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I. ALLEEN OVERGEBLEVEN.
't Is een koude, stormachtige dag in Maart. De kale
boomen steken zwart af tegen de grijze lucht. De dorpsstraat, waar tusschen de huizen de stoom nog hangt
van de stoomtram, die juist voorbij is, ziet er leeg en
verlaten uit.
Na dat koude en grijze daarbuiten, ziet het kamertje
van zuster Johanna er des te gezelliger uit. In het open
haardje brandt een knetterend houtvuur, de thee is gezet,
en de zwarte poes met haar rood lintje om den hals, zit
te knipoogen tegen 't vuur, en laat af en toe een zacht
gespin hooren.
Het bezoek, dat zuster Johanna verwachtte, is met de
stoomtram gekomen. Zuster Johanna is wijkzuster, en
zij woont boven het wijklokaal.
Juist als zij en haar bezoekster goed en wel zitten,
hooren zij beneden de deur van 't wijklokaal open doen.
En meteen komt er iemand de trap op. Dat moet dus
een goede kennis zijn, die zoo maar binnen komt.
»Wel Annie, ben jij 't!" roept zuster Johanna uit.
't Is een meisje van een jaar of dertien, dat binnenkomt. Het blonde, krullende haar, dat zij los draagt, is
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heelemaal verwaaid. Ze heeft een donkerblauwe matrozenjurk aan en ook zoo'n muts op. Haar cape 1) heeft ze

't Is een meisje van een jaar of dertien.

even beneden gehangen. Ze heeft blauwe oogen en een
gezichtje, dat vreemd-ernstig is voor haar leeftijd.
1)

Spreek uit : keep.
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»Dag tante."
Zuster Johanna is een vriendin van Annie's moeder,
en daarom noemt Annie haar »tante".
»Is er bezwaar?" vraagt zuster Johanna.
»De dokter is er van middag geweest en hij vond
moeder niets goed. Maar dadelijk gevaar was er nog
niet, zei hij. Ik ben maar even gekomen om 't u te
zeggen en ga met de volgende tram weer terug. Sientje
zou goed op moeder letten."
Annie en haar moeder wonen in de stad, die een
kwartier trammen van 't dorp af is. Annie van der Werf
is een eenig kind, en haar moeder is weduwe. Mevrouw
van der Werf verhuurt kamers. Twee kamers staan leeg,
en de andere kamers zijn bewoond door twee dames,
die uit logeeren zijn. Dat treft nu maar goed, want
mevrouw van der Werf is sinds een week ziek. Zoo jong
als Annie is, weet zij al iets van »zorgen", en van
»moeite hebben om rond te komen."
Na nog een oogenblikje gepraat te hebben, neemt
Annie weer afscheid.
»Morgen ochtend kom ik stellig," zegt zuster Johanna,
»en mocht 't van avond soms erger worden, laat Sientje
dan even een telegram wegbrengen ; 't telegraafkantoor
is toch dicht bij je."
Ja, dat belooft Annie, maar 't zou wel niet noodig zijn,
denkt ze.
Maar 's avonds om acht uur krijgt zuster Johanna al
een telegram: »Moeder heel erg."
Zuster Johanna bestelt dadelijk een vigilante en rijdt
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naar de stad. En toch komt zij te laat. Annie werpt
zich snikkend in haar armen. »Moeder is al...."
Heel alleen is zij er bij geweest, terwijl Sientje naar
't telegraafkantoor was. Moeder had nog met haar gesproken, en opeens had Annie zoo iets vreemds op moeders
gezicht gezien ....
Zuster Johanna zorgt voor alles, wat er gedaan moet
worden, en blijft bij Annie tot na de begrafenis. Dan
sluit zij 't huis en neemt Annie mee naar haar eigen dorp.
Alleen overgebleven is Annie nu. Na-familie in Holland
is er niet. Een verre neef, die notaris is, regelt de zaken.
En met hem overlegt zuster Johanna, wat er met Annie
gedaan moet worden. Hoe graag ze ook wil, zij kan
Annie niet bij zich houden, daar is haar leven niet op
ingericht.
Annie heeft een oom, de eenige broer van haar moeder.
Maar die oom Frans woont heelemaal in Amerika. Toch
zegt neef de notaris, dat er aan oom Frans geschreven
moet worden, want dat die de man is om voogd over
Annie te zijn.
Ruim een maand gaat er voorbij, eer er antwoord
komt. En dat antwoord is echt Amerikaansch. Alsof 't
de gewoonste zaak ter wereld was, schrijft oom, dat Annie
maar bij hem moet komen. Hij heeft vier kinderen en
een vijfde kan er wel bij. Eten en ruimte is er genoeg
bij hem, en opvoeden, dat doe je jezelf wel in Amerika.
Zoo wordt dan besloten, dat Annie naar Amerika zal
gaan. Maar pas in September, want dan gaat er een
kennis van zuster Johanna, en met die juffrouw de Reuver

7
zal Annie reizen. Juffrouw de Reuver gaat haar broer
opzoeken. Die broer en oom Frans wonen in denzelfden
staat, in Minnesota.
Nu is Minnesota heel groot, en als je aan 't eene eind
bent, dan ben je nog heel wat uren sporen van 't andere
eind af. Maar voor Amerika, waar ze zoo gewend zijn
aan groote afstanden, is dat zoo erg niet. Er zal aan
oom Frans gevraagd worden, of hij Annie een eind
tegemoet wil reizen.
Zoo worden dan de zomermaanden gebruikt om den
inboedel van Annie's moeder op te ruimen. Wat Annie
niet mee kan nemen, wordt verkocht, en wat Annie gebruiken kan, wordt ingepakt.
Dikwijls heeft Annie 't te kwaad. Zij mist moeder zoo,
en ze kan zoo vreeselijk naar haar verlangen. Om dan
bij die hartelijke tante Johanna te wezen, dat is een
heele troost.
»Kon ik maar bij u blijven!" zegt Annie voor de
zóóveelste maal.
»'t Zou op den duur heel saai voor je wezen, zoo met
mij alleen. Je zult 't veel gezelliger hebben bij oom
Frans. 't Zal net zijn, of je broertjes en zusjes hebt. Hoe
oud is Tom ook weer?"
»Tom is bijna veertien, en Eddie is twaalf. Moeder vertelde wel eens van ze. 't Waren zulke leuke jongens, zei
moeder. Maar dat was vóór ze naar Amerika gingen,
toen waren ze nog heel klein. De meisjes heeft moeder
nooit gezien. Maar die zien er ook wel leuk uit, verleden
jaar heeft moeder een portret van hun vieren gekregen.
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'k Zal eens kijken of ik 't vinden kan .... o ! hier heb ik 't."
Samen bekijken zij de foto. De jongens hebben prettige
gezichten, en Marietje en Bettie zien er aardig uit. Achter
op het portret staat, dat Marietje acht was, toen het gemaakt werd, en Bettie vier.
»Als ik tante maar kende, daar zie ik zoo tegen op.

„0! hier heb ik 't."

Ik herinner me niets meer van haar, 't is net of ik naar
een heel vreemde toe ga," zegt Annie met een zucht.
»0, met je tante zal je ook wel gauw op streek zijn,"
troost zuster Johanna. »Dat doet me denken, dat je nog
naar tante's moeder, de oude mevrouw van Tongeren toe
moet; je zou een pakje voor haar meenemen."
Annie gaat er heen dienzelfden middag. Ze is er wel
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eens meer geweest en ze vindt de oude mevrouw »een
snoes". 't Doet haar hopen, dat tante Lize ook zoo lief is.
»Wat zou ik graag met je meegaan," zegt liet levendige
oudje.
»Doet u 't," zegt Annie.
»Nee kind, dat gaat niet meer. Als je zeventig bent,
dan ga je de zee niet meer over. Nu moet je ze maar
een heeleboel van mij vertellen en de kinderen omhelzen
van hun Hollandsche grootmoeder en hun de cadeautjes
geven, die in dat pak zitten. En zal je mij eens schrijven
en wat van hen vertellen 2 Beloof je me dat?"
Ja, dat belooft Annie graag. Zij houdt veel van brieven
schrijven, en 't lijkt haar gezellig om aan die lieve oude
mevrouw allerlei te schrijven over haar kleinkinderen.
»Ken je al goed wat Engelsch ?" vraagt de oude
mevrouw nog.
»Ja mevrouw, ik kan 't wel een beetje praten. 'k Ben
nu maar blij, dat ik op de M. U. L. 0. geweest ben, want
daar leer je 't allereerst Engelsch, en dat heb ik nu al
vier jaar gehad. Van Fransch en Duitsch ken ik veel
minder."
»En wat zal je nu knap worden in aardrijkskunde !"
»In aardrijkskunde ? hoe bedoelt u?"
»Wel, je gaat immers zoo'n groote reis maken en dat
is de beste en prettigste manier om aardrijkskunde te
leeren -- niet enkel op de kaart opzoeken, maar alles
zelf zien."
Hé ja, dat is een nieuw idee voor Annie. Zoo bezien,
lijkt de reis veel prettiger.
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Maar dat ze de reis doen moet met juffrouw de Reuver,
die ze nog zoo weinig kent, dat is weer iets, daar ze
tegenop ziet. Juffrouw de Reuver is niet iemand om je
gauw mee op je gemak te voelen, en Annie is toch al
wat in-zichzelf-gekeerd van aard. Tante Johanna heeft
haar wel eens vergeleken bij een slak, die haar voelhorens uitsteekt en bij de minste onzachte aanraking in
haar schulp kruipt. Dat zal ze in Amerika moeten afleeren,
anders zal zij 't daar heel moeilijk hebben, denkt tante
Johanna. En dan is er nog iets, waarvan ze denkt: dat
zal Annie in Amerika moeten afleeren of liever: dat zal
ze in Amerika zeker afleeren. Annie heeft veel op met
»stand". Ze weet, dat ze van goede familie is en laat
zich daarop wel eens voorstaan. »Nee, daar ga ik niet
mee om, dat is zoo'n burgerkind," heeft tante Johanna
haar meer dan eens hooren zeggen. En tante weet genoeg
van Amerika om te begrijpen, dat je daar niet met zoo
iets aan moet komen.
't Is de avond vóór Annie's vertrek.
Annie zit met tante in het gezellige kamertje boven
het wijklokaal, en kijkt uit in de stille dorpsstraat, waar
de stoomtram zooeven is doorgegaan.
Is 't door de stoomtram of omdat het de laatste avond
is, dat Annie zoo ineens moet denken aan dien laatsten
dag van moeders leven, toen ze hier even bij tante
geweest is, heel niet vermoedend, wat haar dienzelfden .
avond nog wachtte: moeders stervent
't Een met 't ander doet haar tranen in de oogen
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komen. Tante Johanna, die tegenover haar zit, legt haar
werk neer.
»'t Wordt te donker," zegt ze. En meteen schuift ze
wat dichter naar Annie toe, neemt haar hand en zegt :
»Je denkt zeker aan moeder."

Annie zit met tante in het gezellig kamertje boven het wijklokaal.

Annie knikt.
»Maar dan moet je ook denken aan wat moeder gezegd
heeft. Dat zal je moedig maken. Moeder zei immers: »Ik
weet, dat de Heer voor je zorgen zal, en dat Hij overal
en altijd bij je zal zijn. Hij is een Vader der weezen."
Weer knikt Annie. Ze kan niets zeggen.
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»Zie je," gaat tante voort, »dat zal je rustig en moedig
maken onder alles. Je zal dikwijls moed noodig hebben,
want je gaat nu zoo echt »de wereld in". En daar zal
je dikwijls een duw en een stoot krijgen. En ik weet,
hoe jij bent: dan kruip je in je schulp en je sluit je in
jezelf op en mokt er over, en dan krijg je het nóg
moeilijker. In zulke oogenblikken moet je naar Boven
zien en denken: de Heer is bij mij, en dan zal Hij je
den rechten weg wijzen."
Vóór Annie dien avond naar bed gaat, leest tante den
121en Psalm.
»Ik hef mijn ooges op naar de bergen, vanwaar
mijne hulpe komen zal.
Mijne hulpe is van den Heere, die hemel en aarde
gemaakt heeft.
Hij zal uwen voet niet laten wankelen, uw bewaarder
zal niet sluimeren.
Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren noch
slapen.
De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw
aan uw rechterhand.
De zon zal u des daags niet steken noch de maan
des nachts.
De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uwe ziel zal
hij bewaren.
De Heere zal uwen uitgang en uwen ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid."
Dien Psalm heeft Annie wel meer hooren lezen. Maar
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zij luistert nu anders. Tante leest dien immers voor haar,
omdat zij op reis gaat. En nu is 't net, of al wat daarin
beloofd wordt van »hulp" en »bewaring" voor haar is.

II. OP ZEE.
Den volgenden avond spoort Annie met tante Johanna
en juffrouw de Reuver naar Rotterdam.
Vóór negen uur moeten de passagiers aan boord zijn,
want »de Potsdam", zoo heet de boot, zal 's nachts om
twaalf uur vertrekken.
't Lijkt wel een droom, dat rijden door Rotterdam in
avondlicht. Wat een prachtig gezicht heb je van de
i\iaasbrug ! Het rivierwater ziet heel donker, en aan beide
oevers is 't een geglinster en geschitter van duizenden
lichtj es.
»Kijk 's wat 'n kleuren !" zegt juffrouw de Reuver.
Als Annie daarop gaat letten, komt ze niet klaar met
kleuren noemen : geel, oranje, rood, groen, blauw .... o !
nog zóóveel meer! En dan zie je al die lichtjes weer
heel dikwijls terug in het rimpelende donkere water.
Nu zijn ze aan de Wilhelminakade. Daar zijn de
loodsen van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart
Maatschappij, die lange naam, waarvoor de menschen
maar kortweg zeggen: N. A. S. M.
En tegenover de loodsen ligt »de Potsdam".
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Wat een groote boot ! 't Lijkt wel een geweldig groot
huis met veel verdiepingen. Langs een lange trap kom
je op het dek!
Wat een drukte heerscht daar! Bijna al de passagiers
worden aan boord gebracht door familie of vrienden,
die de boot willen zien.
Tante Johanna ziet ook de hut met twee bedden, waar
juffrouw de Reuver en Annie zullen slapen.
Eindelijk wordt het teeken gegeven, dat de bezoekers
van boord moeten. Nu is 't een omhelzen, »vaarwel"
roepen en »tot weerziens" van alle kanten. Nu komt ook
het oogenblik voor Annie. Ze houdt zich dapper, en
wuift naar tante Johanna, totdat deze in de duisternis
van de kade verdwenen is.
Dan gaat zij met juffrouw de Reuver het avondeten
gebruiken in de eetzaal, die zoo mooi en groot is als
van een deftig hotel. En daarna zoeken zij haar hut op.
Van slapen komt er dien eersten nacht niet veel. Eerst
is 't een vreeselijk lawaai van het laden, en als ze na
twee uur buitengaats komen, begint het wiegen of beter
gezegd: schommelen van het schip.
Den volgenden dag is 't mooi weer, en ze kunnen
buiten zitten. »Buiten zitten" op zoo'n stoomboot wil
zeggen, dat je op 't wandeldek kunt zitten of liggen op
de ruststoelen, die daar staan. Zoo'n wandeldek is net
een veranda, die rondom de boot loopt.
Waarom turen de passagiers zoo naar het Zuiden?
't Is omdat ze uitzien naar de kust van Frankrijk.
En nu moet Annie al dadelijk denken aan wat de oude
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mevrouw van Tongeren zei over »de prettige manier
van aardrijkskunde leeren." Want nu ziet zij de kust van
Frankrijk, ze ziet Duinkerken en Calais in de verte liggen
als stadjes zoo klein, of ze uit een speelgoeddoos kwamen.
Hè! wat wordt de kust nu rotsachtig! En wat spatten

Als een notendopje.

die golven hoog Op tegen die steile kust, zóó dat je een
massa wit schuim ziet. En wat hooge vuurtorens !
Wat later hangt ieder over de verschansing en Annie
doet 't ook. Zij naderen Boulogne, en Annie hoort zeggen,
dat het hier heel gevaarlijk is door de vele zandbanken,
en daarom zal er zoo straks een loods aan boord komen.
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Er wordt een vlag geheschen, die aan de loodsen zegt,
dat deze boot een loods noodig heeft.
Daar komt hij aan, in zijn stoombootje. Van het stoombootje gaat hij in een roeibootje. Hu ! Wat griezelig!
Als een notedopje dobbert dat roeibootje daar heel in
ten minste zoo lijkt het voor Annie, die
de diepte
over de verschansing van het hooge schip kijkt. Als
een kat klimt de loods langs een touwladder naar boven.
Dan gaat hij bij den kapitein op de brug staan. En
Annie hoort vertellen, dat zoolang de loods aan boord
is, de kapitein niets te vertellen heeft, dat de loods nu
de baas is over het schip.
Langzaam en voorzichtig wordt er nu voorwaarts
gestoomd.
Dan ligt de Potsdam voor Boulogne. Een kleinere boot
brengt de passagiers van Parijs aan boord. Ook de
»mail" ') komt binnen, dat wil zeggen : er worden brieven,
telegrammen, bloemen en mandjes fruit, gezonden door
vrienden en familie, rondgedeeld. Voor Annie is er een
briefje van tante Johanna, waar ze mee naar een rustig
hoekje gaat om er van te genieten.
In den namiddag varen ze door het Kanaal op kaap
Lizzard en de Scilly-eilanden aan. Prachtig gaat de zon
onder. Zoo'n zonsondergang met z66veel kleuren, heeft
Annie nog nooit gezien.
»Op 't eiland Wight zijn de rotsen wit, want 't zijn
krijtrotsen, en de rotsen van Devonshire zijn rood, en
1 ) Spreek glit : meel.
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de Scilly-eilanden zijn net heele kleine brokjes land,"
vertelt een Amerikaansch meisje, met wie Annie kennis
heeft gemaakt, en met wie zij nu zoo goed en zoo kwaad
als 't gaat Engelsch èn Hollandsch praat. Het Amerikaansche meisje heeft met haar ouders een poosje
gelogeerd bij familie in Holland, en zij heeft een beetje
Hollandsch geleerd. Annie moet vreeselijk lachen om de
grappige manier, waarop Lizzie 't Hollandsch uitspreekt.
Op Annie's vraag, hoe ze Holland vindt, antwoordt zij :
»krek 'n prentje," en dan zegt Lizzie, dat haar tong
zoo moe wordt van Hollandsch praten.
Maar van die witte en roode rotsen ziet Annie niets,
want het is nacht, als zij daar voorbij stoomen, en
Annie slaapt als een roos.
Als zij Engeland en Ierland achter den rug hebben,
dan zijn ze met recht in 't ruime sop. Het water is hier
heel anders van kleur. In het Kanaal was 't licht of
donker blauw-groen. Hier in den Atlantischen oceaan
heeft het een staalkleur, en als de avond valt, kan het
zoo zwart zien als inkt.
Die tweede dag op zee is een Zondag. 's Middags is
er kerk aan boord. Annie vindt het mooi om hier den
psalm te zingen :
»Zijns is de zee, z'is door Zijn kracht
Met al het droge voortgebracht."
0 ! wat is de zee groot en grootsch! Wat is 't wonderlijk om niets om je heen te hebben dan lucht en water —
boven je dien hoogen koepel van de lucht, en rondom
Holl, meisje in Amerika. M. B. No. 6, 2e druk.

2
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je dien wijden, wijden cirkel van lucht en water, die bij
elkaar komen.
't Is zulk mooi stil weer, dat zij heel geen last heeft
van zeeziekte. »Maar 't zal nog wel eens anders worden,"
zegt de hofmeesteres.
En die krijgt gelijk. Want er komen stormachtige dagen,
en Annie leert de vreeselijke zeeziekte kennen, die je
doet zeggen : »niks kan me schelen, laat me maar liggen."
Elken dag moet Annie haar horloge een half uur
achteruit zetten, anders zou het niet gelijk blijven met
de scheepsklok. En toch loopt haar horloge niet vóór.,
Juffrouw de Reuver legt haar uit waarom. »Zie je,
omdat we almaar Westwaarts stoomen, reizen we met de
zon mee of beter gezegd tegen de draaiing van de aarde
in. Daarom is de tijd tusschen den eenen zonsopgang
en den volgenden zonsopgang een half uur langer. Zoo
wordt elke dag een half uur langer, en moet je dus je
horloge achteruit zetten om gelijk te blijven.
»En moet u 't dan weer vooruit zetten, als u naar
Europa teruggaat ?"
»Zeker, want dan stoomen we Oostwaarts en wordt
elke dag een half uur korter."
»0," zegt Annie, daarom zei moeder wel eens als we
over oom Frans praatten op een verjaardag : »Nu staan
ze pas op," en dan zaten wij aan de koffie. En dan zei
moeder : »dat komt omdat ze in 't midden van Amerika
zoowat zes uur bij ons ten achter zijn."
Als de zeeziekte heelemaal over is, gaat Annie mee op
een tochtje in het schip. De chef-hofmeester heeft aan
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juffrouw de Reuver en een paar andere passagiers
beloofd, dat hij hun de proviandkamers eens zal laten
zien. Die liggen twee verdiepingen lager dan de eetzaal.
»Annie, nu ben je onder »de" water," zegt Lizzie. Zij
bedoelt er mee, dat zij nu onder den waterspiegel zijn.
't Eerst laat de hofmeester hun de ijskamer zien. Hu!
't lijkt hier wel de Noordpool, zoo koud ! Er is ook maar
eventjes zes duizend K.G. ijs meegenomen, en de hofmeester vertelt, dat er 's zomers wel 't dubbele wordt
meegenomen, om al wat er is, voor bederven te bewaren.
Het lijkt hier wel een groote slagerswinkel en de winkel
van een poelier meteen. Want geslachte halve ossen,
kalveren, varkens en schapen hangen aan ijzeren haken.
En op planken langs den muur ligt allerlei wild en
gevogelte, stijf bevroren.
»Voelt u maar 's hoe stijf," zegt de hofmeester tot
Annie. En als Annie een kip bij den poot pakt, blijft
de poot, als ze dien loslaat, rechtuit staan.
»Vroeger namen we levende dieren mee," vertelt de
hofmeester, »maar daar moest je dan weer eten ook
voor meenemen, en dus is dit veel makkelijker. Maar we
hebben toch nog twee slagers aan boord om 't vleesch
verder te behandelen."
Dan komen zij in een ruimte, die wel een kruidenierswinkel lijkt. Want er zijn bakken met bruine boonen,
rijst en erwten, bussen met koffie en thee, en langs den
muur staan alle soorten van blikjes opgestapeld. Alles
is gemerkt 45. Dat is, omdat de Potsdam haar 45e
reis maakt.
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Dan volgt de bewaarplaats van groenten en vruchten
en de bakkerij. Daar werken eiken nacht drie broodbakkers, en overdag zijn er twee banketbakkers bezig.
Wat zoo 'n groote boot al niet bergen kan !
Dien nacht wordt Annie om vier uur wakker. Wat is
't raar stil. Zij hoort de machine niet meer. Toen ze
pas op de boot was, kon ze niet slapen van de trillingen,
die de machines maken, en nu is zij er zoo aan gewend,
dat zij wakker wordt van de stilte. Zou er iets niet in
den haak zijn?
Zij en juffrouw de Reuver kleeden zich gauw een
beetje aan, en kijken dan eens buiten haar hut. Uit
andere hutten komen ook menschen, die maar gauw wat
omgeslagen hebben, en er zijn heel wat verschrikte gezichten, want menigeen denkt aan een ongeluk. Sommigen
hebben hun zwemgordel al om. Gelukkig komt er een
hofmeesteres zeggen, dat er geen gevaar is, er is alleen
maar een stoompijp gesprongen, en daarom zullen de
machines een paar uur niet werken.
Langzamerhand gaat ieder weer naar zijn hut terug
en naar kooi. Maar als 's morgens de machines weer
werken en de boot weer gaat, dan is dat toch wel een
heerlijk gevoel.
't Is de negende dag op zee.
»Kijk, vogeltjes," zegt Annie, die met Lizzie en haar
Papa op 't dek zit.
»Dat is een bewijs, dat we land naderen," zegt Lizzie's
Papa, »want dat zijn geen vogeltjes, die heel ver van

21

land gaan, net zoo min als die kleine scheepjes daar
aan den horizon. Zie je ze ?"
Ja, Annie ziet ze. En het duurt niet lang, of ze merken,
dat Lizzie's Papa gelijk had. Want daar zien ze Long
Island, dat lange, smalle eiland vóór New York.
Nu hebben ze weer gauw een loods noodig.

