk klaar. Nel ging terug
naar haar naaiwerk en Moeder ging naar boven om
een andere japon aan te trekken. Mies zat nog altijd
met denzelfden verveelden trek op haar gezicht, met
het boek op haar schoot.
„Nel, wil jij even dokter zijn? Poppenlies heeft
haar arm gescheurd. Kun jij die even verbinden?"
vroeg Kitty, toen ze Nel weer in de kamer zag komen.
„Arme Poppenlies! Laat me eens even kijken!"
En Nel naaide vlug de scheur in den arm dicht en
naaide er nog een lapje om heen.
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„Als 't u blieft Mevrouw! Hier is uw kindje terug.
Voer haar vandaag maar alleen appelmoes, dan is ze
morgen weer heelemaal beter!"
„Dank u wel, dokter!" zei Kitty en ze gaf Nel
een zoen.
Moeder kwam weer van boven. Mies keek even
van haar boek op. He, nou had moeder weer die
saaie, bruine jurk aan. Alles hier in huis was toch
ook even vervelend en leelijk en saai.
He, kon ze toch maar altijd bij tante Nel wonen.
Nou kreeg je wel thee, maar moeder had nooit eens
tijd voor een gezellig verhaaltje bij de kachel. En dat
was dan ook lang zoo leuk niet als bij een haard,
waar zoo vroolijk een kerstblok in brandde.
Mies bleef al maar in haar boek zitten kijken, en
deed of ze van alles wat er in de kamer gebeurde,
nets merkte. En van minuut tot minuut groeide haar
leelijke, zwarte humeur.
Aan tafel gromde ze en snauwde ze. Bob stootte
haar per ongeluk met zijn elleboog.
„He, lompe jongen, doe toch niet zoo vervelend!"
„Maar ik kon het niet helpen!" zei Bob verontschuldigend en een beetje verschrikt.
Even later struikelde Mies, toen ze een schaaltje
wegbracht, in de gang over het matje, dat voor de
keukendeur lag. De deksel vloog van de schaal en
viel in duizend scherven op den grond.
„Doe je je pijn?" vroeg Nel, die kwam kijken, wat
er gebeurde.
„Neen! Natuurlijk niet. Die lamme mat. Waarom
hebben we ook geen ganglantaarn?"
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Daar ging Nel een Licht op. 't Was dus weer 't oude
liedje. Ze ging maar naar binnen, zonder verder iets
te zeggen. Ze wist wel, dat er nu toch niets goed was
bij Mies.
Moeder zei niet veel, toen Nel vertelde, wat er
gebeurd was. Er kwam een bedroefde trek op haar
gezicht. Moeder begreep best, waar de schoen wrong.
Vader merkte nog niets, of deed of hij niets merkte.
Mies kwam maar steeds niet terug uit de keuken.
„Kitty, ga eens kijken, waar Mies blijft!" gebood
vader, toen ze allemaal achter hun portie rijst met
bessensap zaten te wachten op de terugkomst van
Mies. Kitty gleed van haar stoel en ging naar de
keuken.
Hier vond ze Mies bij den waterkraan staan, een
dun straaltje water over haar vinger latende loopen.
„Heb je je zeer gedaan?" vroeg Kitty.
Ze vergat de boodschap, dat Mies binnen moest
komen nu ze veronderstelde, dat Mies pijn had.
„Zal ik jou een zoentje geven?" vroeg ze met haar
lieve stemmetje.
Hiertegen was zelfs de meest booze bui van Mies
niet bestand. Ze bukte zich en nam genadig de kus
van Kitty in ontvangst.
„Zal ik jouw vinger verbinden?" bood Kitty
toen aan.
„Neen, ik doe er mijn zakdoek wel om!"
En na dit te hebben bewerkstelligd, ging ze met
Kitty naar binnen.
„He, he!" zuchtte Bob. „Nu kunnen we beginnen!"
en meteen nam hij een grooten hap.
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Mies at met lange tanden haar rijst, al maar in
zich zelf mokkend. Kitty en Bob babbelden vroolijk.
Nel keek met bezorgde blikken naar Moeders bedroefde gezicht.
He, waarom was Mies toch zoo vervelend! Op
deze manier bedierf ze de paar laatste dagen van de
vacantie heelemaal.
Toen de maaltijd was afgeloopen, zei moeder:
„Nel, help jij even vaten wasschen. Mies kan nu niet
helpen met die diepe snee in haar vinger!"
„Is dat dan zoo erg?" vroeg vader verbaasd.
„Ja !" zei moeder, „die snee zit heel, heel diep. En
nu heb ik liever niet, dat Mies me heipt. Dat is er
niet goed voor. Ze mag haar boek uitlezen. Bobbie
helpt den boel naar de keuken brengen en Kitty zal
wel voor de servetten en de stoelen zorgen. Dan mag
ze met haar eigen stoffer en blikje de kruimels opvegen en vader wil wel even de kachels voorzien!"
0, wat had Mies het land. Daar zat ze nu. Nu
hoefde ze geen nare werkjes te doen en nu was ze
nog niet blij. Het Heist van alles had ze haar armen
om moeders hals geslagen en flink uitgehuild en verteld, dat ze zich zelf een naarheid vond, maar dat ze
het toch ook zoo erg naar vond, om niet rijk te zijn.
Het meest van alles hinderde haar moeders bedroefde
gezicht en dat Nel niets tegen haar zei. En toch, ze
durfde geen schuld bekennen, ook niet aan zich zelf.
De avond ging rustig voorbij. Om half negen
moesten Nel en Mies naar bed. Toen Mies moeder
een nachtzoen wilde geven, keek moeder haar met
zulke bedroefde oogen aan, dat Mies vergat goeden
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nacht te zeggen en zonder zoen en zonder groet naar
boven ging.
Maar toen ze eenmaal alleen waren, barstte Nels
verontwaardiging los.
„Wat ben je een naarheid! Kan moeder helpen, dat
we niet rijker zijn? Ze geeft ons toch, wat ze kan!"
En Nel begun te huilen van boosheid. Zonder verder
iets te zeggen kleedde ze zich uit, sprong in bed en
draaide Mies haar rug toe en bleef zachtjes huilend
liggen.
Arme Mies, arme Nel.
Dit was de eerste keer in haar leven dat ze niet als
twee poesjes tegen elkaar aan geknuffeld in slaap
vielen. De ruggen naar elkaar toegekeerd huilden ze
zich alle twee in slaap.
Toen moeder 's avonds nog even om den hoek van
de deur keek, of ze wel goed toegedekt waren, zag ze
tot haar verbazing haar meisjes als twee vreemden in
bed liggen.
„Wat is er toch weer?" dacht ze. „Zouden ze gekibbeld hebben? Zou Nel weer eens een driftbui
hebben gehad?"
Maar moeder kon wel raden, maar weten kon ze
niet. En lang, lang lag moeder dien nacht wakker,
denkend aan Mies en aan de moeite, die ze had zich
te schikken in 't eenvoudige leven, dat ze nu eenmaal
moesten leiden. Een oplossing van 't raadsel vond
moeder echter niet.
Den volgenden morgen was Mies het eerst wakker.
Ze werd niet blij en vroolijk wakker, zooals anders,

97
neen, een gevoel van iets heel erg naars kwam dadelijk over haar, toen ze klaar wakker was. En meteen
wist ze: Nel was boos, Moeder was boos en waarom?
Zij kon toch niet helpen, dat ze zoo graag mooie
kleeren aan had en liever de nare werkjes niet deed.
En ze voelde zich weer verongelijkt en te kart
gedaan.
Even later werd ook Nel wakker. Blij en vroolijk
ging ze overeind zitten. Ze was haar boosheid van
gisteravond al lang weer vergeten.
„Zoo Miesje. Ben je wakker. Vandaag nog vacantie. Fijn he. Zullen we opstaan en moeder eens verrassen?"
„Ben je nog boos?" vroeg Mies.
„Boos? Och nee. Maar waarom doe je dan toch zoo
naar tegen Moes. Ze heeft er zoo'n verdriet over.
Moes kan toch alle nare werkjes niet alleen opknappen. Toe, sta nou mee vroeg op!"
„Ik kan het niet helpen!" zei Mies. „Ik vind het
naar al die dingen, als groente schoon maken en
kopjes wasschen en kachels vullen. Ik lees veel
liever. He, zooals Ans Merens het heeft, dat is fijn!"
„Ja maar, jij bent Mies v. d. Stellen en niet Ans
Merens. Toe, sta nou mee op, anders wint moes het
toch!" en Nel liet zich tilt bed glijden.
Mies stond ook op. Neen, boos zijn op Nel kon ze
niet; dat was 't allernaarste geweest, dat Nel om haar
gehuild had en haar niet had goeiennacht gezegd.
En voor de zooveelste maal van haar leven nam
Mies zich voor om een beetje beter haar best te doen.
Moes was nog niet op en de meisjes repten zich
Tante Nel.
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zooveel ze konden om de huiskamer aan kant te
hebben voor Moeder beneden kwam. Nel zorgde er
wel voor, dat zij den vloer veegde en 't zeil deed en
dat Mies de thee zette en inschonk en toen hielp stof
afnemen.
De ontbijttafel was al heelemaal klaar toen moeder
beneden kwam. Terwijl Nel nog even naar de keuken
ging om de schoenen te poetsen, ging Mies naar
Moeder.
„Bent u nog boos op me, Moes?" vroeg ze.
„Neen, m'n kind. 1k was niet boos. II( was bedroefd.
Weet je waarom?"
„Omdat ik niet van al die nare werkjes houd."
„Neen mijn kind. Daarom niet. Maar omdat je
niet van mij houdt!"
„Dat is niet waar, moeder! 1k hou wel van u!" En
snikkend sloeg Mies haar armen om Moeders hals.
0, dat moeder dat kon zeggen, dat moeder Wm
denken, dat ze niet van haar hield.
„En toch is het waar, Mies. Als je wel van me hield,
zou je probeeren ter wille van mij, dien afkeer van
die nare dingen een beetje te bedwingen. Je weet
heel goed, dat ik ze je niet vraag om je te plagen of
te hinderen, maar alleen omdat het moet. Dacht je
nu heusch, dat ik altijd zin had om kopjes te wasschen
en kousen te stoppen en eten te koken? Dacht je nu,
dat ik ook niet liever gemakkelijk in een stoel ging
zitten en een mooi boek lezen of piano spelen?"
„Nee, maar u is zooveel ouder!"