„Kijk, vogeltjes," zegt Annie.

Kijk ! daar komt zijn boot al aanstoomen. En zij hangen
weer over de verschansing om hem aan boord te zien
komen, net als zij gedaan hebben bij de kust van Frankrijk.
't Is schemerdonker, als zij de groote rivier de Hudson
opvaren.
»Weet je wel naar wien deze rivier heet?" vraagt
Lizzie's Papa.

„De Halve Maan'”
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Neen, dat weet Annie niet.
Naar Henry Hudson, en die heeft nog wat met jou
landje te maken. Hij was een Engelschman, maar hij
was in Nederlandschen dienst, en met zijn jacht »de
Halve Maan", zeilde hij in 1609 deze rivier op om een
noordelijke doorvaart naar Indië te zoeken. De Hudsonbaai en de Hudson-straat bij Canada heeten ook naar
hem. 't Is niet best met hem afgeloopen, want op zijn
terugreis 't volgend jaar, is hij door zijn oproerige matrozen in zee gegooid."
»Herinnert u u wel de Hudson-feesten in 1909 ?" vraagt
juffrouw de Reuver.
»Daar zijn we bij geweest !" roept Lizzie, »en we hebben
dat schip uit Holland gezien."
»Ja, daar wou ik 't juist over hebben," zegt juffrouw
de Reuver. »Ik heb het toen in Amsterdam gezien." En
zij vertelt aan Annie, die er niets van weet, dat er toen
in Holland een klein zeilschip is gebouwd van hetzelfde
model als »de Halve Maan" van Henry Hudson, en dat
men dit schip ook zoo genoemd heeft en dat het te
Amsterdam is te zien geweest, eer het op een groote
stoomboot werd geladen en naar Amerika gebracht voor
het driehonderd-jarig gedenkfeest.
Pas is dit verteld, of er is al weer wat merkwaardigs
te zien : het Vrijheidsbeeld op Bedlow's eiland. 't Is een
heel groot beeld op een heel klein eiland. 't Lijkt wel of
het eilandje zoo uit zee is opgekomen om dat beeld te
dragen.
»Dat is een presentje van de Fransche regeering aan
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de Vereenigde Staten," zegt Lizzie's Papa, dus van de
eene republiek aan de andere. — En zie je daar in de

Het Vrijheidsbeeld.

verte die groote brug? — Dat is de Brooklyn-brug. En
daar, waar al dat licht is, dat is New York."

III. VOET AAN WAL -- IN DE NIEUWE WERELD.
Hoe verder zij komen, hoe drukker het wordt op 't
water. Wat een stoombooten ! En wat een gefluit en getoeter ! Je zou er je ooren voor dicht houden!
Langzaam vaart de Potsdam het dok van Hoboken in.
Hoboken ligt net tegenover New York, met de Hudson
tusschen beide in. Voor al de deuropeningen van de werf
staan menschen te wuiven, te zingen of te fluiten, en ze
kijken Op naar de groote boot, om te zien of de familieleden
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of vrienden, die zij komen afhalen, al op het dek staan.
Eén voor één gaan de passagiers langs de lange loopplank van het schip af, naar de werf. En zooveel afscheidnemen als 't in Rotterdam was, zooveel weerzien is 't nu hier.
Voor Annie is er niemand, want oom Frans zal haar
eerst veel verder in Amerika komen afhalen ; vooreerst
blijft zij nog bij juffrouw de Reuver.
»Nu sta je op mijn land," zegt Lizzie, als Annie voet
aan wal heeft gezet, »'t beste land van de wereld," voegt
zij er echt Amerikaansch bij.
Eerst moeten al de passagiers naar het douanenkantoor.
't Is een heel groote ruimte, waar de koffers worden neergezet naar de letters van het alfabet. Daardoor kan Annie
nog wat bij Lizzie blijven, want Lizzie heet Wilson, en dus
staat haar koffer bij de groote W. evenals die van Annie.
Maar als de koffers zijn nagezien, dan moeten zij afscheid
nemen. 't Is een warm afscheid, met beloften van elkaar
te zullen schrijven.
Juffrouw de Reuver heeft haar nicht gevonden, die te
Brooklyn woont, en bij wie zij en Annie zullen logeeren.
Naar Brooklyn, dat is een heele tocht.
Eerst in een electrische tram, dan in een veerboot de
Hudson over, even door New York, en dan over de
reusachtige Brooklynbrug, die zoo lang is, dat het de
moeite waard is om er voor in een trein te stappen.
»Weet je wel, dat je nu in een stad bent, die Oen
peettante in Holland heeft?" vraagt de nicht van juffrouw
de Reuver aan Annie.
»Een peettante in Holland?"
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»Ja, Brooklyn heet naar Breukelen, maar morgen zal
je wel zien, dat het petekind heel wat grooter is dan
haar oude Hollandsche peettante."
Dat ziet Annie den volgenden morgen, na lekker geslapen te hebben in het Amerikaansche bed in 't Amerikaansche huis, waar alles wel heel anders toegaat dan
in een Hollandsch huishouden -- dit merkt Annie wel.
Daar hadt je 't al dadelijk met haar laarzen.
Die hadden zij en- juffrouw de Reuver heel gewoon
's avonds buiten de deur gezet om gepoetst te worden.
Maar 's morgens stonden ze er nog net zoo. En haar
gastvrouw vroeg met een ondeugend lachje, waarom ze
die daar gezet hadden.
»Wel, om gepoetst te worden," zegt juffrouw de Reuver.
»Gepoetst? door wie`?"
»Door de meid, natuurlijk."
»Dat doen we hier in Amerika zelf, want zulke werkjes
doet een Amerikaansche dienstbode niet."
Met haar drieën gaan zij uit, om wat van Brooklijn
te zien.
't Aardigste vindt Annie : een kinderbibliotheek. Dat
een bibliotheek een groot gebouw was met veel boeken,
waar groote menschen kwamen om te zitten lezen -at wist zij wel. Maar nu ziet zij een kinderbibliotheek.
In een zaal staan lage ronde tafeltjes met kleine stoeltjes
er om heen. Er zijn boeken met verhalen, prenteboeken
met versjes, boeken over vogels en boeken over bloemen.
Er zijn juffrouwen, die gezellig naast de kinderen gaan
zitten en hun wat vertellen van de boeken, die ze be-
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kijken. En dan zijn er ook foto's en Bijbelsche platen,
die op bordpapier zijn geplakt met een ringetje er aan.
En een van de juffrouwen vertelt aan Annie, dat de
kinderen die platen en foto's mee mogen nemen voor
een ziek broertje of zusje thuis, en dat deze zoo'n plaat
dan een week boven hun bedje mogen hangen.
»Komen die platen niet vuil terug?" vraagt juffrouw
de Reuver.
»We leeren hun om er netjes op te zijn, maar meestal
zorgen zij er zelf wel voor," antwoordt de juffrouw van
de bibliotheek.
Dan gaan zij een weeshuis zien. Dat vindt Annie ook
wel aardig.
Een meisje van een jaar of drie komt naar Annie
toe, en trekt haar mee naar een wiegje, dat in een hoek
van de kamer staat. Annie schrikt er even van, want....
daar in de wieg ligt een pikzwart kindje, een negerkindje !
En het driejarige meisje is al aan 't vertellen : »We
hebben een zwart kindje, ze heeft zwarte handjes. En
zwarte voetjes. En een zwart gezichtje. En alles is zwart
aan haar. Maar ze is heelemaal schoon." En Annie moet
lachen om den ernst, waarmee de kleine meid dat zegt.
De weesmoeder vertelt, dat toen 't negerkindje den vorigen
dag gebracht was, het kleine meisje dat nieuwe kindje
erg vies vond en 't aldoor wou wasschen, en dat het
heel wat moeite gekost had om haar te beduiden, dat het
nieuwe kindje niet vuil was, maar een zwart velletje had.
's Middags gaan zij boodschappen doen in New York.
Dat is heel ander boodschappen-doen dan in Amsterdam
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of in den Haag! De winkeljuffrouw zegt je niet goedendag en vraagt niet : »wat blieft u ?" Neen, nu maakt
Annie kennis met het Amerikaansche : »help je zelf !"
Zij gaan een zoogenaamde »winkel van droge goederen"

Een meisje van een jaar....

binnen, Wat je dáár al niet krijgen kan ! En groot dat
't er is ! En vol! Er zijn liften, die je van de eene verdieping naar de andere brengen, en waar wel twintig
menschen op kunnen staan.
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Op elke lift is een neger. Een echte neger met een
kroeskop. Annie moet denken aan de Negerhut van oom
Tom. Als de lift bij een verdieping stil houdt, dan roept
de neger, wat je alzoo op die verdieping krijgen kunt:
»Paraplu's, kinderwagens, kousen, schoenen, schilderijen." En als je nu van plan bent een paraplu of een
paar schoenen te gaan koopen, dan stap je uit.
Er zijn veel moeders, die er met haar kleine kinderen
komen. En omdat 't er zoo groot is, is 't lastig om die
kleuters overal mee naar toe te nemen. Daarom is er
een kinderkamer, waar de moeders haar kinderen laten,
terwijl zij haar inkoopen doen. In die kinderkamer
neemt Annie een kijkje. Er is een kinderjuffrouw, die
de kleintjes zoo lang bezig houdt met allerlei speelgoed,
dat er is. Zijn die kinderen dan niet verlegen en roepen
ze niet om moeder 2 — Niet dikwijls, want Amerikaansche
kinderen zijn haast nooit verlegen.
Deftige dames loopen er met groote pakken. Dat komt
zeker, omdat er hier en daar op bordjes te lezen staat :
»Ieder pakje, dat ge zelf naar huis draagt, vermindert
het werk van hen, die u dienen." Echt Amerikaansch !
zooveel mogelijk zelf doen.
Dat er in New York hooge huizen waren, had Annie
wel gehoord. Maar zulke als zij nu ziet ! Er zijn er van
twintig verdiepingen ! »Wolkenkrabbers" heeten zulke
huizen. Nu ! zoo mogen ze wel heeten !
Nog één dag in Brooklijn, en dan zitten Annie en
juffrouw de Reuver in den nachttrein op weg naar Chicago.
Lange doorloopende wagens heeft zoo'n nachttrein.
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Aan weerskanten zijn bedden, twee boven elkaar, net
zooals op de boot. Voor elk bed hangt een gordijn. Een
neger is de bediende van zoo'n trein, en hij maakt
's avonds de bedden in orde, die overdag niet te zien zijn.
Annie vindt 't echt grappig om in zoo'n trein-bed te
stappen, nadat zij zich wat heeft gewasschen in de dameskleedkamer aan 't eind van den wagon. Eerst heeft zij
een gevoel, of ze een wiegekindje is, zoo schommelt het
bed heen en weer, en dan krijgt zij 't gevoel of ze een
gans is, die levend gebraden wordt, zoo stik-warm wordt
het in den trein. Blij is ze, als de trein 's morgens twintig
minuten stopt, en zij, na ontbeten te hebben, wat in de
frissche morgenlucht op 't perron kan loopen.
Dan weer in den trein, en nu is 't achttien uur sporen
eer zij in Chicago komen, die ontzettend drukke stad.
Na er gelogeerd te hebben in een hotel, gaan zij wat
door de stad tuffen. En dan weer in den nachttrein naar
St. Paul. Daar is 't eind van het samen reizen, want
daar -zullen zij ieder een verschillenden kant uit gaan.
Daarom zal oom Frans te St. Paul komen om Annie
af te halen.

IV. IN 'T VERRE WESTEN.
»Hallo ! hallo ! wacht een oogenblik."
Het viertal, dat zoo wordt aangeroepen, kijkt om. 't Zijn
Tom en Eddie Timmer met hun zusjes Marietje en Bettie.
En ze blijven even wachten op Frank, een vrind van Tom.
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»Waar gaan jullie heen ?" vraagt Frank, hijgend van
't harde loopera,
»Naar 't station om vader te halen," antwoordt Tom.
»En ons nichtje uit Holland," vult Marietje aan.
»Uit Holland ? uilp 't ouwe land ?" vraagt Frank, voor

„Hallo! halo! wacht een oogenblik !"

wien, als een echten Amerikaan, heel Europa, maar vooral
Holland »'t ouwe land" is.
»Ze is de groote zee overgekomen, en ze brengt presentjes mee van mijn Hollandsche Grootma," zegt de
vijfjarige Bettie.
»Vader is drie dagen geleden naar Sint Paul gegaan, hij
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had daar zaken te doen," legt Tom nader uit, »en toen
heeft hij haar daar opgepikt."
»Hoe oud is ze en hoe heet ze ?" vraagt Frank.
Frank krijgt over Annie alles te hooren, wat het viertal
van haar weet, terwijl zij door de stille straten van het
stadje Woodstock 1 ) loop gin. Zoo komen zij aan een houten
gebouw, dat een Hollandsch kind zeker eerder voor een
schuur dan voor een station zou hebben aangezien, maar
dat toch heusch een depot 2 ), een Amerikaansch station, is.
Zoo'n groote gebeurtenis als de aankomst van een
meisje uit »'t ouwe land" wil Frank graag meemaken.
Hij blijft op een kleinen afstand toekijken.
Daar klinkt de bel, die bovenop elke Amerikaansche
locomotief te vinden is, en het reuzengevaarte stopt heel
even om twee reizigers uit te laten stappen. Koffers
worden uit den goederenwagen gegooid, een schelle fluit,
de bel tjingelt .... en voort gaat de trein weer.
»Pappa ! lieve Pappa !" roept Bettie, haar armpjes uitstrekkend naar haar langen vader.
't Is of Papa maanden is weg geweest, zoo wordt hij
begroet en omhelsd door zijn viertal. En Annie staat even
opzij .... vergeten.
Maar dan komt zij aan de beurt.
»Je Hollandsche nichtje — mijn kinderen," zoo worden
ze aan elkaar voorgesteld.
Tom, Eddie en Marietje drukken Annie stevig de hand
en spreken haar naam uit als »Ennie". Bettie heft dadelijk
1 ) Spreek uit: Woedstok. 2) Spreek uit: diepo.
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haar blond krulkopje Op, om gekust te worden. Annie
doet het graag.
»Straks kunnen we die koffers wel halen met den
wagen," zegt Papa tot zijn oudste, »laten we maar eerst
naar huis gaan."
Tom, Eddie en Marietje gaan voorop loopen, want het

Straat te Woodstock.

houten trottoir is niet breed genoeg om met je zessen
naast elkaar te loopen.
Annie heeft zich Tom en Eddie voorgesteld als een
span jongens, die niet veel verschilden in grootte. Maar
ze ziet nu, dat 't heel anders is. Tom is bizonder groot
en forsch voor zijn leeftijd, en Eddie is juist klein en
tenger. Marietje is een kort dikleertje.
Holl. meisje in Amerika. M. B. No. 6, 2e druk.
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»Is de straat opgebroken ?" vraagt Annie aan haar
oom, wijzend op het breede middengedeelte, dat een
ongelijke aarden weg is.
»Dat is een echt Hollandsche vraag," antwoordt oom
Frans lachend. »Welnee, zoo ziet 't er hier altijd uit, dat
is de rijweg, en iedereen loopt op deze zoogenaamde
zij-paden langs de huizen. Die nette gelijke Hollandsche
straten kennen we hier in 't verre Westen niet."
De houten huizen met stijve voorgevels geven iets
kaals en ongezelligs aan de hoofdstraat, waar zij nu
loopen. Annie denkt opeens aan een straat in IJmuiden,
waar zij ook eens op een winderigen najaarsdag is geweest.
Bettie, die tusschen Papa en Annie in loopt, heeft Annie
eens goed opgenomen en bij zichzelf uitgemaakt »dat ze
lief is". En als zij zoover is, steekt zij haar handje in
die van Annie. En dat kleine, warme handje, dat zich
zoo vertrouwelijk in de hare legt, neemt voor Annie iets
weg van 't koude en ongezellige in die vreemde stad.
Zij is blij, dat oom niet in zoo'n straat woont, maar
buiten het eigenlijke stadje aan een weg, waar de huizen
verder van elkaar staan, met een grasveld er omheen.
Veel boomen zijn er niet, maar er is toch een klein
boschje op zij van het huis. Dat ziet ze nog even, eer
tante Lize de deur open doet.
»Dag Annie, hoe gaat 't ?"
Tante zegt 't niet onhartelijk, en geeft haar een zoen.
En toch is die eerste ontmoeting met tante een teleurstelling voor Annie. Iets anders heeft ze verwacht, aan
iets warmers had zij behoefte.

35

Die kleine Bettie is éénig op dat oogenblik!
»Mamma, ze is lief, ik weet 't", zegt ze met de zekerheid van een belangrijke ontdekking gedaan te hebben.
»Zoo kleintje, wéét jij dat?" En allen lachen.
Tante heeft het eten klaar. Annie volgt de anderen
naar een soort keuken-kamer.
Er staat een kookkachel en er zijn rondom langs den
muur planken met borden en schalen, en Annie moet
vooral kijken naar de kannetjes en kopjes, die aan hun
oortje hangen aan haakjes onder die planken.
Zoo iets heeft zij nog nooit gezien. Verder lijkt 't meer
op een kamer, met dat karpet, die eettafel en die stoelen
er omheen.
»Dit is onze pentrie," zegt oom.
»Je spelt 't p.a.n.t.r.y.," deelt Eddie mee.
Zoo vreemd als de naam van die keuken-eetkamer, zoo
vreemd is ook het eten voor Annie. Naar Hollandsche
groente kijkt zij tevergeefs uit. En voor vleesch hebben
ze gebraden eenden, door Tom geschoten.
»Gaat Tom al op de jacht?"
»Ja, de jacht is hier vrij," zegt oom, »wie met een
geweer kan omgaan, kan gaan jagen."
Bij die eenden eten ze aardappels met veel ingemaakt
zuur erbij, »pikkels" noemen zij 't. En dan komt er toe:
een gebak, dat ze »paie of pij" noemen.
»Je spelt 't »p.i.e.", zegt Eddie weer.
»Laat ze 't nu maar eerst proeven," zegt tante, »eerst
leeren eten en dan leeren schrijven."
»'t Lijkt een beetje op Hollandsche zandtaart," zegt
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Annie, als zij de pie geproefd heeft, die bestaat uit een
knappende onder- en bovenkorst met stukjes appelen
er tusschen.
Annie kan wel merken, dat zij in een half Hollandsch,
half Amerikaansch gezin is gekomen. Oom en tante praten
meest Hollandsch met elkaar, maar de kinderen Engelsch.
Toch kennen de kinderen een beetje Hollandsch, en dat
is gemakkelijk voor Annie, want als zij dan een woord
niet in 't Engelsch weet, zegt zij 't maar in 't Hollandsch.
Na het eten gaan oom en de jongens haar koffers halen.
Marietje helpt haar moeder om schalen en borden in
elkaar te zetten, en gaat dan zeepsop maken om af te
wasschen in een soort werkkeukentje, dat naast de pantry
is. Zelfs Bettie helpt mee afdrogen.
»Zal ik ook helpen ?" vraagt Annie.
En nu krijgt zij niet het Hollandsche antwoord van :
»Och nee, jij hoeft nog niet, zoo'n eerste dag," maar kort
en echt Amerikaansch zegt tante : »natuurlijk". Zoo merkt
Annie al dadelijk, dat zij in 't land is, waar iedereen werkt.
Met haar vieren zijn ze vlug klaar. Meteen wordt de
tafel weer gedekt, en een servet over alles heen gelegd.
Dat is voor 't avondeten, dat ook weer warm zal zijn.
»Nu 't huis laten zien," zegt Bettie.
Tante schuift een gordijn opzij, en nu zijn ze in de
zitkamer. Een orgel, een paar kleine tafeltjes met
snuisterijen, veel schommelstoelen en een groote vulkachel
maken, dat het er daar wel gezellig uitziet.
Dan is er beneden ook nog de slaapkamer van oom
en tante. Boven zijn drie kamers : één voor de jongens,
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één voor Marietje en Bettie, en »hier heeft de dominee
geslapen, toen hij bij ons in de kost was, maar nu nemen
we nooit meer een dominee in de kost, want nu hebben
we jou," babbelt Bettie.
Annie kijkt haar kamer eens rond. Los liggen de dekens
over 't bed, en daarover ligt een donker-gekleurd kleed,
zoodat het bed meer op een rustbank lijkt. Annie is nu
al lang genoeg in Amerika om te weten, dat dit de
Amerikaansche manier is van bedden opmaken.
Voor 't raam staat een tafeltje met een schommelstoel.
»0 ! wat een heerlijk ruim uitzicht heb je hier !" Annie
houdt opeens van haar kamer om dat uitzicht. Over
glooiende velden, met hier en daar een boom of een
huisje, zie je ver, héél ver. Wat zal zij daar rustig kunnen zitten.
Maar van rustig zitten komt nu niets in. Oom en de
jongens hebben haar koffers boven gebracht. En al gaan
oom en tante en Tom weg, Marietje, Bettie en Eddie zijn
niet weg te krijgen, eer het pak van Grootma uit Holland uit den grooten koffer is opgediept. Dan gaat 't in
triomf naar beneden, en het pak wordt open gemaakt.
Bettie is zoo opgewonden, dat zij 't eerste presentje,
dat zij in handen krijgt, laat vallen. 't Is een doos met
mooie groote kralen, die over den grond rollen. Om ze
niet stuk te trappen, moeten die nu eerst één voor één
worden opgeraapt. Wat een geduldwerk, als je brandt
van nieuwsgierigheid om te weten, wat er verder in
't pak zit!
Bettie's verrukking stijgt ten top, als zij een poppen-
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schooltasch met kleine schriftjes erin,een pannekoekspannetje en een vuurvast schoteltje voor 't poppenservies krijgt.
Voor Marietje is er een naaidoosje met alles er in.
Voor Tom een zakportefeuille, precies zoo een als
vader krijgt.
»Goed voor zoo'n zakenman," zegt vader.

,,.. en het pak wordt open gemaakt.
Ja, Tom is al een »zakenman", en Eddie begint ook
al — hoe, dat zal Annie later wel hooren.
Eddie is heel blij met een electrische zaklantaarn en
een stempel, waarmee hij »Eddie Timmer" zet op alle
stukjes papier, die hij onder zijn bereik krijgt.
Dan zijn er nog zakdoeken, die Grootma zelf genaaid
heeft, en een paar dingen voor tante.
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En dan al die figuren van chocola : letters, een poes,
een hond, een olifantje en een ezeltje .... nee, zoo iets
hebben de kinderen nog nóóit gezien. Ze kennen alleen
stukken chocola, en zij luisteren met verbazing, als
Annie vertelt, dat de winkels in Holland heele tafels
vol hebben van zulk lekkers, als 't tegen Sint Nicolaas
gaat.
De stille Marietje komt onder den indruk van al die
presenten. Zij gaat naar Annie toe en zegt fluisterend:
»Grootma moet wel heel rijk zijn om ons zooveel moois
te kunnen geven."
»Dat geloof ik toch niet," zegt Annie lachend.
Voor Marietje is Holland op dat oogenblik een land
vol van heerlijkheden.
Eddie vraagt om één van de zakdoeken,
»Ze zijn voor de meisjes, er staat een »M." en een
»B." op," zegt zijn moeder.
»Ja, maar ik wou er toch zoo graag één ; die met »B."
kan best, ik heet toch ook Bernard."
»Nu, goed dan."
Annie vindt het vreemd, dat hij dáár nu zooveel om
geeft. Maar zij weet nog niet, wat zij later merken zal,
dat Eddie er zoo op gesteld is, omdat Grootma ze zelf
genaaid heeft, en dat »Grootma in Holland" een groote
plaats inneemt in Eddie's hart. Zijn grootste wensch is:
om eenmaal naar Holland te gaan, naar Grootma.
Dien avond ligt Annie langen tijd wakker. Als zij zich
de wereldkaart voorstelt en er aan denkt, dat zij nu
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zoowat midden in dat groote Noord Amerika is, dan lijkt
haar dit o zoo wonderlijk ! In 't verre Westen ; heel ver
van 't kleine Holland, heel ver van moeders graf.
Wat een vreeselijk verlangen naar moeder komt er nu
in haar ! Z66 ver van moeder af !
Maar dan komt de gedachte : eigenlijk is moeder dáár
toch niet, moeder is in den hemel. En de hemel, is die
nu verder van haar af dan in Holland ? Annie moet
zelfs even glimlachen door haar tranen heen, om die
gedachte. Welnee, natuurlijk immers niet.
Zou moeder weten, dat zij nu hier was bij oom Frans?
Tante Johanna gelooft, dat de Heer aan moeder zal
zeggen, wat Hij goedt vindt, dat zij weet én wat haar
gelukkig maakt. Zóó gaat Annie aan den Heer denken.
Die is immers héél dicht bij haar, altijd en overal ....
»Uw bewaarder zal niet sluimeren" .... Den 121en Psalm
heeft zij op de boot van buiten geleerd, omdat tante
Johanna dien heeft voorgelezen dien laatsten avond in
Holland.
»De Heer is uw bewaarder, de Heer is uw schaduw
aan uw rechterhand. — De Heer zal u bewaren van alle
kwaad, uwe ziel zal Hij bewaren."
Zachtjes zegt zij 't bij zichzelf. Die woorden geven
haar een gevoel van rust en van troost.
Nu kan zij gaan slapen.
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V. VEEL DAT NIEUW IS.
»Ennie, Ennie."
Heel zacht wordt 't gezegd dicht bij Annie's oor. En
als zij haar oogen open doet, ziet zij Bettie in haar
nachtjaponnetje staan, en met haar blonde krullen nog
verward om haar
hoofdje.
Zoo behoeft zij
zich niet lang te bedenken, wáár zij is.
• »'k Ben gauw even
komen kijken, of je
van nacht niet stil''`J! ^;^I í, ^ `! letjes naar 't ouwe
land terug bent gegaan," zegt Bettie.
»In m'n droom
misschien wel, maar
anders zou 't niet
best gaan in één
nacht," antwoordt
„'k Ben gauw even komen kijken."
Annie lachend.
»Nu ga ik me gauw aankleeden en dat moet jij ook
doen." En weg trippelt Bettie.
Als Annie het gordijn heeft opgetrokken, geniet zij
dadelijk van 't ruime uitzicht.
De grauwe lucht en de wind van gisteren zijn weg -'t is een heldere dag, en zonnegoudglans ligt over
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't wijde landschap. Geen nevel is er aan den horizon, tot
in de verste verte is alles duidelijk te zien — dat komt
van de ijle, droge lucht, die hier is.
Annie is nog niet klaar, als Bettie er al weer is.
»Vandaag is 't Zaterdag, heerlijk !" zegt ze.
»Waarom is Zaterdag heerlijk?"
»Omdat we dan heelemaal geen school hebben."
»Nooit Zaterdags ?"
»Nee nooit."
»Zaterdag is een vrije dag door heel Amerika," roept
Marietje van uit de andere kamer, waar zij 't gesprek
hooren kan, want ook deze kamers zijn niet door een
deur, maar met een gordijn van elkaar gescheiden.
»En ga jij dan al school?" vraagt Annie aan Bettie.
»Natuurlijk !" zegt het kleine ding en richt zich zoo
hoog op als ze kan. »Ik ben immers al vijf."
Annie vertelt, dat in de steden van Holland de kinderen
niet voor hun zesde jaar naar school gaan, en dat ze
daar Woensdag- en Zaterdagmiddag vrij hebben.
»0, maar wij leeren Woensdagmiddag wel," roept Marietje weer.
»Ga jij Maandag ook naar school?" vraagt Eddie aan
't ontbijt.
Annie kijkt haar oom aan.
»Ja," zegt oom, »ik zou maar gaan, als ik jou was.
Misschien ben je met sommige vakken wel verder dan
de kinderen hier, maar je moet toch leeren alles in het
Engelsch te doen, en voor je Engelsch is 't in elk geval
goed. Je gaat Maandag maar mee, vertelt, hoe je heet
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en waar je vandaan komt, en dan zal de onderwijzeres
je wel plaatsen."
Oom heeft dus niets van te voren met de onderwijzeres
afgesproken 2 Veel omslag van een nieuwe leerling schijnen ze hier dus niet te maken !
»0 kijk ! wilde eenden !" roept Tom opeens. En allemaal staan ze op, om naar een grooten zwerm wilde
eenden te kijken, die van 't Noorden komen aanvliegen
en Zuidwaarts trekken.
»Dat is een bewijs, dat we spoedig kou krijgen,"
zegt oom.
Even daarna zien ze een vlucht prairie')-duiven.
»Wat is dat eigenlijk »prairie"?" vraagt Annie.
»Prairie is land, dat nog niet ontgonnen is, en waar
lang, grof gras op groeit. Op sommige plaatsen is 't gras
wel zoo hoog, dat een jongen er in staan kan, zonder
dat je hem ziet."
»'s Zomers gaan we wel eens wandelingen maken
naar de prairie, en dan nemen we ons eten mee," vertelt
larietje.
Na 't ontbijt zegt Bettie: »Ennie, maak gauw voort
met je werk, dan zal ik je alles en alles laten kijken."
»werk ? ik heb geen werk," zegt Annie.
»We hebben hier allemaal werk," zegt Tom en gaat
met zijn vader de deur uit. Tom heeft vandaag een erg
oud pak aan, vindt Annie. En gisteren zag hij er zoo
keurig uit.
1)

Spreek uit préérie.
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En nu wordt 't Annie duidelijk, dat het vanzelf spreekt,
dat zij met Marietje het ontbijt afwascht, dan haar bed
opmaakt en verder haar kamer in orde brengt. Tante
heeft ook heel geen hulp van een dienstmeisje of werkster;
die zijn hier haast niet te krijgen en erg duur. En tante
moet brood bakken en pie's maken voor Zondag, en
allerlei koken.
Eindelijk zijn ze zoover, dat Bettie haar »alles en alles"
kan wijzen. Eddie en Marietje gaan ook mee, en Jip,
't Puck-hondje, loopt al vooruit.
Een eind achter 't huis is een groot houten gebouw,
waar oom z'n naam met reuzenletters op staat.
»Wat is dat?" vraagt Annie.
»Dat is vader z'n kolenloods, en daar bij dat raam en
die deur is zijn kantoor."
Dat oom steenkolenhandelaar is, wist Annie wel. Maar
niet, dat hij er nog van allerlei bij is, echt op z'n Amerikaansch. Hij handelt ook in landbouwwerktuigen, en
Annie ziet in de loods een dorschmachine staan. Dan
handelt hij ook in vee, dat hij opkoopt van de boeren,
en dan weer verkoopt en met den trein verder zendt.
Daarvoor is een groote bewaarplaats, een overdekte
ruimte, die aan één kant open is.
»Waar is Tom ?" vraagt Annie.
»0, die werkt Zaterdags aan den graan-elevator, en dan
verdient hij een dollar," zegt Eddie. »Willen we daar
eerst even kijken?"
Een dollar ? Annie herleidt 't gauw in Hollandsch
geld. Een dollar is een rijksdaalder. Verdient Tom dat
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al op één dag? Annie is benieuwd om te zien, wat
hij doet.
Ze gaan weer denzelfden weg als gisteren.
Wat een klein stadje is Woodstock toch eigenlijk ! niet
veel meer dan een paar straten. In Holland zou je 't zeker
een dorp noemen, maar hier is alles »stad".
Vlak bij het station, aan de rails, daar is de graanelevator.
Juist komt er een boer met paard en wagen vol gedorscht graan. De wagen wordt op een reuzen-weegschaal
gereden, en het paard afgespannen. Nu wordt de wagen
gewogen. Dan rijdt het paard den wagen weer van de
weegschaal af, en het graan wordt gestort in een reuzen
bak. Als de leege wagen gewogen is, en 't gewicht afgetrokken van het eerste gewicht, dan weten ze, hoeveel
graan de boer heeft gebracht.
Annie heeft er met belangstelling naar gekeken, terwijl
oom dat werk met den boer deed.
»0 kijk, daar heb je Tom ! Maar wat heeft hij zwarte
handen !" Geen wonder ook ! Tom is vandaag stoker.
't Is zijn werk het vuur te stoken in de groote machine.
Want aan dien reuzenbak, waar het graan in ging, zitten
drijfriemen, en die worden in beweging gebracht door
stoom. Zoo wordt de bak omhoog geheven, 't graan in
een soort trechter gestort, en die trechter gooit het weer
in den leegen graanwagon, die klaar staat op de rails.
»Vindt je 't geen vuil werk?" vraagt Annie aan Tom.
»Wat ? vuil? Daar is toch water om me te wasschen,"
is 't leuke antwoord.
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»Ga je nu mee naar mijn kippen," zegt Eddie, »die
zijn achter op onze yard." 1)
»Wat is de yard ?"
»Al de grond, die bij ons huis hoort."
»Wat hebben jullie veel grond."
»Ja, de grond is hier niet duur," zegt Eddie wijs.
»Kijk, dat groote stuk is moestuin, daar werken we
's zomers in. Dezen zomer hadden wij er ook maïs in,
't stond zoO hoog, wel twee voet boven Papa z'n hoofd."
»En ik heb een heeleboel korrels bewaard om met
Kerstmis te vergulden," vertelt Marietje.
»Zou je denken, dat ik een stukje grond voor m'n
eigen kon krijgen ? Ik heb bloemenzaad en wat bollen
uit Holland meegebracht."
»0 stellig."
»Gaan er dan Hollandsche bloemen op groeien ?"
vraagt Bettie.
» Zeker."
Bettie klapt in de handen. »Mooie Hollandsche bloemen !
Fijn !"
Ze staan bij de kippen.
't Zijn maar ruwe hokken, door oom en de jongens
zelf getimmerd. Maar wat een kippen !
»Hoeveel zijn er wel?"
»Met die jongkies mee zes en zeventig; 'k heb er van
den zomer twee en dertig kuikens bij gekregen," zegt
Eddie.

1)

Spreek uit: jaard.
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»Zorg jij er voor 2"
»Ja, dat zijn mijn zaken," zegt Eddie gewichtig.
»Vandaag moet ik de loop aan den Noordkant dicht
maken met stroo en oude lappen, want als je 's winters
niet zorgt voor een warm hok, dan krijg je in 't voorjaar geen eieren."

'k Heb er van den zomer twee en dertig kuikens ....

»Wat doe je met de eieren '"
»Verkoopen natuurlijk. Thuis heb ik een boek, waar
ik alles in opschrijf: hoeveel ik aan voer uitgeef en hoeveel ik voor de eieren krijg, en dan kan ik zien of m'n
zaken vooruit gaan. Ik heb al zes dollar op de Bank, en
van den zomer heb ik m'n eigen bovenkleeren betaald."
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Er is iets van bewondering in Annie's blik, als zij
naar Eddie kijkt, die nog een jaar jonger is dan zij, en
't al zóó ver gebracht heeft in de wereld.
»Ik heb al vier dollar op de Bank," zegt Marietje, »en
Bettie drie. Als we wat van Grootma uit Holland krijgen,
dan brengen we 't altijd naar de Bank, want we sparen
op voor een pony."
»Een echte pony ?"
»Ja natuurlijk, dan gaan we leeren paardrijden."
»En waar stal je 'm dan ?"
»Wel bij de koe, daar is nog best plaats, ga maar mee."
En nu brengen ze Annie in een kleinen houten stal,
waar een koe staat.
»Ook al van jullie?"
»Van vader en moeder. Vader melkt 'rn, en ik breng
de melk weg," zegt Marietje, »want er is bijna altijd
melk genoeg om nog wat te verkoopen."
Nu kijkt Annie met verwondering naar Marietje. Marietje ziet er heelemaal uit als een jongejuffertje, en
brengt zij toch zelf melk rond?
»Dan ben je een melkboerin," zegt Annie.
Maar Narietje voelt niet, wat Annie daar eigenlijk
mee zeggen wil. En Annie denkt, maar ik doe 't nooit!
Verbeeld je ! melk rondbrengen ! dat is boerinnewerk !
Wat zouden Mien en Jo Versteeg, haar Hollandsche
schoolvriendinnen, dat »gek" vinden! wat zouden ze dáár
om proesten! —
Al is 't Eddie met z'n kippenfokkerij vooral om geld
verdienen te doen, toch heeft hij echt »hart" voor zijn
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diertjes. Dat merkt Annie 's middags, als zij Eddie bij
een van de hokken vindt staan huilen. Hij wil 't eerst
wel niet weten, maar Annie heeft het töch gezien.
»Wat heb je?"
»Niks."
»Jawel, je huilde."
»Daar is er weer
een an gegaan."
»Wie? hoe?"
»Een haantje, voor
't eten morgen middag. Moeder heeft
'm gehaald. ik weet
wel, dat ik ze niet
allemaal houden kan,
maar 't is toch zoo
Maar Annie heeft 't toch gezien.
lam, als je 'm zoo
heb zien rond loopen en zoo lang eten heb gegeven."
Ja, daar kan Annie voor voelen.
»'k Eet er niets van, morgen," zegt ze.
»Och, dat helpt 'm niet meer," is 't nuchtere antwoord.
Als Annie Zondag ochtend wakker wordt, denkt zij
eerst, dat ze een gat in den dag heeft geslapen. Want
ze ruikt al baklucht. Zou 't al zóó laat zijn, dat tante
voor 't middageten bezig is?
Nee, 't is pas half acht.
Marietje geeft uitleg van achter 't gordijn.
Ruik je de pannekoeken ? Lekker hè ? Die krijgen we
altijd Zondags aan 't ontbijt.
Roll. meisje in Amerika. M. B. No. 6, 2e druk.

4
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Pannekoeken aan 't ontbijt ?
Maar 't smaakt Annie toch best : zoo'n knappende
pannekoek met doorschijnende stroop er op.
»Dat hebben we gedaan, zoolang als we getrouwd zijn':
Zondags ontbeten met pannekoeken, hè moeder ?" zegt oom.
En daarna doet het jonge volkje zich te goed aan noten

Kerk van Woodstock.

en eigengemaakte candy 1) Maar daar vindt Annie niet
veel aan, 't is net een hapje bruine suiker.
Hu! wat is 't koud vandaag! Gisteren leek 't nog wel
zomer, en nu is er een snerpende wind. »Ja, zoo zijn de
plotselinge overgangen van ons Amerikaansche vastelandsklimaat," zegt oom.
11

Spreek uit: kendie.
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Tante heeft 't druk met wintergoed krijgen, want in
dunne mantels en jassen kunnen ze niet uit. Annie geniet
van het warme donkerbruine mantelpakje, dat zij met
juffrouw de Reuver in New York heeft gekocht.
Allemaal gaan zij naar de kerk. En Bettie is er nog
lang de jongste niet. `want in het gangpad op de looper,

School van Woodstock.

die daar ligt, staan zelfs een paar kinderwagens met een
slapend kleintje er in. Ja, zoo moeten de moeders in
Woodstock wel doen, omdat zij geen dienstmeisje hebben,
dat thuis op de kinderen past. Wordt er een kleintje wat
rumoerig, dan staat Mama op, en rijdt het wagentje even
heen en weer, of zacht de kerk uit. En niemand, die er
naar kijkt, behalve Annie, voor wie dit ongewoon is.
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't Is wel héél klein, maar echt gezellig : dat Protestantsche
kerkje van Woodstock.
De school, die is heel wat grooter. Dat ziet Annie
Maandag. Daar gaan dan ook alle kinderen op, van
Woodstock en den omtrek. Als de school begint, luidt een
van de onderwijzeressen de bel, , die boven op de school is.
Annie wordt heel vriendelijk ontvangen, en door niemand
»aangegaapt", zooals dat in Holland wel eens gebeurt
met een vreemdelingetje. Haar naam alleen vindt de
onderwijzeres wat moeilijk, en Annie moet dien opschrijven.
En dan spreekt de juffrouw het uit als: Ennie vèn der Werf."
Om eerst wat meer Engelsch te leeren, zal Annie toehoorster zijn in Eddie's klas.

VI. DE LAATSTE DONDERDAG.
't Is de laatste week van November.
»Donderdag is 't Dankzeggingsdag," zegt Bettie.
»Dankzeggingsdag`! wat is dat?" vraagt Annie.
»Weet je niet wat Dankzeggingsdag is ?"
Bettie kijkt Annie verbaasd en meelijdend aan, alsof
ze zeggen wil : wat weet jij toch weinig !
»Nee, heusch niet," zegt Annie lachend, »dat hebben
we bij ons in Holland niet, alleen nog op enkele plaatsen
dankdag voor den oogst."
»Dan ben ik blij, dat ik niet in Holland woon," zegt
Bettie met Amerikaansche beslistheid. »Dan zal ik 't je
eens vertellen — ik heb 't pas op school geleerd."
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En Bettie begint :
»Er was eens een koning in Engeland, die heel stout was,
want hij wou, dat al de menschen naar zijn kerk gingen.
Maar de menschen wilden naar hun eigen kerk gaan en
in vrede leven. En omdat ze dat niet mochten, pakten ze
hun boeltje en gingen allemaal naar Holland in zeilschepen.
Want de stoombooten waren toen nog niet uitgevonden.
En toen wilden
ze eerst in Holland
blijven wonen,maar
,
toen merkten ze, dat
al hun kinderen
i
Hollandsch gingen
praten en 't En^.^) ^ _
gelsch vergaten, en
toen dachten ze: we
gaan ergens anders
naar toe.
Toen pakten ze
„Dan ben ik blij, dat ik ....
weer alles in. Maar
voordat ze weg gingen, baden ze tot God en vroegen
of hij hen bewaren wou, als ze over de groote, groote
zee zouden gaan.
Maar sommige schepen werden heelemaal stukgeslagen
door vreeselijk groote golven, en sommige sloegen om
door den stormwind en zonken in de diepte. En er was
maar één schip, dat aankwam en dat heette de »Mayflower." ') Ze landden op een grooten steen op onze kust,
1)
Meeflauwer.
^

i

^

Í

.^.

Spreek uit:
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en dat was Plymouth ') Rock. En er was niets dan
allemaal bosschen en Indiaansche hutten, en heelemaal
geen huizen. Toen bouwden zij een paar huizen voor
zich zelf, maar de Indianen waren wreed tegen de blanke
menschen, en ze kwamen 's nachts in de huizen en
staken de menschen met pieken om ze te vermoorden.
Maar later zijn de Indianen vriendelijker geworden en
ze leerden aan de blanke menschen, hoe ze maïs moesten
planten. En toen die goed gegroeid was, zijn de blanke
menschen naar 't bosch gegaan en hebben een paar
kalkoenen dood gemaakt, en toen hebben ze een groot
feest gehad en dat was de eerste Dankzeggingsdag."
»Dat heeft mijn kleine meid mooi onthouden," zegt
haar vader, die onderwijl is binnengekomen.
»Maar als Annie er niets van weet, dan kan ze het
toch. zóó niet heelemaal begrijpen," zegt Marietje. » Vader,
vertelt u 't nu nog's, zooals 't heelemaal is."
»'k Heb nu geen tijd, maar Donderdag, dan zal ik 't doen."
»Maar wat doen jullie dan op dien dag?" vraagt Annie.
»Dan eten we kalkoen met vruchtensaus en aardappelen,
en pompoenen-pie toe," roept Bettie.
»Ja, dat is onze Dankzeggings-maaltijd," vult Marietje
aan. »En we hebben geen school, en iedereen gaat , naar
de kerk, en dan wordt er een brief van den president
voorgelezen."
»Een brief ! een proclamatie heet dat," verbetert Tom.
»Nou, een proclamatie dan," zegt Marietje. »En dan
zingen we 't volkslied in de kerk."
1) Spreek uit: Plimmuz.
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Zoo kijkt Annie dan toch ook met eenige verwachting
uit naar Dankzeggingsdag.
Als zij 's morgens aan het ontbijt komt, ziet zij een
groote schaal met allerlei vruchten staan. Dat is, omdat
Dankzeggingsdag allereerst een dankdag voor den oogst
is. In 't morgengebed dankt oom voor al de zegeningen,
die zij dat jaar genoten hebben. Dan gaan ze allen naar
de kerk, waar 't heel vol is. Met gloed wordt 't gezongen
een der Amerikaansche volksliederen:
»My country, 't is of thee,

Sweet land of liberty,
Of thee I sing."
»Mijn land, 't is van u,
Dierbaar land van vrijheid.
Van u, dat ik zing." enz.
En dan komt het glanspunt van den dag : 't middagmaal met den kalkoen en de saus met roode besjes, en
de lekkere pompoenen-pie.
De eerste sneeuw is gevallen. Met hun
j
sleedes
gaan
ze naar de heuvels buiten het stadje, en vóór donker
wordt er nog heel wat afgesleed en pret gemaakt.
Als zij hijgend en tintelend van de buitenpret in huis
komen, begint de binnenpret. De kachel staat rood, en
de schommelstoelen staan er in een halven cirkel omheen.
Op een tafel staat een schaal met stukken eigen gebakken
cake. 1) En daar komt tante aan met .... zelfgemaakt
1)

Spreek uit: keek.
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roomijs. Roomijs moet er bij. Want of de zomerzon brandt
of dat de kachel snort -- een feest zonder roomijs kan
een Amerikaansch kind zich niet denken. Als 't ijs is
opgegeten, eer het heeft kunnen smelten van de warmte,
zegt oom tot Annie:
»Die stoute koning van Engeland, waar Bettie van
verteld heeft, heette Jacobus I. Hij wou den kerkdienst
inrichten naar zijn zin, maar dat wilden die vrije mannen
niet. Daarom gingen zij naar Holland en stichtten te Leiden
een Engelsche kerk. Maar blijven wilden zij daar toch
niet. Toen zijn ze in Augustus 1620 met een zeilschip
van Delftshaven uitgevaren. 't Is toch 'n beetje anders dan
Bettie verteld heeft : ik heb 't nog eens nagelezen. Ze
gingen met de Speedwell naar Engeland en vandaar voeren
ze samen met het grootere schip de Mayflower uit, om
den Atlantischen Oceaan over te steken. Maar de Speedwell
kreeg een lek - en toen zijn ze allen op den Mayflower
overgegaan en met dat zeilschip van Plymouth uitgevaren.
Wel hadden ze een vreeselijke reis en 't leek soms of de
Mayflower nooit aan wal zou komen. Maar in November
zijn ze toch geland, en de rotsachtige plaats, waar zij aan
wal stapten, noemden zij »Plymouth-Rock", naar den haven
Plymouth. Zoowat 'n honderd personen waren 't. Die
worden nu de »pelgrim-vaders" genoemd, en nog altijd
wonen hun afstammelingen in de Oostelijke staten, vooral
in de stad Boston. Zij zijn begonnen een dankdag voor
den oogst te houden, net zooals ze in Engeland gewoon
waren. En sinds 1863 wordt die door heel de Vereenigde
Staten gevierd, en is 't vastgesteld ; dat het de laatste
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Donderdag in November zijn zal. Je hebt dus een echt
Amerikaanschen feestdag meegemaakt."
»Is ons land niet 't beste land van de wereld ?" vraagt
Tom als een echte Amerikaan.
»0 nee" zegt Annie, »Holland bovenal -- maar prettig
is 't hier toch ook wel."
»Over een maand hebben we Kerstmis," zegt Marietje,
»en dat is de beste tijd van 't jaar."