„Ja, en als ik het thuis niet geleerd had, zou ik het
dan nu kunnen?"
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„Moest u dan thuis ook helpen?"
„Als het noodig was, zeker!"
„Och Moesje, ik zal heusch wel mijn best doen,
maar u mAg niet denken, dat ik niet van u houd!"
„Goed, ik wil graag vergeten, dat ik dat wel heb
moeten denken. Toon jij dan maar, dat ik me vergist
heb!" En moeder sloot haar Miesje even in haar
armen.
Toen vader en Bob en Kitty beneden kwamen, had
Mies haar tranen gedroogd. De booze bui was weggedreven en ook de donkere schaduw, die ze over
't heele gezin had geworpen.

HOOFDSTUK X.
DRIB WILGEN EN NOG WAT.
De winter ging voorbij. Mies deed werkelijk haar
best om niet al te veel te mopperen en om met een
tevreden gezicht haar huishoudelijke plichten te verrichten en haar eenvoudige jurken niet te vergelijken
met de beeldige jurken van haar medescholieren.
Zoo werd het voorjaar, en Mies en Nel gingen op
een vrijen Woensdagmiddag wandelen buiten de stad.
Ze waren nog niet ver van huis, toen ze Roos Bootstra tegenkwamen. Ze zag er snoezig uit in een licht
grijs mantelpakje, maar ze liep heel alleen en met een
gezichtje, dat Lang niet vroolijk stond.
„Dag!" zeiden Mies en Nel.
„Dag!" zei Roos terug. „Waar ga jullie heen?"
„O, we gaan een eind wandelen, buiten de stad.
Langs het kanaal en dan door een binnenweggetje
door de weilanden terug!"
„Mag ik mee?" vroeg Roos. „Moeder is den heelen
middag uit en nu ben ik er maar alleen op uitgetrokken."
Nu, Nel en Mies vonden het best en al gauw had
het drietal de stad achter zich en liep vroolijk babbelend op den grooten weg langs 't kanaal.
Roos stapte dapper mee voort, maar 't was duidelijk
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merkbaar, dat ze niet aan groote tochten gewoon
was. Toch vond ze het prettig met de tweelingen mee
te stappen, ook al werden haar beenen heel gauw moe.
Prettig was de weg niet. Vol kuilen en gaten en,
't ergste van alles, zoo vol karresporen in de zachte
klei, dat de meisjes op sommige plaatsen als ganzen
achter elkaar moesten gaan loopen. Eindelijk kwamen
ze aan 't zijweggetje. Roos hoopte, dat het nu beter
zou gaan, maar nu begon het juist heel erg te worden.
Op sommige plaatsen was 't weggetje bijna onzichtbaar, zoo was 't gras er over gegroeid, op andere
plaatsen stonden er zulke groote plassen op, dat de
meisjes door 't gras moesten loopen, om niet tot de
enkels nat te worden.
De schoentjes van Roos, beeldige lichte grijze met
hooge hakken, waren doorweekt van 't water en bedekt met klei. Roos nam er niet de minste notitie van.
Ze genoot zoo, nu ze als een veulen door de wei
dartelde.
Zoo kwamen ze aan de sprookjeswilgen. Dat waren
drie oude, oude boomen. De eerste was een arme
stakker. Niets was er van zijn stam over dan een
rand. Door een vrij wijde spleet kon je naar binnen
kijken. Niets, niets was er meer. Heelemaal leeg en
hol. Maar bovenop, daar had hij nog een deksel, en
op die deksel groeiden de lange buigzame wilgentakken.
„Hier is de toegang tot het paleis van de toovergodin!" vertelde Mies aan Roos. „Als je in den boom
kruipt, kom je bij haar paleis en dan mag je een
wensch doen, dien ze vervult!"
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„Heusch waar?" vroeg Roos, die zich door 't ernstige gezicht van Mies liet misleiden.
„Ja heusch!" hield Mies vol.
„Nou, dan snap ik niet, dat jij al niet eens lang bij
haar op visite bent gegaan."
„Ja, zie je!" zei Mies ernstig. „Ik ben te dik!"
„Nou, dan zal ik het eens probeeren!"
En Roos liep naar den boom en bekeek de spleet
nauwkeurig.
„'t Zal wel gaan!" zei ze tegen Nel en Mies, die
ook dichterbij gekomen waren. Roos stak haar arm
door de spleet en...... trok hem even gauw terug.
Meteen fladderde er een vleermuis uit de opening.
Die had daar zeker haar winterslaap gedaan en was
nu door Roos gestoord.
„Daar heb je nu de tooverfee!" zei Nel lachend.
„Or antwoordde Roos, „maar die is mij te voornaam, daar durf ik niet naar toe."
„Ga dan maar mee naar den tweeden," zei Nel.
De tweede wilg was heelemaal krom gegroeid, en
hing nu over het water, alsof hij zich daarin wilde
spiegelen. De wortels waren door 't water blootgespoeld en lieten den toegang tot het hol van een
waterrat zien.
„Dit is het huis van den koning der waterdieren.
Maar als je bij hem op visite wilt gaan, zul je een
kaars mee moeten nemen. Hij is een beetje lichtschuw
en zit altijd in 't donker!"
„Dank je wel!" zei Roos. „Ik houd veel te veel
van 't licht en de zon, en bij zoo'n koning der duisternis wil ik heelemaal niet op visite gaan!"
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„Dan maar naar den derden. Die zal je, denk ik,
het beste bevallen!"
De derde wilg was nog vrij gaaf van stam en zag
er volgens Roos niets sprookjesachtig uit.
„En toch woont het mooiste sprookje tusschen zijn
takken!" zei Mies. „Kijk, zie je daar dat zwarte
hoopje? Daar vlak op zijn kop, midden tusschen de
takken?"
„Waar?" vroeg Roos.
„Kijk maar eens fangs mijn vinger!" zei Nel.
„O ja, nu zie ik het? Wat is dat?"
„Dat is het nest van een vogel. Verleden jaar in
Mei zaten er jongen in. Zoo leuk. Maar 'k ben vergeten wat het waren!" vertelde Mies.
„Zullen we eens kijken, of er al weer een vogel in
is?" stelde Nel voor.
„Ja, dat is goed!" vond Mies.
Als een kat klom Nel nu in den boom, daarbij
geholpen door Mies.
„Neen, 't is leeg, en 't ziet er erg verwaaid uit. 1k
geloof niet, dat er al een vogel in is!"
„Laat ik ook eens kijken!" zei Roos.
Roos was een goed gymnaste en 't lukte haar ook
inderdaad om in den boom to komen. Of ze nu overmoedig was, door haar succes of door de lekkere
buitenlucht, weet ik niet. Tot Nets grooten schrik
gleed plotseling het been van Roos van zijn steunplaatsje, Roos verloor haar evenwicht en... plonsde
in de sloot, waaraan de wilgen groeiden.
't Slootje was gelukkig niet diep, maar er stond
toch zooveel water in, dat Roos kopje onder ging.
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Mies en Nel konden er haar wel uithalen, maar daar
stond Roos nu, druipende, snuivende, proestende.
„Ga maar mee, naar ons huis!" zei Mies. „Dat is
maar vijf minuten loopen."
„Ik kan zoo toch niet over straat!" bibberde Roos.
„Je kunt hier ook niet zoo blijven staan. Want dan
schiet je wortel en groeit krom en scheef als die
wilg!" vond Nel. „Kijk! Je kunt hier den achterkant
van ons huis zien!"
„Door 't weiland en over 't hek klimmen?" stelde
Mies voor.
„Dat is nog zoo dom niet!" zei Nel.
En nu begonnen ze den tocht door 't weiland. Gelukkig waren er nog geen koeien buiten, maar de
tocht was vrij vermoeiend, al was hij dan vrij van
gevaar. Maar ze kwamen toch bij 't tuinhek. Nel
kiom er 't eerst over. Toen volgde druipende Roos
en eindelijk Mies.
Juist toen Mies over 't hekje wipte, kwam moeder
in de keuken. Vlug deed ze de deur open en liet het
drietal binnen.
„Kinders! Wat is er nou aan de hand?" vroeg ze
verbaasd.
„Roos is bij de sprookjeswilgen in 't water gevallen!"
Moeder was al begonnen Roos uit to kleeden. „Nel,
je schoenen uit!" zei ze, „en jij ook Mies. Jullie
brengt het heele weiland mee naar binnen.
Nel, jij haalt handdoeken, en Mies, jij haalt schoon
goed en je Zondagsche jurk. Die zal haar wet
passen, denk ik!" Onderwijl had moeder al een heele-
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boel van de natte kleeren losgepeuterd en uitgetrokken. Er stond gelukkig een groote ketel water op de
kachel te razen. Nu maakte moeder gauw een lekker
warm sop en waschte Roos van top tot teen. Dat was
wel noodig, want de modder zat haar niet alleen
tusschen haar teenen, maar ook tusschen haar haar.
Mies moest thee zetten en eer er drie kwartier om
waren, zat Roos als een dochter des huizes, schoon
en droog, gezellig in de kamer achter een groote kop
heete thee.
„Krijg jij nou brommen van je moeder, als je
thuiskomt?" informeerde Kitty.
„Mijn moeder is niet thuis. Als ik niks zeg, merkt
ze niets!"
„Maar je moet het wel zeggen, meisje!" kwam mevrouw v. d. Stellen er tusschen. „Je moet, als je thuis
komt, dadelijk onder de wol. 't Is nog te vroeg in
't voorjaar voor een koud bad!"
„Maar Moeder komt niet thuis voor van avond!"
zei Roos.
„Ja, dan weet ik niet beter of je moet maar bier
blijven!" zei Mevrouw.
„Dan stop ik je hier in bed en dan schrijf ik een
briefje aan je moeder. Misschien is het ook beter, dat
je nu niet meer naar buiten gaat. Blijf maar even
bier zitten, dan maak ik een bed voor je op!"
De meisjes vonden dit uitermate plezierig. Zoo'n
onverwachte logeerpartij vonden ze alle drie maar
wat fijn. Mies bleef bij Roos in de kamer en Nel ging
moeder helpen en toen vader thuis kwam om te eten,
lag Roos op 't logeerkamertje in een lekker warm
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bedje en vond het eigenlijk niet zoo heel naar, dat
ze in 't water was gevallen.
„Wat heb jullie een gezellige moeder!" zei ze tegen
Mies, toen die met een kopje thee boven bij haar
kwam.