VII. EEN BOTSING.
Van oom houdt Annie veel. En met de kinderen kan
ze ook goed opschieten. Maar met tante lukt 't niet erg.
»Die is zoo koud," vindt Annie. Moeder was héél anders!
En dubbel verlangt zij naar moeder.
't Is Zaterdag morgen.
Tante is druk bezig in 't huishouden. Marietje is verkouden en heeft een warm hoekje in de zitkamer opgezocht, waar zij zit te lezen.
Zooeven heeft oom de melk in huis gebracht.
»Annie," zegt tante, »breng jij van ochtend de melk
eens weg, bij Parker en Vis, je weet wel, waar die wonen."
»Ik ? melk rondbrengen'?"
»Zeker, kind, waarom niet?"
»Dat is geen werk voor mij," zegt Annie.
»Wat verbeeldt jij je wel! Marietje doet 't toch anders
altijd."
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»Maar ik doe 't niet." En meteen loopt Annie de deur uit.
Zij heeft zich immers dadelijk voorgenomen dat nooit
te doen. Dat is geen werk voor haar, vindt ze. En daarbij
komt nog, dat ze bij Vis zou moeten gaan. 't Is een
Hollandsche familie, en Marie Vis zit bij haar in de klas.
Onlangs heeft ze ruzie met Marie gehad. En toen heeft
Marie gezegd : »Jij, met je malle Hollandsche nuffigheden !
nou, je zult 't hier wel afleeren, als je van alles doen
moet." En nu zou Marie er zeker in groeien, als zij, Annie
van der Werf, daar als een melkmeisje aankwam.
Annie slentert eerst wat door het stadje. Maar zij is
niet in een opgewekte stemming, en de saaie, kale straten
staan haar minder dan ooit aan. Daarom gaat zij maar
weer naar huis, en dadelijk door, naar haar kamer.
Zij was van plan haar vrijen dag te gebruiken voor
brieven te schrijven. Aan tante Johanna heeft zij 't laatst
uit Brooklyn geschreven, en aan de oude mevrouw van
Tongeren in 't geheel nog niet.
Zij neemt haar schrijfmap, en begint aan tante Johanna.
Maar 't vlot niet van ochtend, en na een half uur verscheurt zij haar velletje.
't Wordt etenstijd. Zij zal naar beneden gaan.
Juist komt Tom de trap op, vroolijk fluitend.
»'k Ga me even schoon maken," zegt hij, en meteen
omvat hij plagend haar gezicht met zijn zwarte werkhanden.
»Vieze jongen !" roept Annie, boos zich verwerend. »Nou
kan ik me ook weer gaan wasschen."
»Dat kan geen kwaad," is 't lachende antwoord. En
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neurieënd : »Werken, werken is 'n zegen !" gaat Tom
zijn kamer in.
»Werken, werken, daar tuiten hier je ooren van," bromt
Annie in zich zelf, terwijl zij haar gezicht wascht.
Beneden staat oom, Eddie af te borstelen, die vol pluizen
en veertjes zit van 't kippenhokken schoonmaken.
Als zij samen in de keuken-eetkamer komen en aan
tafel zullen gaan, kijkt oom de tafel onderzoekend langs,
en zegt tot tante, die bezig is het eten op te doen : »Je
hebt je vergist, er is voor één te weinig gedekt."
»Op Annie heb ik niet gerekend," zegt tante stug. »Wie
niet werkt, zal ook niet eten."
Met een kleur heeft Annie toegeluisterd èn .... begrepen.
»Náár mensch !" zegt ze, en meteen is zij de deur uit.
Op haar kamer barst ze uit in huilen, en herhaalt :
»naar mensch ! 'k heb een hekel an d'r."
En allerlei booze gedachten over tante gaan door
Annie's hoofdje. Ze vindt, dat ze hier hard behandeld
wordt, onverdiend hard. Is dit nu 't vrije Amerika 2 En
je wordt er gedwongen om te werken !
Dat tante zelf dag in, dag uit, hard werkt en sjouwt
voor hen allemaal, en dat je dan misschien wel eens wat
streng oordeelt over zoo'n onwillig en koppig kind, als
Annie van morgen was -- er is in Annie wel een stem,
die haar dit even zegt. Maar daar wil ze nu niet naar
luisteren.
't Eten is gedaan, zij hoort 't boven.
Zou er nu iemand boven komen om te vragen, of zij
toch maar beneden komt. Ze heeft honger, echt honger.
•
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Maar er komt niemand. Zij hoort rammelen met borden
en schalen Nu gaan Marietje en Bettie tante zeker helpen
met afwasschen. Oom, Tom en Eddie zijn zeker weg.
Zal ze naar beneden gaan en om wat eten vragen. Nee.
daar is ze te trotsch voor. Dan maar liever honger hebben.
En zoo zit zij daar alleen, mokkend en meelij hebbend
met zich zelf.
Later gaat ze wat opruimen in haar kast, voor wat
afleiding. Zij vindt nog een stuk chocola van de reis,
en eet 't op.
Langzaam gaat de middag om.
't Wordt donker. Annie zit in haar schommelstoel voor
't raam te denken. Hoe zal ze straks doen neet 't avondeten, als er niemand komt 2 0 ! kwam er maar iemand !
Al was 't Bettie maar, dan zou 't gemakkelijker zijn om
naar beneden te gaan.
Daar komt iemand de trap op. Tom? Eddie? nee,
die loopen veel gauwer. Langzamer, zwaarder — 't is
oom. Oom komt niet dikwijls boven. Hij tikt aan haar deur.
Kort antwoordt zij »ja," maar kijkt niet op.
Oom komt naar haar toe, en legt zijn hand op haar
schouder.
»Annie," zegt hij ernstig.
Annie beweegt zich niet.
»Annie, je hebt zeker wel gemerkt, dat de kinderen
hier veel vrijer en zelfstandiger hun gang gaan dan in
Holland, en jij kunt dat ook doen. Maar voor alles is
een grens. En in één opzicht denk ik nog Hollandsch:
eerbied voor je ouderen moet er zijn, en ik vind niet,

A. Hoog,
Hollandsch meisje.

Oom legt zijn hand op haar schouder.

Arnhem,
H. ten Brink.
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dat kinderen maar alles tegen ouderen mogen zeggen.
En daarom speet het me, dat je dat tegen tante zei."
»Maar ze déé naar," houdt Annie vol.
Zou moeder 'tgoed vinden, dat je zóó tegen haar sprak?"
Er komt niet dadelijk antwoord. Maar de gedachte aan
moeder breekt den tegenstand. Oom is moeders broer,
moeders eigen broer. De manier, waarop hij dit vraagt,
lijkt zoo op moeders manier van spreken.
Annie staat op en slaat haar armen om oom z'n hals.
»Nee 't was niet goed van me, ik weet 't wel. Maar
als tante dan maar wat hartelijker wou zijn," zegt ze
snikkend.
»Tante meent 't toch goed met je, dat weet ik. En,
wat dat melk wegbrengen betreft, wees daarin verstandig
en schik je naar de omgeving, waarin je bent. We werken
hier immers allemaal? Ik ben blij, dat mijn kinderen in
dat opzicht Amerikaansch zijn. In Holland denken de
kinderen er dikwijls veel te weinig aan, om hun ouders
te helpen in hun werk. Ze zijn gewoon, dat alles er op
z'n tijd is, en ze vragen niet, hoe 't er komt. Hier hebben
ze meer 't gevoel, dat ze mee moeten helpen om 't huishouden gaande te houden, en dat is een flinke gedachte.
Zoo moet jij ook worden. Wil je je best daarvoor doen?"
»Ja, oom."
»Laten we dan nu samen naar beneden gaan. Zoo
meteen is 't avondeten klaar."
Aan tafel is iedereen »gewoon" tegen haar, en dit maakt
't Annie gemakkelijk.
Als tante daarna alleen in 't afwaschkeukentje is, gaat
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Annie gauw even naar haar toe, en zegt : »Tante, 't spijt me."
»Goed," is al wat tante zegt.
Om haar spijt te toones, is Annie heel hulpvaardig,
ze doet allerlei voor tante, zelfs werkjes, die haar wel
even met een zucht naar haar handjes doen kijken. Maar
zij denkt aan moeder, en wil oom geen verdriet meer doen.
En als Maandag Marietje's verkoudheid nog niet over
is, brengt Annie uit zichzelf de melk weg.

VIII. TWEE BRIEVEN.
»Woodstock 6 Dec.
Lieve tante Johanna !
Wat heb ik u in lang niet geschreven, hè 2 Maar
ik heb 't hier ook zóó druk ! Iedereen werkt hier,
dus ik natuurlijk ook. Over 't geheel vind ik 't hier
nogal prettig. Maar gisteren vond ik 't hier afschuwelijk ! Verbeeld u ! Sint Nicolaas was hier heelemaal
een gewone dag, en in de winkels zag je ook niets,
dat je aan Sinterklaas deed denken. Ik had de menschen wel willen toeroepen: »Weet je dan niet, dat
't Sint Nicolaas is ? Ik verlangde vreeselijk naar
moeder en u en alles in Holland. Weet u nog wel
van verleden jaar. Toen was u bij ons en wat hebben
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we toen een pret gehad met die dames, die bij ons
in pension waren. En hier was heelemaal niks te
doen. 's Avonds kon ik 't niet meer uithouden, en
ben ik de kinderen over Sint Nicolaas in Holland
gaan vertellen. Ze vonden 't fijn ! vooral van al de
fopperijen en moppen, waarvan ik ze vertelde.
Iedereen maakt hier veel werk van Kerstmis, en
daarom hebben oom en tante Sint Nicolaas ook maar
afgeschaft. Dat zou ik nooit doen. Als ik later kinderen heb, dan ga ik echt Sint Nicolaas met ze vieren,
al woon ik ook aan de Noordpool ! Sint Nicolaas
komt hier met Kerstmis, vindt u dat niet gek ? 't Is
toch heel wat anders ! Santa Claus, noemen ze hem
hier. Tom moet voor Santa Claus spelen bij den
Kerstboom. Hij moet binnenkomen met een grooten
zak met appelen en noten op z'n rug. En hij krijgt
ook een masker met een grijzen baard voor, net als
Sint Nicolaas in Holland. Maar verder is 't weer
anders. Want hij krijgt geen rooden mantel aan,
maar een bonten pels. Ziet u, geen echten, maar tante
is bezig wit katoen uit te pluizen en daar maakt ze
een breeden rand van om een oude jas van oom,
dat moet bont verbeelden, en in de verte lijkt 't er
ook op. En een bontmuts krijgt hij ook op.
Bettie gelooft nog aan Santa Claus. En daarom
doen we heel geheimzinnig, en mag ze niet weten,
dat het Tom is.
Op school gaat 't hier heel anders dan in Holland.
Maar leuk is 't er wel. De juffrouw zegt, dat ik voor
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een Hollandsche al goed Engelsch spreek en schrijf.
Hoe gaat 't u? En met de poes ? Ziet u Mien en
Jo Versteeg nog wel 's ? Tante, ik heb Psalm 121 uit
't hoofd geleerd, omdat u dien toen hebt voor gelezen
dien laatsten avond. 't Meeste er van begrijp ik wel
en ik vind 'm erg mooi.
We gaan hier ook naar de kerk en naar de Zondagsschool. Op de Zondagsschool gaan zelfs jongens en
meisjes van zestien jaar, dat vinden ze hier heel
gewoon. Nu, dag tante. Ik zal me nog maar uw nichtje
noemen, al ben ik 't eigenlijk niet.
U w liefh. nichtje Annie."
»Ziezoo ! nu nog een brief aan de oude mevrouw van
Tongeren, de grootmoeder van de kinderen hier. 't Is
erg, dat ik haar nog niet geschreven heb, ik heb 't zóó
beloofd, en ik ben hier nu al, laat 's kijken .... bijna
twee maanden. Wat zal ik er boven zetten ? Lieve mevrouw ? nee, dat is zoo stijf. 0 ik weet wat!"
»Lieve Grootmoeder van de kinderen hier!
Ik had u eigenlijk al lang moeten schrijven, want
dat had ik u immers beloofd ? Ik wou, dat u hier
zat en uw kleinkinderen kon zien. Nu zal ik u maar
van ze vertellen.
Tom is lang en lijkt op oom. Hij is erg sterk en
werkt met oom na schooltijd en Zaterdags, en dan
verdient hij geld ook. Eddie is klein en mager. Van
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hem houdt ik 't meest. En o! hij houdt zóóveel van
u. Hij wil 't wel niet zoo erg weten, omdat Tom hem
dan plaagt, maar heel dikwijls vraagt hij me : »vertel
nog 's van Grootma in Holland. »Ik wou nu maar,
dat ik meer bij u was geweest, dan zou ik meer
weten. Eddie verdient ook al geld. Hij heeft 76
kippen en kuikens, en hij zorgt er heel alleen voor.
En de eieren verkoopt hij. En daar koopt hij zijn
kleeren voor, en de rest zet hij op de Bank.
Marietje is ook wel lief, maar ze is meestal zoo
stil. Maar Bettie is gewoon een schat. Ze is zoo eenig
wijs, en voor vijf jaar is ze wel knap, want ze kan
al lezen en schrijven. 0 ja, dat weet u wel, want u
hebt een briefje van haar gehad na de presentjes,
die ik van u meebracht. Hebt u toen al die kruisjes
wel gezien? Dat moesten allemaal zoenen voor u
verbeelden. Ze zat die kruisjes zoo te zoenen, dat
Marietje zei: »hou toch op, Bettie, want je heele
brief wordt nat."
Ze houdt dol van haar poppen. Ze heeft er vier.
En 's avonds brengt zij ze altijd naar bed, en dan
moeten ze alle vier een gebedje opzeggen. En Marietje
en ik doen ons best om niet te lachen, want ziet u,
ze meent het echt en ze vindt, dat de poppen niet
mogen gaan slapen, vóór ze gebeden hebben. »Dat
mogen wij toch ook niet," zei ze verleden.
Verleden week hebben oom en tante hun kristallen
bruiloft gevierd. Weet u, wat dat is? Dat is, als je
15 jaar getrouwd bent. Ze rekenen 't hier heel anders
Holl. meisje in Amerika. M. B. No. 6, 2e druk.
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dan in Holland. Koperen bruiloft vieren ze niet.
't Gaat bij 5 tegelijk op. Eerst heb je houten bruiloft,
dat is als je vijf jaar getrouwd bent. Dan komt de
»linnen" bruiloft, als je tien jaar getrouwd bent, en
dan de kristallen. Hoe 't verder gaat, weet ik niet, dat
moet ik nog eens vragen. Tante had erg lekker eten
klaar gemaakt, en we hadden een leuken avond. En
toen we naar bed zouden gaan, zei Bettie met een
zucht: »Hè, ik hoop, dat we gauw nog's vijftien jaar
getrouwd zijn." Wat hebben we toen gelachen ! En
we riepen maar al: »we, Bettie'? we, Bettie'? ben jij
dan vijftien jaar getrouwd ?"
0 ja, nu moet ik u ook nog vertellen van Tom,
dat hij lid is van een muziekcorps, den »band")
noemen ze dat hier. Hij speelt op den hoorn en hij
is de jongste van allemaal. Hij mag meedoen, omdat
hij zoo goed speelt. Eiken Zaterdagavond, zoolang
't niet erg koud is, geven ze een uitvoering op straat,
en dan hebben ze allemaal een uniform aan, donkerblauw met zilver, 't staat Tom wat mooi ! En dan
hebben ze daarna supper, dat is avondeten, op
't stadhuis. Toen hij voor 't eerst zijn uniform aan
had, ben ik met oom en tante gaan kijken. 't Was
om 10 uur, Marietje en Bettie sliepen al, en toen
zijn we heel stilletjes 't huis uit gegaan. 't Was zoo
leuk om Tom aan tafel te zien zitten met al die
mannen en jongens van wel 18 jaar.
1 ) Spreek uit: bend.
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Nu, dag lieve mevrouw. Vindt u 't niet prettig om
zooveel over uw kleinkinderen te lezen 2
Uw Annie van der Werf."

IX. KERSTMIS.
't Is een week vóór Kerstmis.
Oom is naar het postkantoor geweest om de brieven
te halen. Een postbode, die brieven rond brengt, heeft
Woodstock niet, ieder moet ze zelf halen.
»Annie. 'k heb een brief voor je uit Holland, een aangeteekenden."
»Een aangeteekenden ? wat is dat 2"
»Dat beteekent, dat er geld in zit," roept Eddie, »maak
'in maar gauw open."
Annie bekijkt den brief en herkent 't schrift. »Van
tante Johanna."
De brief wordt open gemaakt, en Annie haalt er twee
vieze papiertjes uit te voorschijn. Amerikaansch papieren
geld heeft Annie nog nooit in handen gehad, zoodat zij
niet dadelijk weet, hoeveel 't waard is. Maar Eddie heeft
't vlug genoeg gezien. »Drie dollar," zegt hij.
»Drie dollar, dus drie rijksdaalders. Hè, nu kan ik ...."
maar meer zegt Annie niet.
»Wat kan je?" vraagt Eddie.
»Nee, dat zeg ik niet." Annie kijkt gauw in den brief,
of zij heusch met 't geld kan doen, wat ze wil.
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Ja, 't is een presentje, dat tante Johanna met SintNicolaas verzonden heeft en waar ze mee kan doen, wat
ze wil. En Annie is dadelijk besloten om er Kerstpresenten
voor te koopen voor allemaal hier. Want zij heeft al
lang gemerkt, dat 't hier wat presenten geven betreft,
met Kerstmis net gaat als in Holland met Sint-Nicolaas.

Straat te Pipestone.

Ze heeft al gedacht : hoe zal ik aan geld komen? Zij
weet wel, dat juffrouw de Reuver geld voor haar uit
Holland heeft meegebracht en aan oom heeft gegeven.
Maar zij weet ook, dat dit geld bestemd is om er haar
een jaar van te kleeden en haar schoolboeken te betalen,
en daarom wil zij oom niet vragen om er wat van af te
nemen. Wat aardig van tante Johanna om haar dit te sturen !
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Annie voelt zich heel rijk. En nu heeft zij haar geheimen net als de anderen. Want o ! iedereen zit vol
geheimen.
In Woodstock is niet veel te krijgen. Daarom huurt
oom een paard en rijtuig, en rijdt met 't heele troepje
naar Pipestone 1), een grootere stad, zoowat een uur rijden
ver. Daar gaat ieder op z'n eigen houtje boodschappen
doen, behalve Bettie, die met tante meegaat, en Annie,
die bij oom blijft. Hij moet haar helpen met de namen
van sommige dingen in 't Engelsch.
Den avond van 24 December is er een feestje in de
school. Een »Kerstprogramma" noemen ze het, omdat er
een heel programma is opgemaakt van hetgeen de kinderen hebben ingestudeerd. Op het breede platform staat
een prachtige Kerstboom. Annie, Eddie en Marietje nemen
deel aan een aardig nummer. Met zes anderen moeten
zij 't woord »Christmas" (Kerstmis) voorstellen. Elk met
een groote gekleurde letter aan een stok komen zij op
't platform. De H. gaat naast de C. staan, dan volgt de
R. en de I. En zoo voort. En zoo staande achter hun
letter, zingen zij samen een Kerstlied.
Bettie moet iets alleen zingen. Allen zijn ze in spanning,
hoe Bettie het er zal af brengen. Als zij in haar wit
zijden jurkje op 't platform komt, hoort Annie om zich
heen fluisteren : »Daar komt ons Kerstengeltje ! Precies
een engeltje !" 't Is een soort van wiegeliedje, dat Bettie
zingen moet, en daarom moet zij haar pop in haar arm
1)

Spreek nit: Pijpstooln.
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heen en weer wiegen, terwijl zij zingt. 't Is doodstil in
het volle lokaal, en Bettie zingt met heldere stem zonder
begeleiding. Als zij weer naast haar moeder zit, zegt ze :
»'t Was niets moeilijk, omdat ik m'n pop zoo dicht bij me had."

Bettie zingt reet heldere stern.

De juffrouw uit de hoogste klas zal iets vertellen.
»Ik ga een legende vertellen," zegt ze. »Een legende
is een heel oud verhaal, waarvan we niet weten, of
't precies zoo gebeurd is, maar waar een mooie gedachte
in zit. Terwijl ik bij dezen Kerstboom sta, zal ik de
legende vertellen »Van den eersten Kerstboom.''
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In een groot dennenbosch stond eens een klein huisje.
Daar woonde een houthakker met zijn vrouw en twee
kinderen, een jongen en een meisje. Het meisje heette
Maria en de jongen Valentijn.
Op een winterdag zat de houthakkersfamilie aan het
avondeten. 't Was niet veel bijzonders, maar de kinderen
hadden honger en dan smaakt het eenvoudigste avondeten lekker. De wind loeide door het bosch en gierde
rondom het huisje, en de sneeuwvlokjes tikten af en toe
tegen de ruiten, net als nu.
»Tik-tik", klonk 't wat harder, en nog eens »tik-tik",
»Dat zijn geen sneeuwvlokjes, dat is wat anders," zei
moeder.
»Mag ik binnenkomen?" riep zachtjes een kinderstem.
Valentijn sprong op, en Maria ook. Ze deden de deur
open en .... daar stond een arm kind, en op klagenden
toon zei het: »Ik heb zoo'n honger en ik ben zoo koud.
Ik heb geen huis om naar toe te gaan."
Valentijn deed de deur wijd open en Maria zei hartelijk :
»Kom maar gauw binnen, wat we hebben, zullen we met
je deelen, maar .... we hebben niet veel."
De kleine vreemdeling kwam in huis, en 't eerst liep
hij naar het vuur om zijn verkleumde handjes en voetjes
te warmen. Toen gaven de kinderen hem ieder wat van
hun portie, en onderwijl bedachten ze, waar ze hem zouden
laten slapen. Ze fluisterden even en toen zei Maria : »Je
zult wel moe zijn, hè? Je mag vannacht in ons bed slapen,
wij kunnen wel hier op de bank gaan liggen."
»Ik dank God voor al de vriendelijkheid, die je mij
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betoont," antwoordde de kleine vreemdeling, en ging
met Maria en Valentijn naar het kamertje, waar één
bed stond.
Maria en Valentijn gingen terug naar de woonkamer,
en toen vader en moeder naar bed waren, schoven zij
de houten bank dicht bij het vuur. Maar eer zij insliepen,
praatten zij nog even samen.
»Wat zal hij lekker liggen in ons warme bed," zei
Valentijn.
»Ja," zei Maria, »ik had er nog nooit over gedacht,
hoe heerlijk 't is om eiken nacht een warm bed te hebben."
»Heel anders dan deze bank," dacht Valentijn, maar
hij zei 't niet, want hij had die kleine opoffering graag
over voor den armen vreemdeling. En met een gelukkig
gevoel in hun hartjes sliepen hij en Maria in.
Maria werd 't eerst wakker.
Wat een mooie muziek hoorde zij daar. Droomde ze
nog? Neen, ze deed haar oogen wijd open. 't Was nog
donker, maar zij voelde Valentijn naast zich liggen op
de harde bank en zij herinnerde zich alles van den
vorigen avond.
»Valentijn, wordt toch eens wakker ... hoor eens, wat
een mooie muziek ... 't komt van buiten."
Valentijn wreef zijn oogen uit en luisterde.
»Ja, dat klonk mooi. 't Was een zacht gezang van veel
stemmen, en 't leek wel, of er op harpen getokkeld werd.
Even was 't stil. Toen hoorden de kinderen duidelijk de
woorden :
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»Heilig, heilig is het kind,
Dat zich in dit huis bevindt,
Liefd' en blijdschap, heil en vreê
Deelt hij aan het tweetal mee,
Dat hun deur voor hem niet sloot,
Maar hem rust en voedsel bood."
Onder 't luisteren naar die woorden kwam er een
plechtig gevoel in Maria en Valentijn, zoo'n gevoel als
je kunt hebben, wanneer je een kerk binnenkomt.
Toen het zingen ophield, gingen ze naar het raam om
te zien, wie daar zoo mooi gezongen hadden.
In het Oosten was een rose lichtstreep en in de bleeke
ochtendschemering zagen zij een groep kinderen voor
het huis staan. Hun kleedaren waren zoo zilver glanzend
als maanlicht, en in de hand hielden ze gouden harpen.
In stille verrukking keken Maria en Valentijn naar hen,
totdat zij een geritsel achter zich hoorden. Zij keerden
zich om, en zagen den kleinen vreemdeling bij zich staan,
Maar nu was hij geen arm kind meer ; zijn kleed blonk
als het goud van de harpen, en een lichtglans straalde
om zijn krullend haar.
Met een stem, die klonk als muziek, zei hij : »Ik ben
het Kerstkind, dat vandaag de wereld doorgaat om overal
vrede en blijdschap te brengen, aan groot en klein. Je bent
zoo goed voor me geweest, hoewel je dacht, dat ik maar
een arme zwerver was, en daarom zal ik je nu zegenen
voor hetgeen je aan mij hebt gedaan. Ga mee naar buiten."
Maria en Valentijn volgden hem zwijgend. Het Kerst-
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kind ging naar een dennenboom, die dicht bij 't huisje
groeide, brak er een tak af, plantte dien in den grond
en zei : ->Deze tak zal een Kerstboom worden, die ieder
jaar vrucht zal dragen voor Maria en Valentijn."
Toen hij dit gezegd had, zweefde het Kerstkind weg,
gedragen door de morgennevelen, en het kinderkoor met
de gouden harpen zweefde hem na.
In dien eenen dag groeide de dennentak meer dan
een boom in jaren groeit. En toen het avond was, Kerstavond, stond daar een Kerstboom met gouden appels en
zilveren noten, en 't leek wel of de sterren van den hemel
gedaald waren en zich tusschen de takken hadden neergezet.
En sinds dien tijd plant het Kerstkind elk jaar Kerstboomen bij kinderen, die hun hart niet voor hem sluiten."

Even is 't nog stil, ook nadat de juffrouw niet meer
spreekt. Oud en jong is onder den indruk van deze
mooie legende.
Kijk ! wie komt daar van achter dat gordijn tevoorschijn?
» Santa Claus ! Santa Claus !" klinkt het van alle kanten.
Gebogen door ouderdom en gebogen door den zwaren
zak op zijn rug, komt Santa Claus langzaam naar voren.
Hij heeft een muts op, omzoomd met wit bont, en een
donkere jas aan, ook met een witten bontrand. En natuurlijk heeft hij een langen grijzen baard.
Santa Claus neemt zijn zak van den rug en begint
appelen rond te deelen aan de kinderen, die zich jubelend
om hem verdringen.
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»Santa Claus !" roept Bettie, »hier ! hier ben ik ! ik wou
zoo graag een kookkacheltje hebben met potjes en pannetjes, Santa !"
Santa komt naar haar toe en geeft haar een grooten
appel, maar hij zegt niets, want Tom is bang, dat zijn stem
hem verraden zal.
En dan strooit hij noten en suikergoed met milde
handen, en 't is een pret van belang.
Als de kinderen van 't feestje thuis komen, hebben zij
nog een gewichtig werk te doen, eer zij naar bed gaan.
En dat is : hun kousen ophangen, want in den Kerstnacht
gaat Santa Claus immers rond om de kousen te vullen
met allerlei lekkers.
De grooteren vinden 't eigenlijk wel prettig, dat Bettie
nog zoo aan Santa gelooft ! want nu kunnen zij zelf hun
kousen ook ophangen. Ieder brengt een schoone kous,
spelt er een papiertje met zijn naam op en hangt die bij
den schoorsteen op. Een grappig gezicht vindt Annie 't:
die vijf slappe kousen ! Hoe ze er morgen wel zullen uitzien?
Kerstmorgen, als 't nog donker is, sluipt er een kleine
witte gedaante de trap af, zoekt tastend haar weg naar
den schoorsteen in de zitkamer, en voelt naar de kleinste
kous. 0 ! wat is die kous vol!
Met haar buit in den arm, gaat Bettie weer zachtjes
naar boven. Zij trekt 't gordijn een eindje open. De
maan schijnt nog. En in 't licht van de maan kijkt zij,
wat er in de kous zit: appeltjes, een zakje met suikergoed,
hazelnoten en .... een blikken dekseltje. 't Lijkt wel een
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dekseltje van een pannetje. Zou dat 2 .... zou dat beteekenen, dat Santa Claus beneden een kookkacheltje heeft
neergezet ? Ze heeft alleen maar naar de kous gevoeld.
Hu! wat wordt ze koud ! Zij pakt alles maar weer in
de kous, en gaat er mee naar bed. En als Marietje wakker
wordt, moet zij dadelijk lachen, want daar ligt Bettie te

En hangt die bij den schoorsteen op.

slapen met de volle kous in haar armen of 't een dierbare
pop is.
Dien avond zijn ze allen gevraagd bij een vriendin
van tante. 't Is een Duitsche en zij heet mevrouw Miller.
»Of ieder z'n presentjes bij haar wil brengen, dan zal
zij ze bij den Kerstboom leggen," is de boodschap van
mevrouw Miiller.
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Er worden dien middag dus heel wat stapjes gedaan
naar 't huis van mevrouw nailer, want ieder wil z'n
presentjes zelf er heen brengen.
Bij mevrouw Miiller wordt het Kerstfeest echt op z'n
Duitsch gevierd. Eerst staan ze allen in een donkere
kamer te wachten, tot mevrouw een gordijn open schuift,
en zij den kleinen Kerstboom zien, mooi versierd en
helder verlicht. Rondom den boom staan tafeltjes met
presenten. Ze zingen : >>Stille nacht, heilige nacht," en
Annie vindt 't heerlijk, omdat dit in Holland ook meestal
bij een Kerstboom gezongen wordt.
Mevrouw Muller leest over 't Kerstfeest iets voor, dat
de kinderen goed begrijpen kunnen. Haar eigen kindje
nog wel niet, want dat is nog maar tien maanden Dat
zit in zijn wieg al maar aardige geluidjes te maken en
met groote bewonderende oogen te kijken naar al die
lichtjes. En juist dat kindje vindt Annie zoo mooi bij
dien Kerstboom. Zij moet aldoor naar hem kijken, en
toch leidt het haar niet af — nee, 't is of zij door dat
kindje nog beter kan denken aan het Kindeke in de
kribbe. Een warm, blij gevoel komt er in Annie's hart,
als zij denkt aan het Kindeke van Bethlehem, dat uit
liefde voor menschen en kinderen den lichten hemel verliet, en op deze donkere aarde kwam om zondaren zalig
te maken.
Als Annie dien avond naar huis gaat, dan weet zij wel,
welke Kerstfeestviering zij 't mooist heeft gevonden. Dat
feest in de school was prettig, maar Annie voelt toch,
dat de stilte en de wijding van den Kerstboom bij me-
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vrouw Muller meer paste bij het ernstige Kerstfeest, dan
al die drukte met Santa Claus.

K. EDDIE'S OUDEJAARSAVOND.
Eerst heeft 't geregend en dadelijk daarop is 't gaan
vriezen. Hierdoor zijn de houten trottoirs spiegelglad,
en de kinderen rijden er schaatsen op. Zoo rijden ze de
heele stad rond.
't Is heerlijk winterweer. De lucht is zoo ijl en opwekkend, dat je 't gevoel hebt van wel uren achter elkaar
te kunnen rijden.
Natuurlijk werkt Tom in de Kerstvakantie bij vader.
Maar als vader hem eens missen kan, dan gaat hij met
zijn vrind Frank op de jacht in de prairie. Tweemaal is
hij al met een groot konijn thuis gekomen, waar ze
allemaal van gesmuld hebben.
Eddie wil zijn vakantie ook niet ongebruikt voorbij
laten gaan. Hij zint op middelen om geld te verdienen,
nu de kippen bijna niet leggen en veel geld aan voer
kosten.
Bertie, zijn vrind, heeft wat bedacht. Zoowat een drie
mijl van Woodstock is een kleine rivier, de Rock-rivier,
waar zij 's zomers gaan baden en visschen. Bertie weet,
dat er langs dat riviertje bontdieren gevonden worden :
wezels, bevers en muskusratten, wier vel geschikt is om
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er bontwerk van te maken. Als zij nu eens zoo gelukkig
waren om wat van die dieren te vangen, dan konden
zij de vellen verkoopen aan een bontwerker in Pipestone.
Zoo gedacht, zoo gedaan. Zij koopen vallen en gaan
die opzetten langs het riviertje. Hé ! als ze er eens een
bever in kregen ! die z'n vel is wel zes dollar waard.
Maar een wezel zou ook al mooi zijn, die gaan voor een
dollar 't vel, en de muskusratten voor 25 cent.
Eiken morgen gaan zij er nu op de fiets heen, als
't nog donker is. Want als ze wachtten tot 't licht is, dan
kon wel eens een ander met de buit gaan strijken. 't Is
geen kleinigheid om er zoo vroeg uit te komen, als je
zoo lekker warm onder de wol ligt met het prettige gevoel
van niet op te hoeven staan, omdat 't vakantie is. Maar
moedig springt Eddie er uit, terwijl Tom zich nog eens
omdraait, wascht zich met het ijskoude water, kleedt zich
vlug aan, neemt wat brood en melk uit de kast beneden —
en dan doet Grootma's electrische zaklantaarn goede
diensten om hem zijn weg te doen vinden in de duisternis.
Een paar ochtenden is 't een vergeefsche tocht.
Maar de derde ... nee maar wat een vangst ! een wezel
en twee muskusratten !
Arme dieren ! kan Eddie toch niet nalaten te denken,
als hij ze dood in de val ziet liggen.
Bertie is minder gevoelig, die haalt ze er uit, en stroopt
hun 't vel af, dat nu eerst thuis uitgespreid en gedroogd
moet worden, eer ze 't kunnen verkoopen.
»We zullen dit jaar op Oudejaarsavond eens Hol-
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landsch wezen," zegt oom den dag te voren tot Annie.
»Hoe bedoelt u, oom ?"
»Wel, over 't algemeen maken ze hier meer drukte van
den Nieuwjaarsdag. Maar wij gaan nu eens Hollandsch
doen, en gezellig samen van 't Oude in 't Nieuwe zitten,
met .... ?" en vragend kijkt oom tante aan.
»Met oliebollen," vult tante aan, »ik heb 't oude recept
gevonden. Dan krijgen jullie warme oliebollen, zóó uit
de pan."
»Heerlijk ! leuk !" En 't is niet alleen Annie, die 't vindt,
ook de anderen verheugen er zich op.
»En van Holland vertellen," zegt Eddie.
»Ja, van Holland vertellen."
't Is Oudejaarsdag.
In de schemering van den laatsten December-avond
loopen Eddie en Bertie even buiten Woodstock. Er is
nu geen sprake van fietsen. Den vorigen nacht heeft er
een sneeuwstorm gewoed. Den heelen dag is 't hard blijven
waaien, en eerst sinds een paar uur is de wind gaan
liggen. Op sommige plaatsen is de sneeuw huizenhoog
opgewaaid, en dan weer kom je aan groote plekken, waar
niets ligt. De jongens moeten dus hun weg zoeken langs
die kale, begaanbare gedeelten, en telkens om sneeuwhoopen heen loopen.
Van morgen zijn ze niet naar de vallen kunnen gaan,
nu willen ze 't nog doen en zien, of er wat in zit en
hoeveel of er zijn ondergesneeuwd.
Eddie heeft berekend, dat hij wel om zeven uur thuis
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kan zijn. Dan zal de viering van den Oudejaars-avond.
beginnen, en dat zou hij niet graag willen missen.
Zij komen aan de plaats, waar de vallen staan.
Drie ervan zien ze op een open plek, waar weinig
sneeuw ligt, maar er zit niets in, en de overige zijn heel
niet te vinden ; die zijn zeker ondergesneeuwd.
Vooruit, dan maar terug. Eddie kijkt eens op zijn
horloge. Jongens ! 't is al over zessen ! Wat heeft dat
omloopen opgehouden. Hij zal zich moeten haasten om
bijtijds thuis te zijn.
»Zeg Eddie, hoor je 'm ? Daar komt de avondtrein,"
zegt Bertie, nadat zij een goed eind geloopen hebben.
»Hij komt niet dichterbij. Nou hoor ik 'm niet," zegt
Eddie even later, »begrijp je dat?"
Nee, daar begrijpt Bertie niets van en Eddie evenmin
Zij loopen wat meer rechts af, in de richting, waar zij
weten, dat de spoorlijn is. Als zij om een sneeuwberg
heen zijn geloopen en vrij uitzicht op de baan hebben,
zien zij bij 't maanlicht, dat het bovenstuk van een locomotief uit een sneeuwhoop steekt. In de sneeuw blijven
steken. Nu begrijpen zij 't. De jongens op een drafje er heen.
»Hallo !" roept de machinist, als hij 't licht ziet van
Eddie's zaklantaarn.
Op de vragen van de jongens vertelt hij, dat de stoker
naar 't station van Woodstock is om naar Pipestone te
telegrafeeren, en te vragen of de sneeuwploeg komt om
de baan vrij te maken.
Een dikke meneer uit den trein, is op het balkon van den
langen doorloopenden wagen gekomen, en roept de jongens.
Holl, meisje in Amerika. M. B. No. 6, 2e druk.
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»Kom er even in, 't is hier zoo bar koud," zegt de
meneer, en in een oogwenk staan Bertie en Eddie in den
wagon, omringd door de weinige passagiers, die hun
allerlei vragen doen : »hoe ver 't is naar Woodstock", enz.
»'t Zal minstens wel anderhalf uur duren, voordat de
sneeuwploeg er zijn kan," heeft de conducteur gezegd.
»'t Is 'n pretje !" bromt de dikke meneer. »Dat heb je
er nu van om op zoo'n zijbaantje te reizen ! Was 't maar
op de hoofdlijn gebeurd, dan hadden we ten minste een
restauratiewagen in den trein gehad. Nu kunnen we hier
hanger lijden in deze ellendige wildernis. Ik had gedacht
nu in Pipestone te zitten eten. Zeg 's jongens, kunnen
jullie niet wat eten voor ons halen uit Woodstock ?
Bertie kijkt Eddie aan. En Eddie antwoordt niet dadelijk.
Op dat oogenblik gaat er een heeleboel door zijn hoofd.
Als hij 't doet, komt hij veel te laat voor de Oudejaarsavondviering. Hij wil al zeggen, dat hij 't niet doen kan,
als hij naar de eenige passagier kijkt, die in haar hoekje
is blijven zitten : een oud moedertje. Is 't het grijze haar
of de gebogen gestalte of het vriendelijke gezicht, dat
hem opeens aan Grootma in Holland doet denken'?
Onverwachts keert hij zich tot haar en vraagt: »Hebt
u ook een kleinzoon?"
Verrast kijkt het oude moedertje hem aan ; maar de
tranen springen haar in de oogen, als zij antwoordt: »Ik
ben juist op weg naar hem toe, hij is ziek."
»Ik wil 't wel doen," zegt Eddie tot den dikken meneer,
die dringt : » Nou jongens, vooruit ! Doen of niet, hier zijn
twee dollar."
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»Ik wil 't doen, maar dan voor allemaal," en Eddie
maakt een beweging met zijn hand, waar ook 't oude
moedertje in begrepen is.
»Vooruit maar! Ik geef ook twee dollar voor 't algemeene
maal van de ingesneeuwde passagiers," zegt een andere
meneer lachend, en in minder dan geen tijd zijn Eddie en

Intussehen zit Eddie tegenover haar en vraagt allerlei.

Bertie den trein uit, en maken beenen naar Woodstock toe.
»Waar ?" vraagt Bertie kort en krachtig.
»Bij Evans natuurlijk," antwoordt Eddie.
Bij Evans staat immers aan 't houten huis een bord,
waarop te lezen is: »Hot meals at a ll hours," 1) dat wil
dus zeggen, dat je er altijd wat warms kunt krijgen.
De jongens zeggen niets meer, maar draven naast
elkaar voort. Eddie denkt aan zijn mislukte Oudejaars1)

Warn» eten op alle uren.

84

avondviering, maar hij heeft 't er nu wel voor over.
Als Evans de vier dollar ziet, is hij gaarne bereid een
paar flinke portie's eten mee te geven. »Hoeveel vorken
en borden moet je hebben ?"
»Zes."
Even later zijn de jongens op den terugweg, maar nu
gaat 't zoo vlug niet, want nu hebben zij ieder een etensbus te dragen. Als zij eindelijk aankomen, worden zij
met gejuich begroet.
Eddie wil, dat het oude moedertje een groote portie
krijgen zal, maar zij wil niet veel hebben. Toch eet zij
ook wat en ze zegt, dat 't haar goed doet. Intusschen zit
Eddie tegenover haar en vraagt allerlei over haar zieken
kleinzoon : wat hij heeft en of hij al lang ziek is en
waar hij woont.
Als het eten op is, is ook zoowat de anderhalf uur om,
en .... daar hooren zij den sneeuwploeg aankomen. Nu
kunnen de jongens toch niet dadelijk weg, dat moeten
ze zien ! Gauw opzij van de baan gaan staan.
De sneeuwploegtrein bestaat uit een sneeuwploeg met
tender en twee locomotieven er achter, om den ploeg op
te duwen. Vooraan den ploeg zit een reuzenwiel met
waaiervormige bladen er aan. Doordat dit wiel draait,
schept het de sneeuw op en gooit die ver weg.
De trein moet een eind achteruit stoomen, en dan maakt
de ploeg ook dat deel van de baan schoon, stoomt terug en
dan .... rrrt ! daar gaat de trein over de schoongeveegde
rails. Gewuifd en goedendag geroepen, en.... Eddie en
Bertie zijn weer alleen in het nu stille sneeuwlandschap.

85

»Goed geld verdiend," zegt Bertie vergenoegd, want
voordat zij den trein verlieten, hebben ze ieder een
dollar gekregen van den dikken meneer, die met zijn
geld rammelde, dat hij op Amerikaansche manier los in
den zak had, en die blufte, dat 't op een dollar meer of
minder bij hem niet aankwam.
»Ja," zegt Eddie kortweg. Hij voelt zich blij, maar niet
om 't geld, hoe tuk hij er anders ook op is. Hij weet,
dat hij 't daar niet om gedaan heeft, maar om iets anders.
Maar daar kan hij niet over spreken, ook niet als hij
thuis komt, nadat zij de leege etensbussen bij Evans
teruggebracht hebben.
»Te laat! te laat!" roept Tom, »we hebben alles opgegeten."
Zoo erg is 't nu wel niet, maar de oliebollen komen
toch niet meer »zóó uit de pan," en vader en Annie
hebben al een heelen tijd zitten te vertellen van Holland.
Nu moet Eddie vertellen, waar hij toch gezeten heeft,
en hij laat zijn dollar zien. Ze denken natuurlijk, dat hij
't daarom gedaan heeft, want van 't oude moedertje, die
hem aan Grootma in Holland deed denken, vertelt hij
niets. Eerst veel, veel later vertelt hij 't aan Annie.
Als vader op 't eind van den avond den grooten Bijbel
neemt en Psalm 103 kiest, omdat Grootma in Holland
dien Psalm ook altijd leest op Oudejaarsavond — dan
is 't Eddie, of hij en Grootma heel dicht bij elkaar zijn
en er in 't geheel geen »wijde, wijde oceaan" tusschen
hen is. Zij doen nu immers 't zelfde en denken immers
aan 't zelfde !
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Bettie is niet wakker kunnen blijven, en moeder heeft
haar in de slaapkamer op bed gelegd. Maar tegen twaalf
uur maken ze haar wakker, want ze zou het vreeselijk
vinden om op dat gewichtig oogenblik te hebben geslapen.
Ze kijken allen naar de klok. Wat duren die laatste
vijf minuten lang, als je er zoo op wacht. Heel stil zijn ze.
Daar laat de klok haar helderen slag hooren: één,
twee, drie, vier .... twaalf !
»Een gelukkig Nieuwjaar ! een gelukkig Nieuwjaar !"
't Is een omhelzen van belang !
Voor 't eerst is Annie een nieuw jaar begonnen in »de
nieuwe wereld".