„O, moeder zorgt altijd zoo goed voor ons en ze
is er altijd als we haar noodig hebben. Als moeder
niet thuis is een heel enkel keertje, dan vinden we het
heelemaal niet leuk in huis, geen van alien!"
„He, ik wou, dat ik ook zoo'n moeder had!"
zuchtte Roos.
En Mies dacht: beter een gezellige moeder, die
voor je zorgt, dan een moeder, die altijd uit is, al kun
je dan mooie kleeren krijgen. En ze nam zich nog
eens voor, om toch vooral heel lief voor moeder to
zijn en tevreden met wat ze had.

HOOFDSTUK XI.
DE NIEUWE VRIENDIN.

Mevrouw Bootstra kwam dienzelfden avond nog
naar de Kruislaan. Ze was heel erg ongerust over
Roos, haar eenige dochtertje.
„Mevrouw v. d. Stellen, wat lief van u, om zich
over Roos to ontfermen!"
„Ach, Mevrouw Bootstra, ik vond, dat Nel en
Mies ook wel een beetje schuldig waren. Maar gaat
u maar gauw mee naar boven, Roos zal wel blij zijn,
dat ze haar moeder ziet!"
En mevrouw v. d. Stellen ging haar bezoekster
voor, naar 't kamertje waar Roos lag. Toen Mevrouw
Bootstra goed en wel bij het bed van Roos zat, ging
Mevrouw v. d. Stellen weer naar beneden.
„Ik vind die juffrouw niets lief!" hoorde ze Kitty
juist zeggen, toen ze de huiskamer weer in kwam.
„Welke juffrouw vind je niet lief?" vroeg moeder.
„Die juffrouw, die jij naar boven hebt gebracht!"
„Waarom is ze niet lief, Kitty?" vroeg moeder
verder.
„Ze heeft me niet eens een handje gegeven en ze
heeft ook niks tegen Mies en Nel gezegd!" Even
moest Mevrouw v. d. Stellen glimlachen.
„Kijk eens, kleintje! Die Mevrouw was erg ongerust over Roos. Ze dacht, dat Roos erg ziek was en
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dat wilde ze graag weten. Daarom zei ze niets tegen
jullie!"
„O!" zei Kitty, maar erg overtuigd klonk het niet.
„Meisjes, heb jullie je huiswerk al af!" informeerde
moeder.
„Ja, Moes!" klonk het tegelijk.
„Toe Mies, breng jij dan even Kitty in bed en Nel
zet jij thee. 1k blijf dan in de kamer om Mevrouw
Bootstra zoo weer to ontvangen.
Kitty zei alle menschen goeden nacht en ging gewillig met Mies mee.
„Mag ik Roos ook een nachtzoentje geven?" vroeg
ze nog aan moeder.
„Neen, nu niet. Roos wil nu liever een poosje met
haar moeder babbelen!"
„Een ander keertje dan?" vroeg ze toen.
„Ja hoor, een ander keertje. En ga nu maar gauw
zoet slapen!"
Eenmaal op de slaapkamer, begon het babbelkousje
weer. „Vied jij dat een lieve juffrouw?"
Mies was bang, dat Mevrouw Bootstra het gesprek
zou hooren. De logeerkamer grenade aan Moeders
kamer en Kitty had een hoog schel stemmetje, dat
overal doorheen klonk.
„Waar is je nachtpon?" vroeg ze daarom maar.
„Zullen we nog eens kiekeboe spelen?"
Kitty liet zich vangen, ze praatte niet meer over
de juffrouw, die niet lief was. Ze kraaide en schaterde van pret om de grapjes, die Mies met haar maakte.
Eindelijk was ze klaar. Met een heerlijk frisch, rose
snoetje, twee stijve vlechtjes, een helder wit ponnetje
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waaronder twee rose beentjes uitkwamen, leek ze
zoo van een plaatje weggewandeld.
Mies had haar net met een grapje in bed geholpen,
toen de deur van de logeerkamer open ging en Mevrouw Bootstra naar beneden ging. Wip! was Kitty
weer uit bed; ze glipte onder den arm van Mies door,
die haar wilde tegenhouden, en als een wezeltje zoo
vlug holde ze naar de kamer van Roos.
„Nacht Roos. Hier is een nachtzoentje!" En meteen hield ze Roos haar wang toe. Roos ging overeind
in bed zitten en knuffelde de kleine pop.
„Is de juffrouw weg?" vroeg ze.
„Dat was mijn moeder," legde Roos uit.
„Mijn moeder is veel liever!" zei Kitty.
„Waarom?" vroeg Roos, die pret had in 't verhaal
van de peuter.
„Omdat jouw moeder mij geen handje heeft gegeven!"
„Ja, dat was heel stout!" vond Roos.
„Kom nou, Kitty!" zei Mies, die ook in 't kamertje
was gekomen en die vreesde, dat Kitty er onaardige
dingen uit zou Happen. „Ga nu gauw mee. Anders
is moes boos!"
Kitty ging, na nog een paar malle grapjes tegen
Roos, eindelijk mee. Mies zuchtte van verlichting,
toen ze haar had toegestopt en naar beneden kon
gaan.
In de huiskamer zat Mevrouw Bootstra nog.
„Zoo, en is dat dus Mies. De andere helft van de
tweeling!"
„Ja, Mevrouw!" antwoordde Mies.
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„En kom jij ook eens bij Roos op visite? Roos is
maar altijd alleen. Ze heeft geen zusjes en broertjes
en ook niet veel vriendinnetjes. Mag ze ook wel eens
een keertje mee met jullie uit wandelen?"
„Ja, Mevrouw!"
„Als jullie dan maar op den beganen grond blijft!"
lachte Moeder v. d. Stellen. „Aan een modderbad in
den zomer hebben we allemaal genoeg!"
„Ik ben blij, dat het zoo goed is afgeloopen. Toen
ik uw briefje las, vreesde ik heel erge dingen. Maar
nu ik haar zoo goed bezorgd weet, ga ik weer gerust
naar huis. Als er wat bijzonders is, laat u het me
wel weten en anders komt ze gewoon morgen uit
school naar huis!"
Met deze woorden vertrok Mevrouw Bootstra.
Nel zuchtte van verlichting, toen ze weg was.
„He, wat een naar mensch!" zei ze.
„Waarom Nel?" vroeg moeder.
„Ze is niks lief en ze ziet er zoo opgeprikt uit!"
„Neen meiske! Dat is niet waar. Opgeprikt was ze
niet. Wat ze aan had was heel eenvoudig!"
„Nou ja, moes. Maar waarom moet je nu zoo'n
dierenvel aantrekken. En dan een bos bloemen er
op. Stel je voor een hermelijn of een bever met een
bouquetje violen om zijn hals!" draafde Nel door.
Moeder moest even glimlachen.
„'t Was maar wat een mooie mantel, he Moes?"
vond Mies.
„Ja, 't was een mooie bontjas. Maar jullie moet
niet zoo over iemands kleeren praten. Nel heeft gelijk, dat iemand zich best warm kan kleeden zonder
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bont. Maar niet alle menschen denken daar 't zelfde
over. En als jij niet wilt, Nel, dat de menschen van je
vergen, dat je je opdirkt, zooals je 't noemt, moet je
ook geen oordeel vellen over iemand, die 't wel doet.
Bovendien komt het er veel meer op aan, wat iemand
doet en iemand denkt, dan wat die iemand voor
kleeren aan heeft. En nu genoeg er over. Zoolang we
Mevrouw Bootstra niet beter kennen, wil ik er nets
meer over hooren!"
Daarmee was 't gesprek afgeloopen. Roos ondervond gelukkig geen nadeelige gevolgen van haar
ongewenschte zwempartij en kon den volgenden
morgen met Mies en Nel mee naar school.
Ze waren natuurlijk 't middelpunt van de algemeene belangstelling, want omdat Roos nog altijd in
een jurk van Mies, met een mantel van Nel en haar
eigen muts was uitgedoscht, moesten de klasgenootjes
nauwkeurig weten, hoe dat zoo kwam. De bel was al
gegaan en nog altijd stond de heele klas op een hoopje
om 't drietal been.
Juffrouw Knops, de wiskundeleerares, kwam binnen ...... , niemand merkte het.
„Meisjes!" kwam daar op eens haar kalme stem,
boven 't geroes uit.
Rrrt! stoven ze uit elkaar en naar haar plaats.
„Wat is er aan de hand?" vroeg ze verder, toen
allen zaten.
Allemaal wilden ze tegelijk wat zeggen, maar
daar kreeg juffrouw Knops Roos in 't oog. Ze zag wat
bijzonders aan haar, maar wist zoo gauw niet wat
't was.
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„Stil meisjes. Zoo kan ik er niets van begrijpen.
Roos, vertel jii eens wat er aan de hand is!"
En Roos begon.
„Gisteren gingen Nel en Mies en ik wandelen, en
toen kwamen we bij de sprookjeswilgen ...... "
„Waar is dat?" vroeg juffrouw Knops.
Roos legde 't uit.
„Waarom noem je dat de sprookjeswilgen?" vroeg
de leerares weer.
„Dat hebben Nel en Mies bedacht!"
„Nu Nel, waarom?"
En nu vertelde Nel van den toegang tot het paleis
van den koning der dieren en van de fee, die in den
ouden boom woonde en van 't nestje in den derden
boom.
„Dat is leuk bedacht, Nel! Maar nu jij verder,
Roos. Dat is geloof ik, niet alles!"
„Neen juffrouw. Nel keek eens in 't nest of er al
weer vogels in waren en toen wilde ik ook kijken en
toen gleed ik uit en rolde kopje onder in de sloot!"
„Ja, en toen. Ben je toen zoo druipend de stad door
gewandeld?"
„Neen, juffrouw. We zijn door de weilanden gegaan en achter bij Mies en Nel den tuin in en toen
heb ik vannacht bij Naar moeder gelogeerd!"
„Ik denk, dat ik op een zonnigen voorjaarsdag 66k
eens naar de sprookjeswilgen ga kijken. Maar ik zal
er maar niet inklimmen, anders kon moeder van der
Stellen dagwerk krijgen met het helpen van drenkelingen — en nu gaan we werken."
De les begon, maar door al 't vertellen moest Nel
Tante Net.
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telkens weer aan de sprookjeswilgen denken. Eerst
teekende ze een paar streepjes, toen luisterde ze
weer. Toen weer een paar streepjes, dan weer
luisteren. Maar eindelijk was ze zoo verdiept in haar
teekening, dat ze heelemaal niet meer luisterde.