XI. SNEEUWSTORM.
De sneeuwstorm van 30 December vond Annie al erg,
maar wat zij op 't eind van Januari bijwoont, is nog heel
wat anders.
Als zij en de anderen den laatsten Vrijdag van Januari
uit school komen, sneeuwt het en 't waait er hard bij,
zoodat zij al door hoopen sneeuw heen moeten waden.
»We krijgen een blizzard," zegt Tom.
»Wat is een blizzard?" vraagt Annie.
»Een erge sneeuwstorm," is 't antwoord.
Tom en Eddie moeten oom nog gauw wat helpen om
de beesten te voeren, want oom heeft juist den vorigen
dag een groot aantal varkens van de boeren gekocht,
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en die moeten per trein naar Sint Paul gezonden worden.
Zoo lang heeft oom er de zorg voor, en sterft er een,
dan is de schade voor hem. Behalve die zestig varkens
heeft hij nog tien schapen en drie koeien, die ook verzonden moeten worden.
Vóór schooltijd heeft Annie er naar gekeken, hoe al
die varkens in de overdekte ruimte gedreven zijn. 't Is
een soort van loods, die aan één kant open is, en die
verdeeld is in vier groote hokken. De dieren, die in de
achterste hokken zijn, tegen den wand aan, hebben het
't best, maar in de voorste hokken jaagt de wind de
sneeuw naar binnen.
's Nachts gaat 't nogal met den storm, hoewel het al
maar door sneeuwt en de wind huilt en giert. Toch is
oom niet gerust over zijn dieren. Vroeg in den morgen
staat hij op, want als 't licht wordt, wil hij dadelijk gaan
kijken. Maar juist tegen 't aanbreken van den dag wordt
de storm heviger.
Toch probeert hij met Tom om naar de loods te komen.
Maar zij kunnen geen meter voor zich uit zien, en de
sneeuwjacht is nu zoo dicht en fijn, dat zij er geheel
door verblind worden. Zoo moeten ze dus terugkeeren.
\Vat een vreemde morgen is dat ! Nog nooit heeft Annie
zoo iets bijgewoond. 't Huis schudt letterlijk van den
wind. En waar je kijkt, zie je niets dan die dichte jacht
van fijne, dwarrelende sneeuwvlokken. 't Is een gordijn,
waar je niet doorheen kan zien, en je krijgt het wonderlijke gevoel van met de menschen in dit huis alleen op
de wereld te zijn.

88

IJzig koud is 't. De felle kou dringt overal doorheen.
De kachels staan rood gloeiend en nóg heb je 't koud,
behalve wanneer je er vlak bij zit. En als 't gewone werk
in huis gedaan is, dan komen ze ook tot niets anders,
dan zitten om de kachel in vreemde afwachting, hoe lang
die storm nog zal aanhouden. Alleen oom loopt telkens
onrustig heen en weer, kijkt nu eens door 't eene raam
en dan weer door 't andere : hij is in zorg over de dieren.
Na 't eten om twee uur probeert oom 't nog eens, maar
komt weer onverrichter zake terug. Om drie uur wordt
't wat minder. En nu trekken oom en Tom er op uit,
met de mutsen ver over de ooren en de kragen van hun
jassen hoog op.
Nog is de sneeuwjacht zoo verblindend, dat zij de loods
alleen kunnen bereiken door schuin achteruit te loopen
met hun rug tegen den wind in.
Het voorste deel van de loods is geheel vol gesneeuwd,
van de schapen zijn alleen de koppen zichtbaar, en die
koppen zijn één ijsklomp, zoodat de arme dieren niets
zien kunnen. Oom en Tom gaan ze uitgraven, en brengen
ze één voor één naar een leegen wagon, die niet ver daar
vandaan staat.
Gelukkig zijn ze allen nog in leven, en de varkens
ook. De koeien hebben zichzelf uit de sneeuw gewerkt,
en staan boven op een grooten hoop sneeuw.
Nu is 't zaak om ze allen eten te geven.
Maar langer dan een half uur achtereen kunnen oom
en 'Tom niet aan 't werk blijven : hun jassen zijn dan
stijf van 't ijs, zoodat zij zich niet meer bewegen kunnen,
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ook oom z'n snor en hun oogharen, zoodat zij niet goed
meer kunnen zien.
Als 't zoo met hen gesteld is, gaan zij naar huis om
te ontdooien en wat warms te eten en te drinken. 't Is
goed, dat ze weten in welke richting het huis is, want zelfs,

Nog is de sneeuwjacht zoo.

als zij er dicht bij zijn, is er nog niets van 't huis te zien.
Annie vindt 't heel belangwekkend om oom en Tom
te zien binnenkomen. Jip blaft tegen hen, op een manier,
alsof hij hen niet herkent. Zoo raar zien zij er uit. Heel
wat vragen moeten de twee werkers beantwoorden, terwijl
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zij aan 't ontdooien en aan 't eten en drinken zijn.
En dan gaan zij weer met frisschen moed aan den
gang. Eddie wil ook mee. Maar zijn vader zegt: »Nee
jongen, je bent nog niet zoo sterk en groot als Tom, en

Tom en zijn vader op den sneeuwhoop.

als ik nu nog op jou moet letten, dat je niet onder
sneeuwt, dan heb ik dubbel werk."
Dat vindt Eddie wel beleedigend, maar hij is zoo verstandig om er niet over te mopperen en gaat zijn moeder
helpen, die alweer moet zorgen voor wat warms voor
straks, als 't bevroren tweetal weer binnen zal komen.
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Op deze manier zijn Tom en zijn vader verder den
heelen dag bezig.
26 Graden onder nul wijst de thermometer.
Nul Fahrenheit, dat is al 32 graden vorst, en Annie
telt er nog 26 bij, dus 58 graden vriest 't!

Trein in de sneeuw.

Tegen den avond is de sneeuwstorm over.
\Vat een wonderlijke wereld is 't den volgenden morgen.
Voeten hoog ligt de sneeuw. Nu kan Eddie ook meehelpen om sneeuw op te ruimen, al de jongens en mannen
van Woodstock doen dat. Er wordt een kiekje van ge-
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nomen, juist op 't oogenblik dat Tom en zijn vader boven
op een sneeuwhoop staan.
Tegen elf uur zijn er paden gemaakt, en kunnen de
meisjes er ook eens op uit gaan.
»De trein ! de trein van Pipestone !" hooren zij roepen.

Het reuzenwiel werpt de sneeuw omhoog.

Zoo gauw als ze kunnen, gaan zij tot bij 't station. Wat
zijn dáár een sneeuwhoopen !
»Die sneeuwbank is wel tien voet hoog," hoort Annie
zeggen, »daar komt de trein nooit doorheen."
De man krijgt gelijk. De locomotief stoomt er met alle
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kracht op in .... 't lukt niet .... dan stoomt ze een eind
terug en probeert 't nog eens. Na een paar maal probeeren
moet ze het opgeven, en gaat de trein terug naar Pipestone.
»Nu zal er van middag wel een stoomploeg komen,
Annie, dat moet je zien," zegt Tom. En na 't eten gaan
zij weer kijken.
En nu ziet Annie, wat Eddie op Oudejaarsavond heeft
gezien : hoe de sneeuwploegtrein werkt. Een prachtig
gezicht vindt Annie het, als het reuzenwiel de sneeuw
ver om zich heen werpt. Maar 't is een lawaai om er
van te beven, als zoo'n sneeuwploegtrein er op instoomt.
Zoo wordt de baan schoon geveegd. Maar pas Zondagavond komt de eerste trein voorbij. Zoo zijn ze drie
dagen van de buitenwereld afgesloten geweest door deze
>blizzard"

XII. VOORJAAR.
Tot einde Maart blijft de sneeuw liggen. Dan komt
het zachte weer even plotseling als de kou in 't najaar
is gekomen. Een paar dagen zijn de wegen onbegaanbaar door de smeltende sneeuw, en dan is het voorjaar
er, heelemaal en voor goed.
Die weersverandering brengt weer veel nieuws voor
Annie.
Alle uren buiten schooltijd en de vrije Zaterdag
worden in den tuin doorgebracht. Oom, Tom, Eddie en
Annie hebben 't heel druk.
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De moestuin is de hoofdzaak, want de tuin moet hun
alles opleveren voor den zomer en ook voor den winter.
Aardappelen worden gepoot ; maïs, tomaten, kool en uien
geplant; postelein gezaaid en boonen gelegd.
Annie komt met haar Hollandsche zaden voor den dag.
Met moeder heeft zij veel getuinierd, dus weet zij er
nogal wat van. Zij krijgt een stuk grond voor zichzelf.
Marietje wordt aangestoken door haar ijver, en Annie
geeft haar wat van haar zaden, en zegt haar, wanneer
dit soort en wanneer dat soort in den grond moet. Zij
vertelt Marietje, hoe goudsbloemen en zonnebloemen er
uitzien. Violen en vergeet-mij-nietjes kent Marietje wel,
en anjelieren en lathyrus ook, want die heeft een Engelsche dame in Woodstock in haar tuin.
't Eerst legt Annie eer in met haar tulpen en hyacinthen,
die zij in November in twee bakjes heeft geplant.
De hyacinthen zien er wel wat mager uit, maar ze
ruiken toch lekker. En de tulpen doen 't goed in de
Woodstocksche aarde.
Zij brengt er een paar op school mee. En dan mag zij
voor de klas staan, en haar medeleerlingen vertellen
van de Hollandsche bloembollenvelden. Wat treft 't mooi,
dat zij juist in die dagen een prentbriefkaart van Mien
Versteeg krijgt van de Haarlemsche bollenvelden in bloei.
't Woord »tulp" is heel moeilijk om uit te spreken voor
die Amerikaansche mondjes : de een zegt op z'n Engelsch :
»tjoelip" en de ander maakt er »tjulp" van.
»Annie, ga je morgen mee, dan zullen we je de prairie
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laten zien," zegt Tom op een Vrijdagavond, als alles in
den tuin klaar is, en zij alleen maar hebben te zorgen,
dat liet er vrij van onkruid blijft.
»Ja goed," antwoordde Annie.
»Dan gaan we met ons drieën grooten, want het is
heel ver loopen."
Zoo trekken Tom, Eddie en Annie er samen op uit,
met Jip. Tom en Eddie hebben hun vischhengels bij zich,
want zij zullen langs de Rock-rivier komen, en misschien
kunnen zij daar nog wel een vischje snappen.
Brood en cake, en melk in een flesch zijn gepakt in het
emmertje, waar later de visch in spartelen zal. Ze zullen
niet voor donker terug komen, en tante zal laat eten
om hen.
Wat heerlijk weer is 't ! Zonnig en toch frisch. 't Geeft
je een gevoel van wel uren te kunnen loopen, en de
wandeling naar de Rock-rivier lijkt heel kort.
Aan den oever van 't heldere water eten zij hun brood
met cake, en drinken hun melk. Dan worden de hengels
uiteen geschoven, en Tom geeft Annie een lesje in 't visschen. Maar of de visschen een ongeoefende hand speuren,
of dat ook de jongens vandaag te onrustig zijn — hoe
't zij : na een uur hebben zij nog niets gevangen, en daar
het visschen vandaag maar bijzaak is, pakken zij hun
boeltje weer op en vervolgen de wandeling. Zij komen
langs uitgestrekte graanvelden, met hier en daar een
»farm" 1) (boerderij). Nu zijn de korenhalmen nog maar
Spreek uit: faarm.
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dun en klein, maar over een paar maanden zal 't hier
een golvende zee zijn van goudgele korenaren.
Na een uur loopen komen zij aan de prairie. Zoo ver
je zien kunt, niets dan een eindelooze vlakte, glooiend
hier en daar, en begroeid met lang grof gras. Op sommige
plekken is het gras zoo hoog, dat Tom er in kan staan,
zonder dat Annie hem ziet. Vreemde bloemen groeien er

Aan den oever van het heldere water ....

tusschen, van een dof-roode en mat-blauwe kleur. Annie
plukt er wat van, om gedroogd in een brief aan tante
Johanna te sturen.
»Zoo zag 't er hier nu haast overal uit, eer de boeren
dit deel van Minnesota zijn gaan ontginnen," vertelt Tom.
Zij hebben nog een stuk cake bewaard, en dat eten ze
nu op, terwijl zij een poosje rusten.
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»Hadden we nu maar visch gevangen, dan konden we
die hier roosteren, want van al dat droge gras zou je
zeker prachtig een vuurtje kunnen stoken," meent Annie.
)Dat zou vreeselijke gevolgen kunnen hebben," zegt
Tom gewichtig. »Dan konden we een prairie-brand krijgen,
en je weet niet, hoe verschrikkelijk dat is. Hier en daar
ligt er een farm in de prairie
en die zou er dan ook aangaan.
Nee, daar zal ik op passen, ik
zorg voor m'n land."
»Jou land !" spot Annie. »Je
bent niet eens een Amerikaan,
je bent een Hollander."
»Ik ben wel een Amerikaan.
Vader is Amerikaansch burger
geworden, en dan zijn z'n zoons
't vanzelf. Ik kan alleen geen
president worden, want dan
moet je geboren Amerikaan
George Washington.
wezen. Jammer, dat Marietje
en Bettie geen jongens zijn, dan hadden ze nog kans
om in 't Witte Huis te komen," zegt Tom lachend.
»De woning van den president in Washington. Weet
je, naar wien die stad heet?"
»Naar George Washington, onzen eersten president, en
onzen generaal in den vrijheidsoorlog van 1775."
»Zeg, laten we nu nog tot dien heuvel loopen, daar kan
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je zoo heel ver zien," stelt Eddie voor, »verleden jaar
hebben we er een trein gezien, die nog twaalf mijl van
ons af was."
»'k Zie rook," zegt Eddie, als zij er zijn.
»'t Is toch nog te vroeg voor den middagtrein naar
Woodstock," zegt Tom op zijn horloge kijkend. »Laten
we naar de lijn loopen, dan kunnen we zien, wat 't is,
als 't voorbij komt."
Een heelen tijd staan zij er te wachten.
Eindelijk zien zij, dat het geen trein is, maar slechts
een locomotief met tender, die vrij langzaam rijdt.
»'t Is mister (meneer) Jones," roept Torn, en wuift tegen
den machinist.
Annie is nu lang genoeg in Amerika, om er zich niet
meer over te verbazen, dat Tom dien machinist »meneer"
noemt. Iedereen in Amerika is immers »mister", en de
armste vrouw is »missis" (mevrouw). Mister Jones is een
goede kennis van Tom, want hij is ook lid van 't muziekcorps.
»Hallo ! mister Jones !"
»Hallo Tom !" roept deze terug en stopt de locomotief.
»Zin in een ritje?" vraagt hij.
»Allemaal samen?" is Toms wedervraag.
»Wel zeker, kom d'r maar op."
Tom klautert op de machine en reikt de helpende hand
aan Annie.
»Dan Jip ook," zegt Eddie, en meteen pakt hij Jip op,
en geeft hem aan Tom, en klimt er dan zelf ook op.
Op de groote locomotief is ruimte genoeg.
Jip kijkt wel wat benauwd, maar Eddie , houdt hem
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aan zijn halsband vast. En mister Jones brengt de
locomotief weer in gang.
»We kunnen niet hard rijden," vertelt hij, »omdat er
iets aan de machine hapert, en daarom moet ik 'm naar
Sheldon brengen."
Niet gauw 2 't Lijkt Annie toch nog hard, zooals ze
rijden, maar zij heeft ook nog nooit een ritje op een
locomotief gemaakt, en dat is toch heel iets anders dan
gewoon in een trein te zitten. Dat is iets om naar Holland
te schrijven aan Mien Versteeg, verbééld je ! zoo'n rit
op een locomotief !
En nu behoeven zij meteen niet de urenlange wandeling
naar Woodstock te maken, en dat is ook wel welkom
aan hun toch wat vermoeide beenen.
Aan 't station te Woodstock zet mister Jones zijn
vrachtje af, dat hem vriendelijk bedankt voor het zeldzame ritje.

XIII. VERRASSINGEN.
Toen Annie pas in Amerika was, heeft zij gemerkt,
dat er bij de echte Amerikanen niet veel werk wordt
gemaakt van verjaardagen. Eens heeft zij bijgewoond,
dat een meisje uit de klas opeens riep : »Juffrouw Lent,
ik bedenk me, dat ik vandaag jarig ben." Annie wist
niet, wat zij hoorde. Verbeeld je! om je 's middags pas
te bedenken, dat je jarig bent!
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Gelukkig is 't bij oom en tante anders. »Ik heb zulke
prettige herinneringen aan mijn eigen verjaardagen, en
ik wil, dat mijn kinderen die later ook zullen hebben,"
zegt oom.
22 April is Bettie jarig.
Er is een groot geheim voor Bettie. Annie en de
jongens zijn ingewijd in 't geheim, maar Marietje niet,
want het is meteen ook voor haar verjaardag, die gauw
volgt.
Achter het boschje, dat opzij van het huis is, staat
een houten gebouwtje met één raam. 't Is een bergplaats
voor allerlei rommel. Op een regendag hebben de meisjes
er wel eens gespeeld, maar gezellig was 't er niet.
Nu denken Marietje en Bettie telkens aan dat huisje.
Want de deur is op slot, het raam is wit gemaakt, zoodat
je er niet doorheen kunt kijken, en telkens verdwijnt er
iemand in 't huisje : Annie of de jongens, vader of moeder.
Tom plaagt Bettie en Marietje, die heel nieuwsgierig zijn,
en noemt het »'t geheimzinnige huisje."
Nu! geheimzinnig is 't wel. Zij hebben er timmeren
gehoord en zij hebben verf geroken, toen zij met haar
neusjes tegen 't raam aangedrukt stonden, om toch maar
iets te zien door 't een of ander minder wit plekje.
Gisteren misten zij opeens het speeltafeltje en de drie
houten leuningstoeltjes.
»Misschien heeft vader die opgeverfd, en moeten ze
daar drogen," fluistert Marietje.
Maar nu van morgen was het eetserviesje nergens te
vinden. Dat kon toch niet opgeverfd worden ! 't Wordt
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hoe langer hoe geheimzinniger. Gelukkig maar, dat het
morgen de 22ste is. 't Is haast niet meer om uit te
houden !
Het eerste, wat Marietje en Bettie doen, als zij zich op
den morgen van den verjaardag aangekleed hebben, is :
naar buiten gaan om gauw naar 't geheimzinnige huisje

,.........,,,,,

Met haar neusjes tegen 't raam aangedrukt.

te kijken. Voor 't raam hangen keurige witte gordijntjes.
Daar komen vader en moeder, Annie en de jongens aan.
Vader sluit de deur open, en .... »0 ! een speelhuisje !"
juicht de jarige Bettie.
Ja, een speelhuisje is er van het rommelhuisje gemaakt.
Er ligt een karpet. Tafeltje en stoeltjes zijn lichtblauw
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geverfd met een wit randje. »Dat heeft Tom gedaan,"
zegt vader.
»En dit hebben vader en moeder gedaan," zegt Tom,
en hij wijst op een kastje met een gordijntje er voor.
't Is een kist, die overeind is gezet ; van het deksel heeft
vader plankjes gemaakt, en moeder heeft de kist van
binnen bekleed met blauw goed, en van buiten is Tom
z'n verfkwast er over gegaan. Wat staat het eetserviesje
daar aardig in !
»Annie heeft de gordijntjes genaaid en mijn kippen
hebben eitjes voor je gelegd," zegt Eddie wijzend op
een schaaltje met eieren.
»Maar dit, kijk dit nu eens, een echte kookkachel,"
zegt Annie, en zij neemt het kleedje er af. »Dat is nog
wat anders dan je kacheltje van Santa Claus."
»Ja, die kachel is 't eenige, wat niet zelf gemaakt is,
maar gekocht in Pipestone.
»Net moeders kachel in 't klein," zegt Marietje verrukt.
Moeder laat zien, dat de kachel ook net zoo gestookt
wordt als de hare. Je moet 'm vullen met gasoline, vloeibaar gas, net zooals je met petroleum doet.
»Mag 't van middag ?"
»Ja, dat mag."
Heerlijk, dat 't net Zaterdag is !
Bettie kijkt met een ernstig gezichtje naar vader en Tom,
want zij denkt er aan, dat die »zoo vreeselijk veel" eten.
»Zouden we er wel genoeg op kunnen koken voor kun ?"
»Ik kook eerst voor den honger, en dan komen we
na-eten voor 't lekker," zegt moeder.
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Hè ja, dat is prachtig!
Een heelen morgen zijn Marietje en Bettie bezig om
haar poppenboel en andere schatten naar het speelhuisje
te brengen.
In 't middageten hebben zij niet veel trek — ze verlangen zoo om straks zelf te gaan koken.
Vader en de jongens worden om vier uur aan 't speelhuisje besteld.
Als zij komen, hebben de meisjes met hulp van moeder
stukjes kip opgedischt met appelmoes, en gestoofde aardappelen in 't vuurvaste schoteltje van Grootma.
De grooten moeten op voetkussens zitten. Vaders en
Toms gezicht verdwijnen haast achter hun lange opgetrokken beenen. Wat hebben ze daar een pret om !
Dan zet moeder voor dessert een groote verjaarstaart
neer, die zij zelf gebakken heeft. De taart is heelemaal
wit, en met dik-gekookte chocola heeft moeder er op
geschilderd : »Bettie. 6."
Dat is een heerlijk maal in 't geheimzinnige huisje,
dat nu voortaan »het speelhuisje" heet.
De verrassing is prachtig gelukt!
19 Mei is Marietje jarig.
Zij heeft 't vooruit op school verteld.
»Moeder," zegt Eddie een dag te voren, als hij met
zijn moeder en Annie alleen is, »ze willen Marietje een
verrassings-partijtje geven."
»Lieve help !" zegt zijn moeder.
»Wat is een verrassings-partijtje ?" vraagt Annie.
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»Dat beteekent, dat een heeleboel kinderen afgesproken
hebben om Marietje te komen feliciteeren. Zij brengen
dan allemaal iets voor haar mee. Maar dan rekenen zij
er ook op, om allemaal getrakteerd te worden, en daarom schrikt moeder er van. Haar heel() klas komt, 't zijn
er zeven en twintig. Als zij je een »surprise-party")

„Drie hoera's ....

geven, zooals zij 't hier noemen, dan is 't een bewijs,
dat je geliefd bent in je klas."
Den volgenden morgen, als Annie nog boven is, herinnert een gegons van stemmen buiten op de yard haar
aan 't verrassings-partijtje.
Ja waarlijk, daar zijn ze allemaal, heel Marietje's klas.
1) Spreek uit: surprijs-paartie.
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Onder vroolijk gebabbel staan zij Marietje op te wachten.
Als deze buiten komt, roept een jongen : »Drie hoera's
voor Marietje Timmer !" en 't heele troepje geeft gevolg
aan zijn oproeping.
Dan wordt Marietje de hand geschud, tot zij er een
kleur van heeft. En de presentjes stroomen haar toe,
alsof zij een koningin was, aan wie 't volk geschenken
brengt. De een heeft een mooi doosje, een
tweede wat candy in een vloeitje, een
derde een sinaasappel, een vierde niet anders dan een plaatje, maar iets brengen
ze allen, 't zij veel of weinig.
»Ik heb nu nog niets voor jullie," zegt
Marietje's moeder, »maar komen jullie van
middag na schooltijd terug."
Dat bevalt hun.
»Drie hoera's voor missis Timmer !" En
vroolijk klinken ze, de drie hoera's in den
helderen zomermorgen.
En dan komen de drie hoera's voor de
vlag, voor »de sterren en strepen," zooals
de Amerikaansche vlag wel wordt genoemd,
want juist op dat oogenblik heeft Eddie de vlag met haar
vroolijke kleuren 1) gestoken uit het raam van Marietje's
kamer. En het vlaggelied zingen zij ook nog.
1 ) De Amerikaansche vlag is wit en rood gestreept, en heeft een
lichtblauw veld met zilveren sterren. De kwasten zijn geel. De sterren
stellen de oorspronkelijke dertien staten voor; thans zijn er acht en
dertig staten.
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Als de stoet om half vier uit school komt met Marietje
als hoofdpersoon in 't midden, heeft haar moeder drie
groote taarten gebakken en die in vele stukjes gesneden.
De kinderen gaan op 't gras van de yard zitten. Annie,
Tom en Eddie helpen ronddeelen. Eerst taart met een
kop melk, en dan komen zij aan met schoteltjes en bordjes
van 't kinderservies. Op elk liggen drie groote aardbeien
met wat room er over. 't Zijn de eerste aardbeien uit
den tuin. Dat er daarna nog eens drie hoera's voor missis
Timmer komen, is te begrijpen.
Daarna gaan ze spelletjes doen op de yard : verstoppertje, blindemannetje en andere. En zoo, eindigt het
verrassings-partijtje.

XIV. EEN ONGELUK.
Wat is Annie verbaasd, als zij hoort, hoe lang de
zomervakantie duurt.
»Drie maanden?" herhaalt zij, als haar dit gezegd wordt.
Ja, drie maanden, Juni, Juli en Augustus. Ten eerste
is 't meestal veel te heet om naar school te gaan. En ten
tweede heeft iedereen 't zoo druk met buitenwerk.
Dit kan Annie goed begrijpen, want o ! er is zooveel in
den tuin te doen ! Alles wordt zoo vlug rijp met die warmte.
't Is 31 Mei, en dus de laatste schooldag.
Ze hebben afscheid genomen van de onderwijzeressen,
en van de kinderen, die van ver weg komen met een: »tot
weerziens in September !" En met een heerlijk vrij en blij
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vakantiegevoel gaat 't 's middags om half vier huiswaarts.
Daar komen ze mister Bake tegen, die wel eens een dag

Mister Bake ziet er erg ... .

bij vader werkt, als deze 't druk heeft en Tom naar school is.
Mister Bake ziet er erg haastig uit. Toch staat hij even
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stil om te zeggen : »'k Ben op weg naar den dokter, 't is
niet zoo best met je vader, hij is gevallen."
Weg is 't blije vakantiegevoel ! Er is maar één angstige
gedachte : vader -- oom.
Thuis vinden zij vader op de rustbank liggen, bleek
en met dichte oogen. Moeder ziet er heel verschrikt uit.
Missis James, die dichtbij woont, is er ook.
St ! kom maar hier," zegt missis James, »dan zal ik
je vertellen, wat er gebeurd is." En in de pantry staan
ze allen om haar heen, in spanning.
»Hij wou iets in orde maken boven aan den elevator.
En toen is hij gevallen, en eerst was hij bewusteloos.
Mister Bake is me toen komen halen, en toen heb ik
't voorzichtig aan je moeder gezegd, en toen hebben ze
hem naar huis gebracht..... 0 ! daar is de auto van den
dokter al. Tom, ga jij maar mee,je kan misschien nog helpen,
maar blijf jullie hier, niet heen en weer loopen in huis."
Als missis James en Tom de pantry uit zijn, zegt Eddie
met een snik : »Waarom mag ik ook niet helpen ? ik ben
ook altijd te klein om iets te doen."
»Kom Ed, niet huilen," zegt Annie, haar arm troostend
om hem heen leggend. »Jij doet immers ook een heeleboel
voor vader en moeder."
Marietje moet Bettie troosten, die snikt : »Pappa, lieve
Pappa! o ! als Pappa maar niet dood gaat! hij zag zoo bleek."
Eindeloos lang duurt hun het wachten.
»Wat zou de dokter doen ?" vraagt Marietje aan Annie.
»Ik denk : hem onderzoeken, dat doen ze altijd, als
iemand gevallen is."
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Eindelijk komt Tom.
Was 't wel zoo begeerlijk om er bij te zijn? Eddie twijfelt

er aan, als hij Tom z'n bleeke gezicht en trillende lippen ziet.
»Hij moet naar 't ziekenhuis te Pipestone," zegt Tom
met heesche stem. »Rib gebroken en inwendige kneuzingen. Moeder gaat mee en missis James ook. De ziekenauto komt hem halen."

„Kom Ed, niet huilen."

»Kunnen wij wat doen ?" vraagt Annie.
»Voor alles zorgen, terwijl ze weg zijn," zegt Tom. En
hij denkt aan vaders woorden van zooeven : »Gedraag
je als een man, Tom, — nu komt 't er op aan — God
zal met je zijn."
't Maakt, dat Tom zich opeens wel een paar jaar
ouder gevoelt.
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»Maar op 't oogenblik 2" vraagt Annie weer.
»Nee, ik geloof 't niet. Moeder haalt goed bij mekaar
om mee te nemen. 0, daar is missis James."
»Je vader wil je allemaal even zien," zegt zij.
Marietje gaat met Bettie. Dan Eddie alleen.
»Hij rekent ook op mijn hulp," zegt Eddie met een
kleur en schitterende oogen tot Annie.
»Nou jij."
»Jij kan dien tijd als 'n oudste zuster voor ze zijn,
wil je?" zegt oom.
En Annie antwoordt met bevende stem : »Ja, oom, ik
beloof 't u."
Dan volgen de bezorgingen van het weggaan, het
dragen van oom in de auto — de moeite om Jip stil te
houden, die al maar blaft om dat ongewone gedoe ---het afscheid van tante, het wegrijden, en dan .... vreemde
stilte, leegte in huis, en 't gevoel alsof 't heel lang geleden
is, dat zij vroolijk uit school kwamen.
»Nu komt 't er op aan," zegt Tom, onwillekeurig vaders
woorden herhalend.
»Vader rekent ook op mij," zegt Eddie.
»Ja, je kan mij helpen met vaders zaken," zegt Tom,
»en als we daar niet noodig zijn, dan moeten we den
tuin bijhouden. Annie, kan jij koken ?"
»Zoo'n beetje wel," zegt Annie, maar heel veel zelfvertrouwen klinkt er niet in haar stem.
»Ik kan citroen-pie maken," zegt Marietje.
»Dan eten we maar elken dag citroen-pie," beslist Tom.
»Dus jullie zorgt voor de huishouding."
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»Ik wil ook helpen," roept Bettie.
»Ja, jij mag de meisjes helpen."
»Heeft moeder gezegd, hoe lang ze wegblijft?" vraagt
Marietje.
»Als 't goed gaat met vader, zou moeder over drie
dagen terug komen," antwoordt Tom.
»Eten we dan drie dagen citroen-pie?" vraagt Bettie
met groote ooggin.
»Misschien nog wel wat anders ook?" zegt Annie lachend.
»Hallo !" klinkt het buiten op de yard, en zij hooren
paard en wagen oprijden.
»Daar is al een farmer," zegt Tom.
Ja, 't is een boer, die over een nieuwe maaimachine
komt spreken. Gelukkig, dat Tom zoo goed op de hoogte
is van den prijs en 't opstellen der machinerieën, en dat
de farmers hem al dikwijls ontmoet hebben, zoodat zij
met hem ook zaken willen doen. Want dienzelfden dag
komt er nog een boer, en Tom is 's avonds heel tevreden
over den goeden zakendag, dien hij gehad heeft.
»We kunnen van avond wel een koud supper hebben,
vind je niet?" zegt Marietje tot Annie.
Annie vindt 't best, dan ontgaat zij ten minste dezen
dag de moeilijkheid van 't koken.
Er is nog wat koud vleesch en een stuk appel-pie, en
met wat brood er bij, is dat een goed avondeten.
»Goed dat we morgen geen school hebben," zegt Eddie,
en ze zijn 't allen met hem eens. In 't gevoel, dat hun
vakantie wel treurig, maar toch ook heel gewichtig begonnen is, gaan zij dien avond naar bed.
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Den volgenden morgen, als de jongens 't huis uit zijn,
heeft er een ernstige beraadslaging plaats tusschen de
meisjes over 't middagmaal.
»Ik maak citroen-pie," zegt Marietje.
Annie gaat in gedachten na, wat zij kan.
»Vleesch is zoo moeilijk," zegt ze. Daar denkt zij aan
hun maal in 't speelhuisje. Toen zijn haar pannekoeken
zoo goed gelukt, en appelmoes maken ging ook makkelijk.
»Ik geef pannekoeken met appelmoes," beslist zij.
Marietje haalt alles bijeen, wat zij voor de citroen-pie
noodig heeft. Bloem en gistpoeder en eieren zijn er in
huis. Bettie wordt uitgestuurd om citroenen en schijfjes
gedroogde appelen te halen. Onderwijl doen Annie en
Marietje het huiswerk.
Dan werkt Marietje druk met deegrol en kneedplank,
en Annie breekt haar hoofd over de dikte van 't beslag.
De kachel wordt aangestoken, de appelen smelten in
de pan, en dan is Marietje's kneedsel klaar om in de
pie-schaal te doen. Zij breekt de eieren, laat voorzichtig
dooier en wit in afzonderlijke schaaltjes loopen, klutst
het geel en doet er het citroennat met suiker bij. Als dat
een dik papje is, wordt de piekorst er mee gevuld, en
nu gaat het in den oven.
Terwijl dat in twintig minuten gaar moet worden, klopt
zij uit alle macht het eiwit met suiker.
Bettie wil 't ook eens doen.
>Nee," zegt Marietje, dan klop je misschien den verkeerden kant uit, en eiwit moet altijd naar één kant
geklopt worden, anders wordt het niet stijf."
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Dus staat Bettie er maar bij te kijken, hoe het luchtige
schuim hoe langer hoe stijver en witter wordt. »Net
sneeuw," zegt ze.
»Je kan 't wel snijden, hé ! hè !" zegt Marietje eindelijk,
haar vermoeiden arm latende rusten. »Nu er bovenop
doen, en dan even licht-bruin laten worden."
De berg van sneeuw komt bovenop de pie, en het
deurtje van den oven gaat weer dicht. Marietje gaat
even wat in de zitkamer opruimen. Of zij wat te lang
wegblijft of dat de oven te heet is — hoe 't zij, ze wordt
opeens opgeschrikt door Annie en Bettie, die tegelijk
roepen: »0 Marietje, 't brandt! 't brandt!"
Verschrikt loopt Marietje naar den oven en met een
langgerekt teleurgesteld »hè6 !" van haar en de anderen,
haalt zij een zwart gebrande massa uit den oven.
»De sneeuwberg is weg," zegt Bettie.
»'t Is een Vesuvius geworden," zegt Annie.
»Maar het onderste is toch wel goed," zegt Marietje,
en voorzichtig schept zij met den lepel den zwartgebranden
sneeuwberg er af. »Dan maak ik er maar een stukje korst
bovenop." En heel gemoedigd gaat zij maar weer kneden
en rollen. Zonder dat zij 't weet, geeft zij Annie een lesje
om zich niet gauw door tegenspoed uit 't veld te laten slaan.
Annie heeft dat lesje wel noodig, want haar eerste
pannekoeken mislukken totaal, en komen in stukjes en
brokjes uit de pan. Maar hoe rooder haar wangen worden
van 't heete vuur en de inspanning, hoe beter 't gaat,
en in 't end heeft zij een stapel mooie pannekoeken.
De jongens doen het maal van de meisjes alle eer aan,
Holl. meisje in Amerika. M. B. No. 6, 2e druk.
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en treuren er niet over, dat zij vandaag geen vleesch of
aardappelen hebben.
Met den middagtrein komt missis James uit Pipestone
terug, en brengt bericht van vader. Zij vertelt, dat de
nacht onrustig was, dat vader veel pijn heeft, en dat
moeder overmorgen terug komt, als 't dan ten minste
wat beter is met vader.

Een langgerekt „hèè!" van haar en de anderen.

De gedachte aan vader en oom maakt de kinderen
den verderen dag stil en gedrukt. En hoewel zij er niet
over spreken, weet de een wel van den ander, dat hij of
zij dien avond bijzonder bidt voor vader of oom.
Nog één dag moeten Annie en Marietje zorgen voor
't middageten. Zij wagen zich aan biefstuk bakken en
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aardappelen koken. En al zijn de aardappelen wat hard,
en is de biefstuk taai van gaarheid, toch eten de jongens
er dapper op los, want zij hebben echt honger van hun
werken in den tuin.
Dan komt moeder. En moeder brengt wat betere berichten mee.
Gedurig zal moeder er nu eens heengaan op een dag
heen en weer, en dan zullen zij allen om beurten mee
mogen. Ieder verlangt, dat 't gauw z'n beurt is.
>- Lieve Pappa" —»beste oom," wordt er in gedachten
gezegd.

XV. EEN NIEUWE ONDERNEMING.
Ieder is op z'n beurt mee geweest naar 't ziekenhuis,
ook Annie. De dokter zegt, dat het goed gaat met oom,
maar.... 't zal lang duren, eer hij heelemaal beter is en
naar huis kan gaan.
Komt het daarvan, dat tante de laatste dagen stiller
en stugger is dan ooit ? Of is er nog iets anders, dat
tante hindert ?
Hierover denkt Annie, als zij op een Juli-avond bezig
is haar bloemen te begieten.
't Is een heete dag geweest, en overdag was 't onmogelijk om buiten te zijn. Eddie, die bezig is geweest om
zijn kippen te verzorgen, komt naar Annie toe.
»'k Zal water voor je dragen," zegt hij, want als een
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echte Amerikaan is hij ridderlijk en hulpvaardig voor
meisjes.
Dan, als hij een emmer gehaald heeft, gaat hij naast
haar staan. Blijkbaar heeft hij iets op 't hart. Al lang is
Annie zijn vertrouwde en als een goede kameraad voor hem.

Hierover denkt Annie, als....

»Zeg Annie, heb je wel gemerkt, dat moeder er erg
mee in zit."
»Ja, met iets, maar waarmee? Is 't niet alleen, omdat
je Papa niet gauwer beter wordt?"
»Nee, 't is om 't geld. Gisteren heb ik 't er uit gekregen.
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Moeder zegt, dat er minder »in" komt, dan we noodig
hebben om van te leven. Er moet zoo dikwijls een dollar
af voor een dag werken van mister Bake, dien heeft vader
anders nooit om dezen tijd ; en 't vee opkoopen gaat ook
niet zoo goed alsdat vader 't doet, al werkt Tom heel
hard. En nu heb ik wat bedacht, waardoor ik meer geld
voor m'n eieren kan maken."
»Wat dan?"
»Hier krijg ik maar vijftien cent voor 't dozijn, dat
komt omdat de meeste menschen hier zelf kippen hebben.
Maar als ik ze naar Pipestone op de markt kon brengen,
zou ik er best vijf en twintig cent voor kunnen krijgen.
En daar wou ik Maandag mee beginnen."
» Mooi," zegt Annie.
»Maar jij moet me helpen, en jij kan ook geld verdienen."
»Ik, waarmee?"
»Met je bloemen. Ze zijn zóó mooi; als je ze 's morgens
afsnijdt, kan je er bepaald veel geld voor krijgen."
»Moet ik die bloemen dan zelf op de markt verkoopen?
Ik ben toch geen koopvrouw."
»Toe, wees nu niet vervelend Hollandsch. Vader zegt
altijd: eerlijke arbeid is nooit een schande. Je bent nu
eenmaal in Amerika, en daar kan je alles doen."
Annie's Hollandsch gevoel van »stand" en haar bedeesdheid kampen met haar wensch om Eddie te helpen
en geld te verdienen als hij. En die wensch wint het.
»Ik zal 't doen," zegt zij na een poosje. »Maar hoe wil
je het dan doen?"
Nu is zij aan een goed adres? Eddie heeft zijn
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plan tot in onderdeelen uitgewerkt in Izijn gedachten.
»Dinsdag is er markt. Dan moeten we ..heel vroeg opstaan, want we moeten er vroeg zijn. Na 't ontbijt gaan
de dames daar naar de markt. Ik kan 't paard en het
karretje van Parker leenen, als ik den heelen dag maar
voor 't voer van den hit zorg. Dien moeten we hebben
om er heen te rijden, want je weet : 's morgens komt er
wel een trein van Pipestone, maar er gaat er geen heen.
Ik pak de eieren goed in hooi in een mand, en jij maakt,
dat je die groote hengselmand vol bloemen hebt. Misschien
kunnen we nog wel wat groente ook meenemen en wat
rozen, maar dat moet ik eerst aan moeder vragen, want
daar heb ik geen zeggen over."
»En als we er dan komen, hoe dan?"
»Dan zoeken we een goed plaatsje uit, en we probeeren
klanten te krijgen ; we prijzen onze waar verbazend aan,
dat is nogal glad."
De gedachte hieraan doet Annie haast kippenvel krijgen.
Maar zij wil niet flauw zijn, niet »vervelend Hollandsch"
wezen.
Eddie krijgt van zijn moeder toestemming om wat
groenten en wat rozen te nemen. Zij doet wel niet verrukt
over het nieuwe plan, maar zij heeft ook geen bezwaar.
»Je kan 't licht probeeren," zegt ze, en daar is Eddie
mee tevreden.
Maandag hebben Annie en Eddie 't heel druk. Zorgvuldig worden de eieren in hooi in een mand gepakt.
Ze snijden postelein en plukken snijboonen, die ook in
een mand worden gelegd. Alles wordt klaar gezet in de
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schuur, en een leege mand er bij voor de bloemen.
Die kunnen pas 's morgens geplukt, anders zijn ze niet
frisch. Maar zij gaan de bloemen langs, en spreken af,
welke ze zullen afsnijden.
Pf ! wat is 't warm ! Negentig graden!
»Ik trek morgen een schoon linnen pak aan," zegt
Eddie, »en wat doe jij aan ?"
Een witte jurk, dat is luchtig."
»Nee," zegt Eddie, »dat moet je niet doen, dat staat
niet »zakelijk," heb je ook niet iets van grijs of bruin
linnen?"
»Jawel, een bruin-Holland jurk, maar die is wat kort."
»Hindert niet, dat is makkelijk, dan kan je je vlug
bewegen. En als we dan alles verkocht hebben, gaan we
even naar vader, van drie tot vier is bezoek-uur."
Bettie en Marietje zouden ook dolgraag mee gaan, maar
Eddie zegt, dat daar geen denken aan is. 't Karretje is
net groot genoeg om hem en Annie met al de manden
te bergen.
Dinsdag morgen zijn ze al om vijf uur Op en in den tuin.
»Wat heerlijk frisch is 't nu buiten ! Bleef 't zoo maar
den heelgin dag," zegt Annie, even met een zucht denkend
aan de warmte, die haar wacht. Dauwdroppels glinsteren
in het heldere zonlicht, en wijd en hoog welft zich de
blauwe luchtkoepel over het landschap.
Lathyrus, anjelieren en goudsbloemen worden in bosjes
saamgebonden ; van violen en reseda kleine toefjes gemaakt, en de rozen bij drie en vier tegelijk in de hengselmand gerangschikt. Nu nog wat zonnebloemen los er
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tusschen gestoken, een nat vloei over alles uitgespreid,
en dan naar huis voor een stevig ontbijt, eer zij hun
tocht aanvangen.
Als Eddie om zeven uur neet het karretje en 't paard
van Parker aankomt, staat Annie klaar in haar schoone
bruin-Holland jurk en met een grooten zonnehoed op.
Eddie zit natuurlijk voorop om te mennen, en Annie
moet zich een plaatsje maken in 't karretje op een omgekeerd kistje tusschen de manden, want zij heeft onderweg nog een taak te vervullen. De grootste paraplu uit
huis heeft zij opgezocht, en die zal zij boven zich en
haar mand met bloemen houden tegen de zonnestralen,
die nu al heet worden.
De anderen zijn ook vroeg op. Want het is waschdag,
en Tom zal de waschmachine voor zijn moeder draaien.
Met Marietje en Bettie staan zij voor 't huis goedendag
te wuiven, en wenschen 't tweetal »goede zaken" toe en
»veel groeten aan vader."
»Als Mien en Jo Versteeg me zoo eens zagen," kan
Annie niet nalaten te denken, terwijl zij daar als een
echt koopvrouwtje tusschen haar waar zit. »Je bent hier
toch wel in een heel ander land !"
Eerst hebben zij en Eddie 't druk over de prijzen, die
zij voor de bloemen en de groenten zullen vragen. Maar
als dat geregeld is, wordt er een tijdlang niet anders
gehoord dan de hoefslagen van het vlugge paardje. Dof
klinken die, eerst op het stille prairie-pad, en dan op den
aarden landweg.
Annie heeft ook hoe langer hoe minder lust tot praten.
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Wat schudt en hobbelt het op dien ongelijken weg! En pff !
wat is 't warm ! Hé, nu lekker in de schaduw van 't boschje
te zitten ! zij gaf er wat voor ! 't Was hier toch maar echt
hard werken in Amerika, lang geen gemakkelijk leventje
hoor! Haar Hollandsche leven was er een damesleventje bij!

Wordt er een tijdlang niets anders gehoord dan de hoefslagen van het vlugge paardje.