Juffrouw Knops zag wel, dat Nel met wat anders
bezig was. De aandacht, die ze aan dat andere besteedde, bewees ook, dat het geen ondeugende streek
of grapje was. Voorzichtig naderde ze Nel, zonder
ook maar den minsten indruk te wekken van bijzonder op Nel te letten. Een paar banken van haar of
stond ze stil en kon toen ongemerkt zien, wat Nel
deed. En wat ze zag, deed haar besluiten Nel voor
dezen keer haar gang te laten gaan. Ze keerde weer
terug voor de klas en ging door met les geven.
Eindelijk hief Nel haar hoofd op. De teekening was
klaar, nu kon ze weer luisteren. He, Knops had het
niet gemerkt, wat wel een wonder was, want die zag
anders altijd alles.
Nel luisterde nu aandachtig, was al gauw weer
thuis in de sommen. Haar beurt voor 't bord kende
ze goed. Maar toen de bel voor 't eindigen van de les
ging, zei de juffrouw: „Nel, wil jij mijn boeken even
in de leeraressenkamer brengen?"
Nel stond op en ging. Juf ging ook. In de gang
vroeg de juffrouw: „Nelleke, mag ik de teekening
zien, die je van morgen gemaakt heb?"
Nel kreeg een kleur.
„Jawel, juffrouw."
„Teeken je graag, Nel?"
„Ja, heel graag!"

115
„Goed, maar dan niet weer onder een andere les,
hoor! Ik geloof, dat je de sprookjeswilgen hebt geteekend, en die wil ik graag zien. Breng ze straks
maar even. En geef me nu mijn boeken maar, die
neem ik nu verder zelf mee!"
Om twaalf uur bracht Nel de teekening.
„Dat is heel aardig, Nel. Mag ik het houden?"
„Jawel!" zei Nel, een beetje verlegen.
„Dank je wel, hoor!" en Nel vloog weg, Roos en
Mies achterna, die al naar buiten waren.
„Wat wou ze van je?" vroeg Mies.
„Ik had de drie wilgen geteekend en nou wilde ze
ze houden! Dat mag ze wel, 'k ben blij, dat ik geen
straf op heb geloopen!"
's Middags kwam Roos weer op school in haar
eigen kleeren. Er werd niet veel meer over 't gebeurde gepraat. Over veertien dagen was 't uitvoering
van de gymnastiekclub van de school, en dit belangrijke feit hield alle meisjes bezig.
„Ik krijg twee kaarten!" zei Roos. „Moeder gaat
natuurlijk en dan kun jullie een van de twee kaarten
krijgen!"
„Ja, graag!" zei Mies dadelijk.
Nel zei niets. Dan moesten ze een van tweeen thuis
blijven en dat leek haar iets onmogelijks.
„Goed!" zei Roos, die 't zwijgen van Nel uitlegde
als gebrek aan belangstelling. „Dan krijg jij mijn
kaart, Mies, en dan mag je met Moeder mee!"
„He, ja!" zei Mies. „Dat zal prettig zijn!"
Ze vertelde dadelijk thuis aan Moeder wat Roos
gezegd had.
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„En Nel dan?" vroeg Moeder.
„O, die wou niet!" jokte Mies.
„Wil jij niet, Nel?" vroeg Moeder.
„Daar heb ik niets van gezegd!" antwoordde Nel.
„Ja, maar je zei ook niet, dat je wel wilde!" verdedigde Mies.
„Er was toch maar een kaart!"
„Kun je geen kaarten koopen?" vroeg moeder.
„Ja Moes, maar ze zijn zoo duur. Ik geloof een
gulden. En dan moeten we allebei een nieuwe jurk
hebben, want je moet er in een mooie jurk naar toe!"
Moeder van der Stellen zuchtte.
Neen, dat kon er deze maand niet af. Een nieuwe
jurk zou nog gaan. 't Was overal uitverkoop, dus dat
zou wel lukken. Maar twee, en die Nel groeide zoo,
ze kon dus ook geen klein maatje meer hebben en
aan een klein lapje had je ook niets meer voor haar.
Nel zag den bezorgden trek op Moeders gezicht.
„Kom Moes, ik heb geen kaart, dus ook geen jurk
noodig," zei ze vroolijk, en ze deed haar best de uitvoering en alles te vergeten.
Roos vertelde aan haar moeder, dat ze Mies mee
had gevraagd.
„En Nel dan?" vroeg mevrouw Bootstra.
„O, Nel zei niets. Ik dacht, dat ze liever niet
wilde!"
„Kun je geen kaart voor Nel ook krijgen?" vroeg
haar moeder.
„Ze kunnen nog wel een kaart koopen! Als ze er
vlug bij zijn, is er nog wel een te krijgen!"
„Weet je wat, Roos. Koop jij nu voor mij een kaart
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en geef die twee vrije kaarten aan Mies en Nel. 't Is
heusch niet prettig voor ze, dat de een wel gaat en
de ander niet!"
Dat vond Roos een bovenst beste oplossing. Ze
gaf den volgenden dag dadelijk de twee kaarten.
„Hier!" zei ze, „voor jullie ieder een. Moeder vond
het leuker als we allemaal samen gingen!"
Dat was nu nog eens heerlijk. En dol van plezier
kwamen ze thuis.
„Maar kinderen!" zei moeder, „kun jullie er in
een zomerjurk heen? Ik kan heusch geen twee
nieuwe jurken koopen!"
„Laten we maar eens kijken!" stelde Nel voor. Ze
holde naar boven en kwam met alle zomerjurken
aandragen. Ze werden eerst bekeken aan alle kanten
en verscheidene dadelijk ter zijde gelegd. Ze waren
juist zoo ver gekomen, dat Nel een jurk aan zou
passen, toen er gebeld werd. Grootmoeder en tante
Kitty kwamen op bezoek.
„Wat doen jullie?" vroeg Grootmoeder. „Moet je
een voordracht doen?"
„Neen Oma, maar we moeten naar de uitvoering
van de gymnastiekclub. En nu moeten we een lichte
jurk aan hebben!"
„O ja!" zei grootmoeder begrijpend. „Maar zijn
deze dan wel mooi genoeg?"
„O ja!" antwoordde Nel. „Moeder zal ze wel wat
opknappen!"
,,Wanneer is die fuif?" vroeg tante Kitty.
„Over tien dagen!"
„Nou, weet je wat!" zei tante. „Ik zal vanavond
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mijn dubbeltjes eens tellen. Misschien kan ik er nog
een missen voor een uitverkooplapje!"
„Wel," vond Grootmoeder, „dan zal ik ook eens
moeten tellen. Want aan een lapje voor twee jurken
hebben ze niets!"
Nu was alles in orde ...... Mies en Nel dansten
samen rond.
„Krijgt mijn poppenlies ook een dubbeltje voor een
jurk?" vroeg Kitty. Ze vond, dat zij maar heelemaal
vergeten werd.
„Ja meiske. Poppenlies krijgt ook een nieuwe
jurk," beloofde tante aan petekind.
Kitty wilde net op tantes schoot klimmen om haar
te bedanken, toen de kamerdeur open werd gegooid
en Bobbie binnen stapte.
„Jongen, wat is er?" riep moeder, toen ze 't bleeke
gezicht zag.
„'k Ben gevallen!"
„Heb je je zeer gedaan?" vroeg moeder bezorgd.
„Ja, hier!" En nu tilde Bob zijn been op. De pijp
van zijn broek was stuk; 't bloed liep met een straaltje fangs zijn been.
Moeder nam hem mee naar de keuken om hem
schoon te maken en te verbinden.
„Hoe kwam dat nu weer, jongen?" vroeg ze, toen
ze de leelijke wond aan zijn been zag.
„We speelden om de leuning van de brug en toen
bleef ik hangen aan een spijker!"
„Bij welke brug?"
„'t Kleine bruggetje over de sloot!" zei Bob, goedig
geruststellend.
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„Ja, maar daar mag je ook niet spelen!"
„Nou ja!"
„Niets geen o ja's en o neens. Je weet, dat je er
niet komen mag. Je hebt nu straf genoeg, door dien
spijker, ik zal je dus niet naar bed sturen, maar je
blijft binnen!"
Bob zag in, dat er niets aan te veranderen viel.
Toen hij verbonden was en een andere broek aan had
gekregen, ging hij met Kitty spelen.
Grootmoeder en tante gingen spoedig daarop weer
heen en nu begonnen Nel en Mies plannen te maken
voor de nieuwe jurken.
„Wanneer gaan we het goed koopen, Moes?"
„Morgenavond kan niet, dan kunnen we geen
kleuren zien. Niet voor Zaterdagmiddag!"
Zaterdagmiddag was 't gelukkig mooi weer.
„Dat doet veel leuker boodschappen, he Moes?"
vond Mies.
„Ja, 't loopt veel prettiger bij zon dan bij regen!
Waar zullen we nu eens gaan kijken?"
„In dien grooten winkel op den hoek van 't Amaliaplein is uitverkoop van coupons!" zei Nel.
„Ja maar, Vader heeft ook nog eens zijn dubbeltjes
geteld en ik ook en nu kun jullie allebei een gemaakte
jurk krijgen. Dat is voor mij ook wel gemakkelijker!"
„Zullen we dan eerst eens langs de winkels kijken?"
vroeg Mies.
„Ja, dat is best!"
En nu gingen ze langs de winkels, keken en keken.
Eindelijk wisten ze allebei, wat ze hebben wilden en
nu waren ze gauw genoeg klaar. Er hoefde niets
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aan de jurken veranderd, dus konden ze nog dienzelfden avond thuis bezorgd.
Miesje was in de wolken met haar nieuwe jurk en
Nel bekende, dat het toch wel eens leuk was, zoo
voor een keertje allemaal mooie jurken te passen.
„Ja, en dat hebben we nu eigenlijk allemaal te
danken aan onze nieuwe vriendin!" peinsde Nelly
hardop.
„En haar moeder! Want als die niet de beide
kaarten gegeven had, weet ik niet, of de vreugde wel
zoo groot voor jullie zou zijn geweest!" vulde mevrouw v. d. Stellen aan.
„Ja, dat is zoo!" stemde Nel toe. „'t Is nu aan alle
kanten fijn!"

HOOFDSTUK XII.
WAT JUFFROUW KNOPS DEED.

Nel was de heele geschiedenis met het plaatje van
de wilgen vergeten. Ze had het zelfs niet thuis aan
moeder verteld. Ze teekende dikwijls, dat vond ze
prettig, maar nog nooit had iemand bijzondere aandacht aan haar teekeningen gewijd. Dat kwam nu
ook wel hierdoor, dat Nel haar teekeningen niet of
heel zelden liet zien. Ze had een heele verzameling
en die hield ze zorgvuldig in haar kastje weggesloten.
Mies wilt haar geheim, maar alle teekeningen gezien
had zelfs zij niet.
Juffrouw Knops had het plaatje van Nel nauwkeurig bekeken. De aandacht, waarmee het kind had
zitten teekenen, had haar belangstelling wakker gemaakt. Hoewel niet kunstzinnig aangelegd, zag ze
toch wel, dat ze met iets bijzonders to doers had. In
haar gedachten ging ze het rijtje van haar kennissen
langs. Was er geen enkele teekenaar of schilder bij.
Wacht eens. Een paar jaar geleden had ze kennis
gemaakt met een schildersfamilie, die gelijk met haar
in Katwijk was.
Juist, dat was Merens geweest. Kom, ze zou de
stoute schoenen maar eens aantrekken en aan dien
mijnheer Merens schrijven en zijn oordeel over dit
werk vragen. Als het dan werkelijk iets bijzonders
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was, wilde ze er de ouders toch op opmerkzaam
maken.
Zoo ging dus de teekening van Nel naar mijnheer
Merens. Deze liet niet lang op antwoord wachten.
Een dag nadat juffrouw Knops het werk had verstuurd, kreeg ze het volgende kernachtig antwoord.
„Beste juffrouw Knops. U verdient een gouden
medaille voor speurzin. Dit is uitnemend werk, ik
wil het kind zelf graag eens zien en spreken!"
En nu moest juffrouw Knops maar eens naar de
ouders van Nel. Op een middag, dat moeder met
Kitty alleen thuis was, belde ze aan, aan 't huis in de
Kruislaan. Kitty deed open.
„Wel, kleine dreumes, is moeder thuis?"
„Jar zei Kitty.
„En mag ik dan wel even binnenkomen? 1k wou
moeder graag wat vragen!"
Daar was moeder al. Ze had de stem gehoord,
maar kende de bezoekster niet. Deze stelde zich voor
en weldra zaten moeder en juffrouw Knops druk te
praten over Nel.
„Ziet u, ik vond het werk bijzonder goed voor een
meisje van haar leeftijd, dat nooit lessen heeft gehad.
Daarom stuurde ik het op naar Mijnheer Merens
te B!"
Maar die kent Nel!" viel moeder haar bezoekster
in de rede. „Mijn zuster woont te B. en zoo komt het,
dat Nel wel eens bij de familie Merens op bezoek is
geweest!"
Mevrouw v. d. Stellen gaf haar toestemming om
mijnheer Merens mede te deelen, dat Nel de ver-
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vaardigster was der teekening. Aan Nel zelf zou
voorloopig niets gezegd worden.
Drie dagen na dit gesprek in de Kruislaan stapte
mijnheer Merens het hekje bij tante Nel binnen.
Na de gebruikelijke begroeting viel hij met de deur
in huis.
„Juffrouw, uw nichtje Nel moet teekenles hebben!"
Tante Nel keek haar bezoeker eenigermate verbaasd aan. Hoe ter wereld kwam die man daar nu
bij, nu Nel al weer lang en breed naar huis was.
„U kijkt me vreemd aan? Maar ik heb nog
vreemder gekeken, toen ik dit zag en hoorde, dat dat
van Nel was. Heeft nu niemand gemerkt hoe goed
dat kind teekende?"
„Denkelijk niet!" antwoordde tante Nel eenvoudig.
„'t Is een druk gezin. Mijn zuster heeft vier kinderen
en een klein inkomen, moet dus alles zelf doen. Dan
gaat zoo iets soms langen tijd schuil!"
„Dus over teekenlessen valt niet te praten?" veronderstelde mijnheer Merens.
„Ja, ziet u eens, daar kan ik niet dadelijk antwoord
op geven. Als Nel werkelijk zoo'n uitgesproken talent
heeft, als u zegt, dan moet het ontwikkeld worden,
dat spreekt vanzelf. Maar we moeten eerst eens kalm
praten over de middelen, die schudden we maar niet
zoo uit ooze mouw!"
„Ik kan geen les geven. Ik word te ongeduldig, als
't niet goed gaat. 'k Weet oak niets van methode en
al die dingen af. Anders deed ik het zelf!" bekende
mijnheer Merens.
„Last u het nu even aan mij over. Als ik uw raad
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en voorlichting noodig heb, mag ik dan bij u aankloppen?"
„Natuurlijk, natuurlijk! Heel graag zelfs. Ziet u
eens wat meer werk van haar machtig te worden. Ze
heeft beslist veel meer geteekend!"
„Goed, ik zal 't probeeren!" zei tante Nel.
Toen praatten ze nog even over koetjes en kalfjes
en daarna vertrok mijnheer Merens.
Nadat hij vertrokken was, bleef tante Nel een
poosje in gedachten verdiept zitten. De slotsom van
haar overpeinzingen was, dat ze eerst eens uit zou
zien te vinden, of Nel nog meer geteekend had en of
ze werkelijk lust in teekenen had. Ze zou dan morgen
maar eens een bezoekje in de Kruislaan gaan
brengen.
„O, moeder!" gilde Kitty toen ze tante Nel den
volgenden dag open deed. „Daar is tante Nel!"
Vlug kwam moeder, die juist boven was, naar
beneden.
„Dat is prettig, Nel. 'k Had er juist over gedacht
je een langen brief te schrijven!"
„Ja, en ik moet je noodig eens spreken over
Nelleke!"
„Ja, daar wilde ik het ook over hebben. Weet je al
wat mijnheer Merens vindt?"
„Daarom kom ik juist hier. Maar laten we er van.
avond over praten, als de kleine potjes met de groote
ooren ook naar bed zijn!" zei tante Nel met een blik
op Kitty.
De meisjes waren opgetogen over dit onverwachte
bezoek. Toen de maaltijd was afgeloopen en alien
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om de tafel zaten, zei tante Nel: „Ik weet een leuk
spell"
„Wat dan?"
„'t Is een wedstrijd. leder moet wat teekenen, en
dan moeten de anderen raden wat het is. Wie het
hoogste cijfer krijgt, heeft een prijs. Moeder zal
cijfers geven!"
„Ja, dat is goed!" stemden alien toe.
Vader deelde aan ieder een vel papier en een
potlood uit. Er waren maar drie gommetjes, dus die
werden in 't midden van de tafel gelegd. leder mocht
ze gebruiken als hij er een noodig had.
Even later waren alien druk aan 't werk. Kitty
teekende ook dapper mee en gaf onderwijl verkiaringen van haar kunstproducten. Aileen moeder luisterde naar haar kleinste, de anderen hadden het veel to
druk met hun eigen werk. Ook Vader en tante Nel
deden mee.
Na verloop van een half uur zei moeder, dat ze nu
de teekeningen zien wilde. leder moest er een schuilnaam op zetten en dien goed onthouden. Toen werden
de teekeningen opgehaald.
't Eerste werd het werk van Kitty gekeurd. Moeder
raadde dadelijk, dat er een pomp op stond, en een
kip en een hooiberg. Kitty kreeg een tien met
een vlag.
Ook 't werk van Bob, dat een locomotief met een
goederenwagen voorstelde, kreeg een mooi cijfer.
Vader en tante Nel kwamen er met een vijf af.
Mies kreeg een zes voor een heel aardige ster, die
wel voor borduurpatroon dienst kon doen.
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Nel had het huisje van Neeltje geteekend. Toen
tante Nel en Mies het zagen, riepen ze dadelijk:
„'t Huis van Neel in de hei in de sneeuw!"
Nel kreeg een zeven van moeder, die haar niet
verwennen wilde.
Tante Nel vond, dat ze eigenlijk allemaal een
prijs verdiend hadden en stelde Nel voor gauw met
haar mee te gaan om taartjes te halen. Daar was Nel
voor te vinden. Kitty en Bob zouden zich vast uitkleeden, maar kregen het taartje dan toch vanavond nog.
Onderweg zei tante tegen haar petekind: „Zeg Nel,
teeken je graag?"
„Ja tante!"
„Heb je wel eens teekeningen bewaard?"
„Een paar!"
„Mag ik ze eens op een keertje zien!"
„Nou, omdat u 't bent!" zei Nel.
Toen praatte Nel gauw over wat anders en tante
Nel kwarn niet meer op de teekeningen terug.
De taartjes werden gehaald en omdat Kitty
't hoogste cijfer had, mocht ze het eerst een taartje
uitkiezen. Toen Bob en verder zoo 't heele rijtje af.
„Ja, zie je," begon tante Nel het gesprek, toen alle
kinderen naar bed waren, „mijnheer Merens ziet in
jullie dochter, mijn petekind, een genie!"
„Een beetje lager bij den grond is ook goed!"
vond vader.
„Hij vindt," ging tante Nel door, „dat ze beslist
teekenles moet hebben!"
„Zeker, en schilderles zeker ook!" spotte vader.
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„Ik heb nu aan Nel gevraagd, of ze nog meer
teekeningen heeft, en of ik die eens zien mocht. Nu,
dat mocht dan wel! Als ik nu die teekeningen heb,
wilde ik er eens hier in de stad mee naar een teekenleeraar gaan. Ziet die er nu ook iets bijzonders in,
dan vind jullie zeker wel goed, dat ik mijn petekind
les laat geven. Misschien kan ze, als ze werkelijk
talent heeft, haar werkkring later in die richting
kiezen!'
Tegen dit voorstel van tante Nel kon vader niet
veel inbrengen en dus werd besloten, dat tante Nel
met de teekeningen naar een leeraar zou gaan. Ze
zouden juffrouw Knops wel eens om raad vragen,
naar wien ze toe zouden gaan.
Juffrouw Knops wist gelukkig een goede teekenonderwijzeres, en zoo trokken Moeder en tante Nel
gewapend met de teekeningen, op een middag samen
naar juffrouw v. d. Hoop. Het resultaat van dit bezoek was, dat Nel voorloopig eens in de veertien
dagen teekenles zou hebben.
's Avonds toen de kleintjes in bed lagen en Mies en
Nel klaar waren met haar huiswerk, zei vader:
„Zeg eens Nel. Teeken je graag?"
Nel kreeg een kleur. Vader vroeg dat op zoo'n
beteekenisvollen toon.
„Ja, Vader!"
„Zou je graag goed willen leeren teekenen?"