En als zij zoo ver gekomen is met haar gedachten, is
zij er na aan toe, om zichzelf een beetje te beklagen.
Maar een paar kwinkslagen van Eddie leiden haar weer
af. Die Eddie is toch een moedige jongen ! Hij neemt
alles zoo flink op. En hij heeft het toch ook warm, dat
kan zij wel zien aan zijn gloeiend gezicht onder zijn
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»plantershoed," zooals zijn breed-gerande stroohoed heet,
omdat zulke hoeden veel gedragen worden door de katoenplanters in de Zuidelijke Staten.
't Wordt drukker, nu zij Pipestone naderen. Met twee
paarden bespannen karren rijden hen achterop en voorbij.
Van alles zie je er op : biggetjes, eieren, boter, groente
en vruchten.
Op de markt zelf kunnen zij niet komen met kar en
paard, daar is 't te vol. Een eindje er voor houden ze
stil, bij 't logement, waar gelegenheid is om den hit te
stallen. Zij laden de manden af, en terwijl Eddie 't paard
gaat afspannen en zorgen voor zijn voer en drinken,
houdt Annie zoo lang cie wacht bij hun waar.
Zij neemt het vloei van de bloemen af. 't Is droog geworden van de warmte, maar de bloemen zijn toch nog frisch.
Terwijl zij gebukt staat over haar bloemen om die wat
te verschikken, hoort zij iemand zeggen : »Wat 'n mooie
bloemen ! en wat ruiken zij lekker !"
Annie kijkt op, en ziet twee dames staan.
»Zijn ze te koop ?" vraagt een der dames.
»Jawel," zegt Annie zacht, en onwillekeurig neemt zij
een der grootste bossen anjelieren in de hand, om er
haar verlegen gezichtje achter te verbergen.
»Hoeveel kosten ze ?"
»Tien cent de groote en vijf cent de kleine," stamelt Annie.
»Verleden betaalde ik een kwartje voor een kleineren
bos dan die," hoort zij een der dames fluisteren.
»Wat zijn dat voor vreemde bloemen ?" vraagt de andere
dame op de goudsbloemen en zonnebloemen wijzend.
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' jat zijn Hollandsche bloemen," zegt Annie, en iets
fiers vervangt haar verlegenheid.
»Je bent geen Amerikaansche, wel?"
»Nee, een Hollandsche."
»Dat kan je wel hooren aan je uitspraak. Maar hoe
kom je aan die mooie bloemen?"
»Zelf gekweekt."
»Je bent een geboren tuinierster," zegt de oudste dame.
»Wil je ons van alles wat geven, en zeg dan maar, hoeveel 't kost."
Hardop telt Annie het geld op, terwijl zij van elk soort
wat in het mandje legt, dat de jongste dame bij zich heeft.
»Kom je hier elke week?"
»Ik denk 't wel, dit is de eerste keer."
»Kom dan de volgende week aan ons huis, we wonen
vlak naast de kerk. Herinner je je, dat je een kerk
voorbij gegaan bent, toen je in de stad kwam ?"
»0 ja."
»Missis Watson, kijk, hier is mijn adres," en gelijk met
het geld, wordt Annie een kaartje overgereikt, waar het
adres op staat. >>Zal je 't niet vergeten?"
»0 nee." -- Alsof dat kon ! denkt Annie als de dames
verder gaan. Zij beeft inwendig en voelt zich opgewonden
van dit ongewone werk, dat zij zoo onverwachts alleen
heeft moeten doen.
0, daar is Eddie gelukkig ! Nu kunnen zij 't verder
samen doen.
Met trots laat zij hem het zoo juist ontvangene, haar
eerste zelfverdiende geld, zien.
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»Je bent een zakenmensch," zegt Eddie. En Annie weet, dat
't een lofspraak is, als een Amerikaansche jongen dat zegt.
Nu zoeken zij een goed plaatsje op de markt uit. Eddie
gaat achter de manden met eieren en groenten staan, en
Annie achter de mand met bloemen.
Als de koopers niet gauw komen, begint Eddie te
roepen : »Versche eieren, 25 cent 't dozijn ! Groenten,
versch en goedkoop ! Hollandsche bloemen ! Hollandsche
bloemen!" en echt Amerikaansch voegt hij er bij : »De
mooiste bloemen van de wereld !"
Vooral die roep : »Hollandsche bloemen" trekt de aandacht. Er komen nu ook meer dames, die na haar ontbijt
zelf inkoopen komen doen. Annie krijgt 't druk, en zij
heeft geen tijd om te denken aan verlegenheid of aan
het ongewone werk. Trouwens, er is ook niemand, die er
haar maar even aan herinnert. Ieder schijnt 't heel gewoon
te vinden, dat daar een net gekleed meisje bloemen staat
te verkoopen. Menig complimentje krijgt zij over haar
zelfgekweekte bloemen, en sommigen vragen belangstellend, hoe het haar bevalt in Amerika, en of ze ook
terug verlangt naar »'t ouwe land."
»Heb je ook lavender?" vraagt een dame.
Annie heeft al »nee" gezegd, maar dadelijk zegt Eddie:
»Dezen keer niet, maar een volgende week wel."
»Breng me dan maar goed wat — ik gebruik 't om er
kussentjes mee te vullen, die ik voor de zending verkoop.
Ik woon in dat huis daar."
Eddie knikt en zegt: »In orde," en schrijft de bestelling
in zijn zakboekje.
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»Je moet nooit zeggen dat je iets niet hebt, dat is niet
zakelijk," zegt Eddie, als de dame weg is, na wat goudsbloemen en rozen gekocht te hebben.
»Maar wij hebben toch geen lavender in den tuin."
»Nee, maar ik weet wel, waar ik ze krijgen kan, en
licht zit er nog een klein winstje op. In elk geval hebben
we meer kans haar als klant te krijgen ook voor de
andere dingen."
In een stil oogenblikje loopt Eddie gauw naar den
overkant, om aan een vruchtenstalletje wat bananen te
koopen, want beiden hebben honger en dorst.
En als 't na twaalven is, en de markt zoo goed als
gedaan is en de manden ook zoo goed als leeg zijn,
halen zij het brood en de cake te voorschijn, die zij van
huis hebben meegenomen.
»'k Versmacht van dorst," zegt Annie.
»Straks zullen we een glas limonade in de apotheek
gaan drinken."
Annie vraagt niet verwonderd »in de apotheek?" want
zij weet nu, dat je in de Amerikaansche apotheken, die
meestal op een hoek van een straat zijn, aan de toonbank
limonade per glas kunt krijgen.
Heerlijk smaakt zoo'n glas limonade met een stuk ijs er in!
Zij brengen de manden naar den stal en tellen daar
het geld. Drie dollar, twintig cent hebben zij over. Vergeefsch is dus hun werk niet geweest.
Nu naar het ziekenhuis. Annie is blij, dat er nog een
paar bosjes anjelieren overgebleven zijn; die kan zij nu
voor oom meebrengen.
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Oom is heel verwonderd, als hij het tweetal ziet. Eerst
den volgenden dag had hij bezoek verwacht. En als zij
hem vertellen, wat zij hier in Pipestone gedaan hebben
en waarom zij 't deden, dan zegt hij : »Dappere kinderen !"
en drukt hun beiden veelzeggend de hand.
't Is Annie een vergoeding voor de moeheid en de
warmte en het ongewone werk. Moe dat zij is ! zij kan
haast niet meer op haar beenen staan.
»Maak 't je gemakkelijk," zegt Eddie als zij weg zullen
rijden. »Je kan best een dutje doen."
En gezeten op het karretje, geleund tegen de manden,
valt Annie heusch in slaap, ondanks haar harde zitplaats
en het gehobbel over den ongelijken weg. Eerst van het
stil staan wordt zij wakker. Zijn ze al in Woodstock ! Ja,
waarlijk, daar is 't huis, en daar komen Marietje en Bettie
hen begroeten.
Verfrischt door het slaapje, vertelt Annie opgewekt
hun wedervaren. Eddie geeft het geld aan zijn moeder.
»Vader rekent er op, dat u morgen toch komt, al zijn
wij er vandaag geweest. Hij verlangt zoo naar u."
»Ik had al uitgerekend, dat de reiskosten er eigenlijk
niet af konden deze week," antwoordt zijn moeder, »maar
nu kan 't, ik dank jullie wel," en -met een warmen, dankbaren blik ziet zij Eddie en Annie aan. 't Maakt Annie
heel gelukkig, en ook, dat tante haar 's avonds ongewoon
hartelijk goedennacht zegt.
Zij en tante beginnen elkaar beter te begrijpen. Zorgen
dealen en zorgen trachten te verlichten -- dat brengt
haar tot elkaar.
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XVI. EEN NIEUWE KENNIS.
Iedereen vindt 't van zelf sprekend, dat Annie en Eddie
de volgende week weer gaan, nu de nieuwe onderneming
zoo goed begonnen is.
Heel bijzonder wordt er nu voor de bloemen gezorgd.
Nieuwe bloemknoppen zijn oorzaak van vreugde, en of
ze tegen Dinsdag, uit zullen zijn, wordt nu een vraag
van gewicht. En als de kippen een dag extra goed gelegd
hebben, dan is Eddie in zijn nopjes.
Den volgenden Dinsdag rijden ze weer met den hit
van Parker naar Pipestone. Marietje en Bettie zouden
weer graag meegaan, maar Eddie is blij, dat er geen
plaats is op 't karretje. Zoo'n heele familie mee, vindt
hij niet »zakelijk."
Dich bij de markt laden zij de manden weer af, en
terwijl Eddie paard en kar wegbrengt en Annie op hem
staat te wachten, ziet zij een meisje naderen, dat in een
rolstoel gereden wordt door een dame.
Annie begrijpt dadelijk, dat het meisje niet loopen kan,
want zij is ongeveer van haar leeftijd. Bleek en ziekelijk
ziet zij er uit.
't Is vol op straat, en Annie neemt haar mand met
bloemen, die 't meest vooraan staat, wat terug om plaats
te maken, zoodat de rolstoel niet behoeft uit te wijken.
»0 wat 'n mooie bloemen ! Hè Mama, koop u er wat
van !" zegt het meisje. »Ze zijn immers te koop'?" voegt
zij er kleurend bij.
»Ja," antwoordt Annie ook kleurend.
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»'t Spijt me erg, Ellie, maar ik heb geen geld mee
genomen, en dus zouden we eerst weer naar huis terug
moeten."
»0 wat jammer !" klinkt het teleurgesteld.
»Als u ze mee wil nemen en me later 't geld geven,
dan is 't ook goed," haast Annie zich te zeggen. »Welke
wilt u hebben?"
»'t Is heel vriendelijk van u," antwoordt de dame, »u
is zeker geen Amerikaansche, die zijn niet zoo goed van
vertrouwen, en aan uw spraak zou ik ook zeggen van niet."
»Ik ben een Hollandsche, maar ik woon hier." En
onderwijl zoekt Annie de bloemen uit.
»25 Cent, 10 cent, 5, 10, dat is juist een halven dollar
samen."
Verrukt snuift het meisje den geur op van anjelieren
en rozen.
»We wonen Mainstreet 1) 11, en heeten Robertson,"
zegt haar moeder, »wanneer komt u dan 't geld halen ?"
Van middag, als we klaar zijn met verkoopen."
»In orde." En na een vriendelijk knikje gaan de koopsters verder.
's Middags, als de leege manden in den stal zijn gebracht, gaat Eddie alvast naar het ziekenhuis, terwijl
Annie naar Mainstreet gaat.
Wat een groot huis is 't, waar de Robertson's wonen !
Zoo'n ontvangst heeft Annie zich niet voorgesteld !
Missis Robertson brengt haar dadelijk naar een kleine
zitkamer, waar Ellie op een rustbank ligt.
1) Spreek uit: Meen-striet. (Hoofdstraat).

A. Hoog,
Annie neemt haar mand met bloemen, die
Hollandsch meisje.
't meest vooraan staat, wat terug.

Arnhem,
H. ten . Brink,
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»'k Ben blij je te zien," zegt Ellie hartelijk beide handen
uitstekend, alsof zij een oude kennis ontving.
»Wat zal je vreeselijk warm en moe zijn van je werk.
Je moet hier eens heelemaal uitrusten en je verfrisschen."
En eer Annie 't eigenlijk goed beseft, zit zij in een
lagen schommelstoel naast de rustbank, en is er een

En eer Annie 't eigenlijk goed beseft, zit zij in een lagen schommelstoel.

tafeltje met allerlei versnaperingen vóór haar gezet : thee
met cake, roomijs en vruchten, al wat Amerikaansche magen
schijnen te kunnen verdragen zonder van streek te raken.
Daarna laat mevrouw Robertson de meisjes alleen.
Terwijl Annie 't zich laat smaken, wuift Ellie haar
met een waaier koelte toe, en doet blijkbaar haar best
om haar gast zoo aangenaam mogelijk bezig te houden.
Holl. meisje in Amerika. M. B. No. 6, 2e druk.
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Even vertelt zij van haar jichtziekte, waardoor zij niet
loopen kan en veel pijn heeft. Maar niet lang wijdt zij
er over uit, omdat dit niet beleefd zou zijn. Zij vertelt,
dat haar vader een handelsman is, die veel op reis is en
dat hij »een lieve, lieve Pappa" is. En dat het dèchtertje
van den dominee haar beste vriendin is, maar dat de dominee naar Chicago is gegaan, en dat ze Francis nu zoo mist.
En terwijl Annie naar Ellie's verhalen luistert, moet
zij even glimlachen, als zij er aan denkt, hoe heel
deze ontvangst in Holland een onmogelijkheid zou zijn.
Verbeeld je ! een rijk meisje als Ellie, die een bloemenverkoopstertje van de markt zóó ontvangen zou ! Annie
heeft eens een zin, een deftigen zin gelezen, dien zij
onthouden heeft. »Amerika is het land van alle mogelijkheden." (De uitleg stond erbij, en het beteekende, dat in
Amerika alles mogelijk is, dat je er de onverwachtste
dingen ziet gebeuren). Is 't wonder, dat Annie nu bij dit
bezoek denkt aan dien zin ?
»Ik - vind 't toch zoo belangwekkend om een echt
Hollandsch meisje op visite te hebben !" roept Ellie,
opeens haar eigen vertellen onderbrekend, levendig uit.
»0, vertel me toch een heeleboel van je lieve ouwe landje."
En dadelijk gaat zij vragen doen, die Annie hartelijk
doen lachen, zooals : »Kan je overal de zee zien? Is
Holland zóó klein ? En zijn er rondom dijken ? Heb je
je klompen en je mutsje meegebracht ?"
»M'n klompen ?"
»Ja, in Holland loopen ze immers allemaal op klompen,
en dragen ze toch dat aardige landscostuum, met die
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grappig-wijde broeken voor de jongens, en een mutsje
voor de meisjes ?"
»Och, je bedoelt zeker de Marker kleeding, dacht je,
dat al de Hollanders die droegen ?"
»Ja, op de plaatjes staat er toch altijd onder: Hollandsche kleeding."
Nu vertelt Annie, dat het maar op enkele plaatsen is,
dat de menschen een bijzondere kleeding hebben, zooals
op Marken, in Volendam en te Hindeloopen.
En dan spreekt Annie van haar leven in Holland en
haar komen in Amerika in 't gezin van oom Frans.
Ellie wil alles weten over Tom en Eddie, Marietje en
Bettie.
Dan ineens vraagt Annie: »Vind je het niet vreeselijk
moeielijk, om zoo te moeten sukkelen ?"
»Ja," antwoordt Ellie, »soms nog wel. En eerst was ik
er boos en knorrig om. Maar moeder zei, dat ik dan
eigenlijk boos was op den Heer, die me de ziekte gestuurd
heeft, en dat is heel slecht, zie je, nog veel erger dan
dat ik boos zou zijn op m'n lieven Pappa. Nu doe ik
m'n best om geduldig te zijn, en 't gaat ook heusch al
een beetje beter met me. En als ik aan Jim denk, dan
vind ik 't niet moeilijk om tevreden te zijn, want ik ben
er veel beter aan toe dan hij."
»Wie is Jim ?"
»0 ja, dat weet je nog niet. Jim is m'n Zonnestraalvrindj e."
»Zonnestraal-vrindje ? wat zijn dat voor vrindjes?"
»Ken je den Zonnestraal-bond niet? 0 daar moet je
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bepaald lid van worden ! Ik zal 't je vertellen. »Gouden
Zonnestralen" zoo heet ons tijdschriftje, dat elke maand
uitkomt. Er staan mooie verhalen en plaatjes in. Toen ik
me als lid had opgegeven, kreeg ik 't adres van een
arm jongetje in Chicago, en die heet Jim. Nu moet ik
elke maand mijn tijdschriftje, als ik 't uit heb, aan Jim
sturen en hem een brief schrijven, waarin ik een beetje
met hem praat en hem allerlei vertel en vraag. Dan doe
ik er een couvert in met mijn adres en een postzegel er
op. En dan schrijft hij terug. En met Kerstmis stuur ik
hem een pakje. Hij vindt dat heerlijk, want hij is arm
en woont op een zolderkamertje en hij heeft een heupziekte, en moet ook al maar liggen net als ik. Nu ben
ik zijn Zonnestraal-vriendinnetje, want wat ik zoo voor
hem doe, dat is een zonnestraaltje in zijn leven, en
daarom heet onze bond zoo. Vind je het niet aardig?"
»Ja," zegt Annie nadenkend. En dan springt zij op.
»Ik moet weg, anders is het bezoekuur om, en kan ik
niet meer bij oom."
»Kom je dan de volgende week terug?"
»Ja."

»En breng je dan weer bloemen voor ons mee? We
moeten nu elke week van je hebben. Vergeet je halven
dollar niet, hier ligt ie."
Annie neemt afscheid, en haast zich naar het ziekenhuis.
Haar opgewekte stemming verdwijnt, als zij ziet, hoe
bleek en moe oom er uitziet. Eddie is er ook van onder
den indruk. Er is nog maar even tijd om oom goedendag te zeggen; dan zegt de zuster, dat de bezoektijd om is.
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»Is oom erger?" vraagt Annie in de gang.
»Nee, dat niet, maar hij is zwak. Je moet je niet ongerust maken hoor, de dokter zegt, dat het best terecht komt,
maar dat het alleen lang zal duren en wel eens op en
neer gaan."
Al klinkt dat wel geruststellend, 't maakt toch, dat
Annie en Eddie minder vroolijk thuis komen dan de
vorige week, ondanks de aardige verdienste, die zij meebrengen.
Oom en Ellie — 't geeft Annie veel te denken de
volgende dagen. Ook wat Ellie gezegd heeft van »geduld
hebben en niet boos zijn op den Heer, als Hij je ziekte
of droefheid stuurt."
Ellie vergeleek zich met Jim, en als zij zich met Ellie
vergelijkt — o wat heeft zij dan veel reden om tevreden
te zijn. Want ondanks haar rijkdom moet Ellie z®óveel
missen door haar ziek-zijn. Hoeveel vroolijker en gezelliger is haar leven met haar neefjes en nichtjes dan
Ellie's leven als Benig kind ! En het groote huis in die
straat, al is het mooi gemeubeld, is veel somberder om
in te wonen, dan hier, waar het zoo buitenachtig is.
Ja, Annie heeft wat geleerd van haar nieuwe kennis.

XVII. WEER BIJ ELKAAR.

Met al hun bezigheden in huis en in den tuin en hun
»zaken," gaan de drie maanden vakantie vlug voorbij.
Tom kan met September nog niet naar school, want
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nog altijd is zijn vader in het ziekenhuis. De dokter heeft
gezegd : »Ik ken mister Timmer : als hij thuis is, gaat hij
weer aan 't werk, en daarom houd ik hem zoolang tot
hij heelemaal beter is en gerust aan 't werk kan gaan."
Maar Eddie en Annie mogen niet verzuimen, al hadden
zij 't Dinsdags vooral graag gedaan voor hun tocht
naar de markt.
Nu hebben zij wat anders bedacht. Zij hebben eenige
vaste klanten in Pipestone gekregen, en die zullen zij
aan huis bedienen. En daarom gaan zij Zaterdags met
den trein naar Pipestone. Tot slot gaan zij dan altijd naar
vader, die nu al in den tuin van het ziekenhuis wandelt.
Ook gaan zij dan altijd naar Ellie Robertson. Daar
wacht hen dan nog een versnapering en een gezellig praatje.
Die Zaterdagsche tochten brengen niet zooveel op, als
hun gaan naar de markt. Maar er komen nu af en toe
aangeteekende brieven van Grootma uit Holland, en wat
daar in zit, is een goede hulp voor de huishoudbeurs,
zoodat Annie en Eddie de laatste weken zelfs hun verdiende geld geheel hebben kunnen houden, en er samen
mee naar de Bank zijn gegaan.
't Is einde October.
Ook de Zaterdagsche tochten zijn gestaakt. Bloemen
zijn er niet meer, en de kippen leggen veel minder.
Wat zijn allen blij vandaag ! Geen wonder ! Vader zal
thuiskomen, eindelijk ! Moeder is hem gaan halen. Straks
met den middagtrein zullen zij komen.
Een vroolijk vijftal is 't, dat naar het station gaat.
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't Lijkt een droom, als zij na zoo'n lange scheiding
weer met hun zevenen bij elkaar zitten, in hun schommelstoelen 's avonds bij de kachel, die al een beetje brandt,
omdat het al koud begint te worden.

's Avonds bij de kachel, die al een beetje brandt....

Bettie is nog eens schootkindje, en zit echt te vrijen
met haar »lieven Pappa."
Pappa ziet er weer goed uit. Alleen is hij in die maanden wat grijzer geworden.
Hoera! daar is het roomijs en een schaal met stukken
cake, om de thuiskomst te vieren.
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Het roomijs en de cake doet Marietje zeker denken
aan Dankzeggingsdag, ten minste zij zegt: »Over een
maand hebben we Dankzeggingsdag."
»Ja, 't zal een echte Dankzeggingsdag zijn," zegt haar
vader, »we hebben veel te herdenken, dat er in dit jaar
gebeurd is, maar ook veel te danken. De Heer heeft
alles wèl gemaakt."
»Ik ben nu ruim een jaar in Amerika," zegt Annie.
»Toen ik zoo lang in 't ziekenhuis moest zijn," gaat
oom voort, »hielp 't mij zoo, dat tante me altijd zulke
goede berichten van huis kon geven, dat daar alles zoo
best ging. Ik was tevreden over mijn kleintjes, en trotsch
op m'n drie grooten, die zoo flink meewerkten."
Annie krijgt een kleur van plezier, als zij oom zoo
hoort spreken over »m'n drie grooten." 't Geeft haar zoo'n
gevoel van »er bij te hooren."
»Vader," zegt Eddie, »Annie en ik hebben plan om den
volgenden zomer, zoodra er bloemen en eieren genoeg
zijn, weer net 't zelfde te doen, ook al is u niet in
't ziekenhuis."
»Wat gaan jullie dan met 't geld doen ?" vraagt Tom.
»Op de Bank zetten."
»Ook voor een pony?" vraagt Marietje.
»Nee, voor heel wat anders, hè Annie?", zegt Eddie
geheimzinnig, met een knipoogje tegen zijn nichtje.
»Toe, zeg 't nou," dringt Marietje.
»Zeggen, ja?" vraagt Eddie, en Annie knikt van ja.
Om later naar Holland te gaan. Dan ga ik naar Grootma,
en Annie naar haar tante Johanna."
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»En naar moeders graf," zegt Annie zacht.
»Ik ben toch blij, dat 't nog wel een poosje duren zal,
want ik zou jullie nu nog niet graag missen, geen van
beiden," zegt tante.
Verrast kijkt Annie haar tante aan. 't Klinkt zoo
ongewoon om tante zoo iets te hooren zeggen. Maar
tante knikt haar vriendelijk toe, zoodat Annie merkt, dat
het welgemeend is. 0 ! wat doet haar dit goed !
Zoo voelt Annie, dat zij een lid is geworden van het
Amerikaansche gezin.
En al gaat zij hoe langer hoe meer van Amerika
houden om zooveel goeds, dat er is, 't neemt toch niet
weg, dat er in haar hart liefde blijft voor haar eigen
»dierbare ouwe land," waarheen zij eenmaal hoopt terug
te keeren.
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