„Natuurlijk. Maar onze teekenleeraar is al zoo
oud en je mag nooit iets van je zelf teekenen!"
„Dus jij zoudt liever van een jongeren mijnheer of
juffrouw les hebben!"
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„Ja. Weet u, de meisjes van de huishoudschool
hebben les van zoo'n leuke juffrouw. Die leert ze
echt teekenen, wat ze zien!"
„Hoe heet die?" vie! tante Nel in de rede.
„Ik geloof v. d. Hoop!" zei Mies. „'t Is zoo'n leuk
jong mensch om to zien ook."
„Zoo, ben jij ook al niet ingenomen met je teekenleeraar?"
„Nou ja," zei Mies, „leuk is 't niet. Maar ik leer
toch geen teekenen, maar voor Nel is het lam!"
„Waarom?" informeerde Vader.
„Omdat die zoo leuk teekenen kan!"
Nel had een vuurroode kleur en zei niets.
„Wel, wel, Nel, en daar heb je ons nooit wat van
laten zien!"
„Neen!" zei Nel. „Waarom zou ik. Zooveel bijzonders is 't niet. Ik doe het alleen graag!"
„Zoo, meisje. En omdat je het nu zoo graag doet,
wil tante Nel je teekenles laten geven door ...... "
Vader kon zijn zin niet afmaken, want twee stoelen
vlogen tegelijk achteruit en vier armen werden om
tante Nels hals geslagen.
„O, tante Nel, wat ben je een schat!" zei Mies.
„Nel heeft altijd zoo graag teekenles gehad!"
Mies was even blij met de teekenles, alsof ze zeif
ook les kreeg.
„Van wie krijgt ze les, tantetje?"
„Van een leuk jong mensch, dat Naar leert teekenen, wat ze ziet!"
„O, van juffrouw v. d. Hoop?"
„Jar knikte tante.
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De meisjes konden dien avond bijna niet naar bed
komen.
„Weet je we1," vroeg Moeder, „aan wie je dat nu
to danken hebt?"
„Nou, aan tante Nel, natuurlijk!"
„Neen meisjes. Niet aan tante Nel. Aan juffrouw
Knops!"
Nel keek moeder stomverbaasd aan.
„Or zei ze toen opeens. „De wilgen!"
„Wat de wilgen!"
„Ze heeft me eens een teekening van de drie
wilgen afgenomen, die ik onder rekenen had zitten
maken! Ik ga het haar morgen dadelijk vertellen en
als ik mooi kan teekenen zal ik haar een groote plaat
van de drie wilgen sturen!"
Dat vonden alien een prachtig plan; maar nu
moesten ze naar bed.
Maar om elf uur, toen moeder nog even bij de
meisjes kwam kijken, lag Nel nog wakker.
„Ben je zoo blij, Nel?" vroeg moeder zacht.
„Ja, dolietjes!"
„Waarom heb je het ons niet eerder verteld?"
„Dan had je maar verdriet gehad moes, omdat je
me geen les kon laten geven! Maar nou is het toch
goed gekomen!"
„Ja, nou is het goed!" zei Moes en ze streek Nel
over de korte haren. Moeder was ook blij, maar 't
meest nog om 't warme, fijn gevoelige in Nel dan om
het talent, dat anderen in haar hadden ontdekt.

Tante Nel.
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HOOFDSTUK XIII.
EEN ZOMERVACANTIE BIJ TANTE NEL.
Het voorjaar was voorbij. 't Had veel regen,
sneeuw en hagel en weinig zon gebracht. Van lange
wandelingen was niet veel gekomen. En nu de zomer
in voile glorie zijn intocht had gedaan, hadden de
drie vriendinnen het te druk met repetities om veel
uit te kunnen gaan. Roos kwam veel bij Mies en
Nel en mijnheer v. d. Stellen hielp het drietal zooveel
mogelijk. Zeifs Zondagsmiddags werd er in plaats
van gewandeld, nog wel eens gerepeteerd.
Zoo naderde de groote vacantie.
„Zeg Roos, ga jij nog uit?"
„Jar zei Roos met een lang gezicht. „Vader en
moeder gaan een reis maken door Zwitserland en
Italie en dan ga ik zoolang naar een „home".
„Wat is date" vroegen Nel en Mies tegelijk.
„O, daar kunnen ouders hun kinderen been
brengen, als ze zelf uitgaan en de kinderen niet mee
kunnen nemen. 't Is er wel leuk. De dames, die er
voor je zorgen, doen alle moeite om het prettig te
maken. En 't is in ieder geval leuker, dan met je
vader en moeder op reis te gaan en altijd bij groote
menschen te zijn. Hier kun je ten minste spelen!"
„'k Zou het toch niet leuk vinden, zoo lang zonder
vader en moeder!"

131
„Ik ook niet!" zei Roos. „Waar gaan jullie heen?"
„Denkelijk wel naar tante Nel. Ze heeft ons nog
niet gevraagd, maar we gaan er ieder jaar naar toe,
dus van 't jaar zal 't ook wel weer mogen!"
„'k Wou, dat ik ook zoo'n tante had!" zuchtte Roos.
„Non, een beetje tante is ze toch ook van je, omdat we vriendinnen zijn!"
„Ja !" zei Roos en ze dacht: „vroeg ze mij dan ook
maar eens te logeeren!"
Veel werd er niet meer over de logeerplannen gezegd. De overgangsexamens hidden alien te veel
bezig. Voor die afgeloopen waren, kon er toch niet
uitgegaan warden.
Gelukkig liepen ze heel goed af. Alle drie gingen
met „vlag en wimpel", zooals vader zei, naar de
tweede klas. 't Heugelijke nieuws werd gauw aan
Grootmoeder en tante Kitty verteld en aan tante Nel
geschreven.
's Avonds kwamen Grootmoeder en tante Kitty op
visite.
„Wel!" zei Grootmoeder. „Ik vind, dat kinderen,
die zooveel moeten leeren, ook een beetje beweging
moeten hebben. En nu hebben tante Kitty en ik er
over gedacht om jullie lid te laten worden van de
gymnastiekclub. Zouden jullie daar wel zin in
hebben?"
Dat hoefde Grootmoeder geen twee keer te vragen.
Met Roos, die juist binnen kwam, om ook het feest
van de verhooging mee te vieren, werd er een Indianendans uitgevoerd, waaraan al heel gauw Bob
en Kitty ook deelnamen en die niet eindigde voor
Tante Nei.
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vader met luider stemme: „Op de plaats rust!" had
bevolen.
Roos vond het dol, dat de tweelingen nu ook meegingen naar gymnastiek.
„Anders was 't al leuk, maar nu is 't dubbel leuk!"
„En dan mogen we jouw pakje wel voor model
hebben, he Roos?" vroeg tante Kitty.
„Ja, juffrouw. Zal ik het morgen dadelijk brengen?
We hebben nu toch vacantie!"
„Goed, doe dat maar. En wat gaan jullie nu in de
vacantie uitvoeren?" informeerde Grootmoeder.
„'t Is goed, dat u dat vraagt, moeder! Ik heb hier
nog een brief voor 't klaverblad van ...... "
„Tante Nel!" jubelde Mies.
„Juist. Van tante Nel. Wie zal hem voorlezen?"
„Ik, ik, ik!" riepen drie stemmen.
„Nu, jij dan maar, Roos!" stelde Mies voor. „Jij
hebt nog nooit een brief van tante Nel gehad!"
Dus maakte Roos den brief open en ze las voor.
„Lieve nichten.
Dezen brief heeft moeder bewaard, tot de gewichtige gebeurtenis van 't verhoogen achter den rug is.
En daar jullie dezen brief alleen mag lezen als je
alle drie over bent gegaan, kan ik jullie dus hartelijk
feliciteeren. Wat zouden jullie er nu van denken,
eens een stuk van je vacantie bier bij mij to komen.
Jullie kunt dan een heeleboel frissche lucht happen en
veel wandelen en spelen. Laat Roos er maar met
haar moeder over praten, als ze ten minste lust
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heeft, om als mijn nichtje to komen logeeren. Krijg
ik gauw antwoord of jullie komen en wanneer?
Veel groeten aan allemaal
van Tante Nel.
„0!" zei Roos.
Ze keek van de een naar de ander. Van moeder
naar Grootmoeder en toen naar tante Kitty.
„Mag ik heusch mee?" vroeg ze toen zachtjes.
„Als je 't prettig vindt en je moeder vindt het
goed!" antwoordde Mevrouw v. d. Stellen.
Roos kon het toch maar niet dadelijk verwerken.
Pas toen Nel haar gevoelig in haar arm kneep en zei:
„Kind, vind je het niet dol. Toe wees nou ook eens
blij!" en Mies haar vroeg: „Ga je liever naar het
„Home?" drong het tot Roos door, dat het echt waar
was. Ze pakte Kitty van den grond en danste met
Naar in 't rond.
„O, Kitty, Kit, nou heb ik ook een echte tante!"
„En drie zusjes en een broertje, he!" was Kitty's
guile antwoord.
„Ja!" zei vader. „Dat is goed, vrouwtje. Wees maar
allemaal zusjes en broertjes voor elkaar!"
„Lang leve onze nieuwe zus!" gilde Bob.
„Zullen we nu dadelijk aan tante Nel schrijven?"
vroeg Mies.
„Goed. Gaan jullie dan maar even in de andere
kamer zitten. Oma vindt zeker wel goed, dat het
antwoord gauw wordt verzonden!"
Natuurlijk vond Oma het best en het drietal verdween. Even later kwam Roos weer binnen.
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„Wat is 't?" vroeg mevrouw v. d. Stellen.
„We kunnen toch nog niet schrijven, mevrouw. 1k
moet toch eerst aan moeder vragen!" zei ze.
„Kijk eens. Schrijf nu den brief, dan gaan Mies en
Nei mee, om je thuis te brengen. Jullie vraagt aan
je moeder of je mee moogt en als dat zoo is, kunnen
Mies en Nei op de thuisreis den brief posten. Stel
tante dan voor, dat jullie Zaterdagavond komt. Dat
is zoo'n leuke avond om ergens aan te komen!"
Opgelucht verdween Roos weer. Ze vond het maar
wat fijn, dat moeder hier altijd thuis was, zoodat je
altijd raad kon vragen en krijgen, als je dien
noodig had.
Roos kreeg toestemming om mee naar tante Nei
te gaan. Mevrouw Bootstra kwam er zelf met
mevrouw v. d. Stellen over spreken.
„U weet niet, hoe blij ik ben, dat Roos mee mag.
Het Home, waar ze anders heen gaat, is uitstekend,
maar Roos heeft nu eenmaal een groote liefde voor
Nei en Mies opgevat en vond het een heel ding, het
zoolang zonder haar te moeten stellen. En ik zelf ben
heel blij met die vriendschap. Roos is heel wat vroolijker en gemakkelijker dan vroeger!"
„Dan is het dubbel goed, dat ze met de meisjes
meegaat. Tante Nei zal er de levenslust wel inbrengen!"
„Maar waar zou ik nu uw zuster een plezier mee
kunnen doen?" vroeg mevrouw Bootstra.
„Door zonder aarzeling en bedenkingen de uitnoodiging aan te nemen en even gul te aanvaarden,
wat u gul geboden is voor uw dochtertje. Tante Nei
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houdt niet van bedankjes. Ze heeft dit voorgesteld,
ter wille van de drie meisjes en het genot van die drie
is voor haar al belooning genoeg!" legde Mevrouw
van der Stellen uit.
„Dan zal ik me daar naar moeten schikken!" was
't antwoord ; „maar belooft u me, dat als ik haar ooit
ergens een genoegen mee kan doen, dat u me zult
waarschuwen?"
Nu, dat wilde Mevrouw v. d. Stellen wel beloven.
Na nog eenige afspraken gemaakt to hebben over de
reis en de kleeren, die mee moesten, vertrok Mevrouw Bootstra.
Onder 't naar huis loopen bekende Mevrouw Bootstra zichzelf, dat het er trots kleine kamers en hoogst
eenvoudig meubilair bijzonder gezellig was. Ze
begreep nu beter dan de eerste keer, waarom Roos
zoo graag bij Mies en Nel was.
Het drietal had het de paar dagen voor de reis
nog bijzonder druk. Ze moesten moeder v. d. Stellen
natuurlijk helpen met het in orde brengen der kleeren
en later met het pakken.
„Ziezoo meisjes. Nu is alles klaar op 't voornaamste
na!" zei moeder Vrijdagsavonds.
Mies, Nel en Roos keken elkaar aan. Alles was nu
toch gewasschen, gestreken, van knoopen en banden
voorzien en ingepakt.
„Ja, wij zelf nog!" zei Mies lachend.
„Je bent nooit zelf het voornaamste!"
Even dachten ze na.
„Ik weet het!" zei Roos. „We moeten wat voor
tante Nel meebrengen!"
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„Juist. En niet alleen voor tante Nel, ook voor
Kaatje en Neeltje en Ans Merens en den bond en
Joop en Hans!" ratelde Nel. „Hemel, wat een boel
vrienden hebben we daar al!"
Dus trok ons drietal er op uit om voor ieder van
de vrienden een aardigheid te koopen. Pas toen ook
deze cadeautjes waren ingepakt, was alles klaar.
Roos zou voor dezen laatsten nacht bij Nel en
Mies slapen, omdat haar vader en moeder 's morgens
vroeg al vertrokken. Ze ging haar ouders nog even
goeden dag zeggen, en was wel een beetje stil, toen
ze van 't station thuis kwam, maar al heel gauw
kwam de vroolijkheid weer boven.
Lachend en pratend gingen ze 's middags met haar
drieen naar 't station. Ze mochten als groote dames
alleen reizen.
Roos, die wel meer alleen op reis was geweest,
nam de kaartjes. Ze liet ze door den controleur
knippen en vroeg parmantig: „De trein naar B,
mijnheer?"
„Derde perron noordzijde, jongedames. Veel ge,
noegen op reis!"
„Dank u wel!" was 't driestemmige antwoord.
Zonder veel moeite werd de trein gevonden. Ze
stapten deftig in een damescoupe en voelden zich als
echte wereldreizigsters. Jammer dat de reis zoo kort
was. Ze genoten er met voile teugen van.
In B. wachtte haar een groote verrassing. Daar
stonden tante Nel en Joop en Hans en Mevrouw
Merens en Ans om de logees op te wachten. Met een
luid hoera werden ze begroet en onder druk gepraat
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en gejoel trok de heele stoet naar het huis van tante
Nel. Roos voelde zich dadelijk thuis te midden van al
die vroolijke, hartelijke menschen.
Toen Mevrouw Merens met Ans zou vertrekken,
zei ze tegen Joop: „Ga je zoo ver met ons mee, kleine
baas?"
„Waarheen?"
„Wel, naar je huis!"
„Neen, ik woon hier bij tante Nel met Hans!"
Mevrouw Merens keek tante Nel aan. „Hebt u nog
meer logees?"
„Ja, Mevrouw. De moeder van die twee is ook op
reis en die zijn nu zoo lang hier ingekwartierd!"
„Dan hebt u een huis vol!"
„Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe meer
handen om te helpen!" antwoordde tante Nel. „Ans,
je komt maar zoo dikwijls als je wilt in deze bijenkorf!"
„Graag, juffrouw!" was 't antwoord.
„Coed, maar dan zeg je net als iedereen tante Nel!"
„Graag juffrouw tante Nel!"
„Neen, dat is te deftig. Zeg 't nou eens goed!"
„Dag tante Nel!" zei Ans lachend.
Zoo had tante Nel haar huis vol logees.
„Ziezoo!" zei tante onder 't eten. „Nu krijg jullie
allemaal je vaste werk, anders kunnen Kaatje en ik
niet alles klaar krijgen. In de eerste plaats haalt
ieder zijn eigen bed af. Joop en Hans ook. Nel zorgt
voor de waschtafel op haar kamer en Mies voor de
waschtafel van de jongens en Roos voor haar eigen
waschtafel."
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Roos zette een benauwd gezicht.
„Tante Nel, ik heb nog nooit een waschtafel schoongemaakt!" zei ze zacht.
„Niets erg. Zal ik je wel leeren!"
„leder kind brengt 's avonds zijn of haar schoenen
in de keuken bij Kaatje. Wie 't vergeet, poetst
's morgens zijn eigen schoenen. Nel en Mies moeten
helpen klaar zetten 's morgens, Roos en de jongens
om twaalf uur en de drie meisjes dekken de middagtafel. Nel en Mies wasschen 't ontbijt om. Roos en
Mies de koffieboel en Nel en Roos helpen bij 't opruimen van de tafel. De jongens kunnen helpen alles
in de kast te zetten. Verdere werkjes, als erwtjes
doppen, boontjes afhalen, bessen rissen, verdeelen we
wel, als 't noodig is. Ziezoo. Nu weet jullie het. Onthoud het dus goed! En nu haalt Nel de borden weg,
en Mies zet de bordjes voor de pudding klaar!"
„Wat leuk!" zei Roos, „om zelf ook wat in huis
te doen!"
„Ja meisje, dat is wel noodig ook, anders kon ik
niet zooveel logeetjes hebben. En wat gaan we nu
morgen doen?"
„'t Is morgen Zondag!" peinsde Nel hardop.
„A1s 't mooi weer is, een wandeling naar de hei!"
stelde Mies voor.
„Goed. Dan kunnen jullie Neeltje even goeden dag
gaan zeggen en haar kindje ook. Dat is 's morgens!"
„'s Middags crocketten onder den appelboom!"
zei Nel.
„Goed. Dat kan ook en daar kunnen de jongens aan
meedoen. En 's avonds?"
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„'s Avonds vertellen!" bedelden vier stemmen
tegelijk.
„Ja, dan moet dat maar!" zei tante Nel. „Dat
programma is dus klaar!"
Na 't eten bracht de bode de mand van de meisjes.
Die moest uitgepakt en de kleeren zoolang in de kast
gelegd en gehangen worden. Nu kwamen ook de
cadeautjes te voorschijn.
Tante Nel was heel blij met een bundel nieuwe
Kerstliedjes.
„Ik kan ze nu goed leeren tegen Kerstmis!" zei
ze. „En als ze niet te moeilijk zijn, kan ik ze ook laten
zingen door het kinderkoor!"
Kaatje moest zich wel tien keer in den spiegel
bekijken met de mooie, witte schort voor.
Jaap en Hans hadden ieder een
waarmee ze
dadelijk den tuin ingingen.
„Wie heeft dat allemaal bedacht?" vroeg tante Nel.
„Moeder heeft ons er aan herinnerd, maar we
hebben alles zelf bedacht en gekocht!" legde
Mies uit.
„Dat heb jullie er dan knap afgebracht!" preen
tante Nel.
„Mogen we straks even naar Mevrouw Merens?"
vroeg Nel.
„Ja, maar niet te lang wegblijven en vraag dan, of
Ans morgen mee gaat wandelen!"
Weg trok het drietal. Joop en Hans mochten niet
mee, die moesten naar bed. En toen het klaverblad
na een half uurtje weer thuis was, kregen ze thee en
moesten voor den eersten avond ook vroeg naar haar
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mandje. Er waren nu geen kacheltjes noodig. De
ramen stonden wijd open en 't laatste glimpje van de
zon lag nog over de toppen der boomen. De stilte
suisde om haar heen en deed haar alle drie spoedig
inslapen.
Eenige dagen gingen zoo ongestoord voorbij. Wandelen, spelen, of en toe eens helpen groenten of
vruchten plukken en schoon maken. Ans Merens
kwam 's morgens al vroeg en bleef dikwijls den heelen
dag tot het klokje van gehoorzaamheid sloeg.
Op een morgen kwam ze nog vroeger dan gewoonlijk. Ze had een dikken brief in haar hand.
Tante Nel las den brief eerst zachtjes en zei toen:
„Luister eens, kinderen!"
Alle oogen waren vol belangstelling op haar
gericht.
„Mijnheer en Mevrouw Merens vragen of jullie
lust hebt om morgen mee naar Arnhem to gaan in
de auto!"
„Ja, natuurlijk, graag, fijn!" riepen ze door elkaar.
„coed, dan zal ik even 't antwoord schrijven!"
„We gaan met twee auto's!" vertelde Ans, terwijl
tante Nel schreef. „Wij mogen met zijn vieren bij
elkaar zitten en vader rijdt onze auto, en moeder en
tante Nel met de twee jongens in de andere. Die rijdt
moeder. We kunnen wel met z'n alien in de groote
auto, maar dan zitten we als haringen in een ton,
zegt vader. Leuk, en we gaan naar de bedriegertjes
en naar den Rijn!"
„Ho, ho, juffertje!" kwam tante Nel tusschenbeiden. „Niet alles verklappen, boor! Hier, breng
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jullie eerst even 't antwoord weg en dan gaan we naar
't bosch!"
't Was den volgenden dag prachtig weer en de reis
verliep zonder eenige stoornis. De kinderen genoten
van alles. Van 't rijden in de auto, van 't koffiedrinken
in 't groote hotel, waar ze met z'n zessen alleen aan
een tafeltje zaten en deftig door den kellner bediend
werden. Deze „zwarte m'nheer" zooals Hans hem
noemde, bleek veel van kinderen te houden. Hij
maakte allerlei grapjes met ze en bracht de twee
kleintjes een schoteltje met suikerklontjes. Maar de
grooten smulden er even dapper van mee.
Na de lunch gingen ze wandelen. Het meeste pret
hadden ze bij de kettingbrug. Hans durfde er niet
over en stond met een angstig gezichtje te kijken, hoe
de anderen heen en weer holden.
„Kom maar, kleine baas!" zei mijnheer Merens
toen. En hij zette Hans op z'n schouders en holde met
hem de brug over. Dat leek Hans. Hij kraaide van
plezier en ook wel een beetje van angst.
Bij de bedriegertjes gekomen, die leuke fonteintjes,
die gaan spuiten als je er net midden tusschen in staat,
werden ze natuurlijk allemaal nat gespoten.
Moe en voldaan keerden ze eindelijk naar 't hotel
terug, waar ze nog onthaald werden op limonade en
taartjes en toen ging het weer huiswaarts.
Ze waren zoowat halfweg, toen ze aan den kant
van den weg, die hier tusschen de bosschen doorging,
een meisje zagen zitten, dat de handen naar de auto
uitstak.
Mies zag het.
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„Stop, m'nheer!" gilde ze.
„Waarom?" vroeg deze verbaasd, maar minderde
tegelijk de vaart, en stuurde naar den kant van den
weg, omdat de auto met de dames niet ver achter
hen reed.
„Daar, kijk!"
Allen keken om. Ze waren al een heel eindje
voorbij de plek, waar 't kind zat, voor de auto stil
stond. Ook de tweede auto werd tot staan gebracht,
maar voor de dames konden vragen wat er was, was
't viertal meisjes al uit de auto gesprongen en terug
gehold.
Ze vonden een aardig meiske van een jaar of
twaalf aan den kant zitten. Ze zagen dadelijk, dat het
geen bedelaresje was, want ze zag er keurig uit in
een lichtblauwe jurk, nette schoenen en kousen en het
aardig krullende blonde haar zag er goed verzorgd uit.
„Wat doe je hier?" vroeg Ans.
„Ik ben gevallen. Ik was aan 't wandelen en toen
kwamen er twee auto's aan, ieder van een kant en
toen sprong ik op zij en struikelde over dien tak en
nu kan ik niet op m'n eene been staan!"
„Waar woon je?"
„O, ik woon in Amsterdam. Maar ik logeer in L.,
een uurtje loopen bier vandaan, bij twee oude nichten.
Die kunnen niet zoo ver loopen en dan ga ik er alleen
op uit. 'k Weet niet, hoe ik thuis moet komen.
„Ik wel!" zei Ans.
Ze zette haar handen als een toeter voor den mond
en gilde: „Rij terug, vader!"
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De andere drie wenkten ter verduidelijking van
dezen noodkreet.
Mijnheer Merens begreep het geroep en gezwaai
en kwam terug. Mevrouw Merens bleef met de
jongens in haar auto, maar tante Nel wipte in de
auto van mijnheer Merens over.
„Zoo, zoo! Zijn er hulptroepen noodig?" vroeg
mijnheer Merens lachend.
„Vader, we moeten haar meenemen, want ze kan
niet loopen en ze woont in L. en daar rijden we
toch door!"
„Met alle plezier, lieve dochter. Maar hoe heet
„zij" en wat scheelt haar?"
Ans vertelde.
„Nou, juffertje, dan tref je 't, dat Mies je zag
wenken. Kom maar hier, hoor. We zullen je wel thuis
bezorgen!"
Tante Nel was onderwijl uit de auto gestapt en had
het been bekeken. „'t Zal wel losloopen! Een beetje
verstuikt, anders niet. Kom maar, meiske!"
En tante Nel tilde haar in de auto.
Toen ze weer naar Mevrouw Merens reden, vroeg
tante Nel: „Hoe heet je?"
„Ik heet Elly van Raven en ik logeer bij de dames
Paller op huize Rozenlust!"
„Dat weet ik geloof ik wel!" antwoordde mijnheer
Merens. „'t Huis staat aan den grooten weg, he, en
is heelemaal begroeid met rozen en de heele tuin staat
ook vol rozen!"
„Ja mijnheer. 't Is even voorbij het station!"
„Coed, hoor. En nu flink doorrijden, moeder!"
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riep hij tegen zijn vrouw. „'t Wordt anders veel te
laat!"
De auto's zetten zich weer in beweging. Ans, Mies
en Roos waren op de eene bank gaan zitten. Nel zat
met Elly op de andere. Elly had haar verstuikte been
op Nels schoot gelegd.
Onder 't rijden stelden de meisjes zichzelf aan Elly
voor, en vertelden van de logeerpartij bij tante Nel.
„He! wat lijkt me dat leuk. Zoo met zooveel
meisjes bij elkaar!" zei Elly.
„Weet je wat," zei mijnheer Merens, die had zitten
luisteren naar 't gebabbel achter hem. „Als je been
beter is, zal ik je eens voor een dagje komen halen,
als je nichten het goed vinden!"
„Ja. Graag. Dat is leuk!" klonk het door elkaar.
„Heb je geen broertjes en zusjes, Elly?" vroeg
mijnheer Merens.
„Ja, mijnheer. We zijn thuis met z'n vijven. Drie
meisjes en twee jongens. Maar ik ben de oudste. En
daarom mocht ik alleen bij de nichten gaan logeeren."
„Mocht je ook zoo ver weg wandelen?"
„Eigenlijk niet. Maar de nichten doen 's middags
een dutje en dan ga ik zoo lang wandelen. Als ik niet
gevallen was, was ik al lang terug geweest, voor ze
weer wakker waren! Maar hier zijn we vlak bij
huis!"
„Ja, dat dacht ik ook al!" zei mijnheer Merens, en
gaf een wenk naar de achterrijdende auto om lang.
zamer te rijden.
Eenmaal voor Rozenlust aangekomen, was Elly
heel gauw in huis gebracht. Onder veel dankbetuigin-
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gen bracht de oudste nicht tante Nel weer naar de
auto en vroeg voor den honderdsten keer in die paar
minuten, of Elly heusch haar been niet gebroken had.
„Neen heusch niet, Mevrouw!" zei tante Nel geruststellend tegen 't grappige ouderwetsche dametje,
met haar zwarte sleepjapon en kanten mutsje.
„Maar als u er zoo ongerust over bent, laat u dan
even den dokter komen!"
„Ja, maar die woont zoo ver weg en Stijntje, de
meid, is uit!"
„Kunnen wij er langs rijden?" vroeg mijnheer
Merens, die bang was, dat ze om twaalf uur in den
nacht nog voor 't hek zouden staan, als hij den knoop
niet doorhakte.
„O, zoudt u dat willen doen? Dokter woont ook
aan dezen weg. Een uurtje verder en ook aan dezen
kant!"
„Goed, Mevrouw, we zullen hem sturen. 't Beste
met uw patientje. We komen haar nog wel eens opzoeken!"
Na nog eenige plichtplegingen kon de auto doorrijden. De dokter bleek slechts een kwartier verder
te wonen. Hij was gelukkig thuis en beloofde nog
even naar Elly te gaan zien.
Eindelijk, eindelijk konden ze doorrijden. Een uur
later dan het plan was, reden ze 't dorp weer in.
Het oponthoud had echter de vroolijke stemming
geenszins verstoord. En nog pratende en lachende
kwam het heele troepje eindelijk thuis en in bed.
Er werden nog vele tochten naar de hei en 't bosch
gemaakt. Elly werd bezocht en Elly kwam een paar
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dagen bij Ans logeeren, en geen keer werd de vroolijke prettige stemming verstoord.
Maar aan alle vacanties komt een einde. En zoo
brak ook de dag aan, dat ons drietal weer naar huis
terug moest keeren.
Joop en Hans waren al een paar dagen eerder
vertrokken, want hun moeder was weer thuis
gekomen.
Met roode, blozende wangen, frisch en vroolijk,
stapte het drietal op een regenachtigen morgen in
den trein. Ze hadden volop genoten, maar waren nu
toch ook weer blij naar huis terug to kunnen keeren.
Moeder was ook heel verheugd, dat haar tweelingen
weer terug waren en vader zei: „He, kinderen, jullie
brengt de heerlijke hei- en boschlucht mee!"
Zelfs Bob beweerde, dat het saai was geweest
zonder de zussen en Kitty had een heelenboel werkjes
voor haar zusters bewaard.
Toen de reismand werd thuisgebracht, kwam er
voor ieder van de huisgenooten een verrassing uit.
Voor Vader en Moeder een teekening van 't dorpskerkje, omdat ze daar zooveel van hidden. Nei had
geteekend en Mies er de lijst om gemaakt. Bob kreeg
een zak knikkers en voor de pop van Kitty was een
nieuwe mantel en muts gemaakt. Verder hadden ze
sparappels meegebracht voor den Kerstboom.
„Die zullen we dan maar goed opbergen, want tot
Kerstmis duurt nog een heeleboel weken!" zei
moeder.
Nog een week hadden ze vacantie en toen begonnen
ze met frisschen moed in de nieuwe klas. Als 't Kerst-
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rapport goed was, gingen ze met z'n vieren naar
Amsterdam, bij Elly logeeren. Elly's ouders hadden
dit plannetje gemaakt, omdat hun dochtertje zoo
prettig geholpen was, toen ze zoo eenzaam aan den
boschrand had gezeten. Alle vijf zouden ze haar best
doen, dat begrijp je, want Ans, Nel, Mies en Roos
wilden graag eens in Amsterdam logeeren.
En zoo begon weer het gewone leventje van iederen
dag naar school en iederen dag je kleine plichten doen.
Roos was en bleef een trouwe bezoekster van de
Kruislaan. Nelly teekende veel en Mies mopperde
nog wel eens een enkel keertje over haar kleeren.
Bob en Kitty kibbelden veel minder met elkaar, omdat Bob er zich to groot voor voelde en Vader en
Moeder waren heel tevreden over hun troepje.
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