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„Zo'n meiske toch !"

7o'n meiske toch; — och nog toe!" zei zachtjes de
"
oude juffrouw. Ze schudde meewarig haar hoofd,
dat ze even had opgetild uit het kussen . . . „Zo'n
schaap!"
Toen zakte dat hoofd, moe, weer terug.
De oude juffrouw had al zo lang op de ziekenzaal gelegen; eerst in 't ene, dan in 't andere bed; nu was ze
verhuisd naar de hoek bij het raam en dicht bij de grote
zaaldeur: een mooi plekje. Ze had al zoveel zieken
zien komen; ook weer gaan. Zij bleef .. .
Nu was 't bed naast haar al dagenlang leeg. Niet erg
gezellig.
Maar vanavond, — heel laat al .. .
„Zo'n meiske toch!"
Vanavond was opeens de brancard de zaal binnengereden. Twee zusters hadden, uiterst voorzichtig, de
nieuwe patiente daar afgetild, haar behoedzaam in 't
lege bed gevlijd. De hoofdzuster met haar altijd strakke, norse gezicht had kribbig toegezien, of alles wel
ging als 't hoorde.
En . . . 't was een kind geweest, een meisje met blonde
krullen, dat daar werd neergelegd. Och, wat zag ze
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bleek. Haar ogen waren gesloten. Niet een keer keek
ze op.
„'t Schaap! . . ."
En de oude juffrouw, diep begaan met 't arme meisje,
had tranen in haar ogen gekregen. Ze had gefluisterd
tegen de zuster, die 't dichtst bij haar stond, een heel
vriendelijke: „Och, zo'n Jong meiske! ... Is het erg,
zuster?"
Maar de hoofdverpleegster, dadelijk, had haar hoge,
blanke voorhoofd afkeurend gerimpeld, bits gezegd:
„Still ... Operatie-patiente! ... Volkomen still"
En de oude juffrouw was dieper nog onder haar deken
geschoven . . . „Och nog toe! 't Schaap!"
't Moest al wel midden in de nacht zijn, toen ze wakker
werd en dadelijk naar haar nieuwe buurtje keek. Och,
— en nou had zij zelf zo lekker al geslapen, en dat
stakkerdje daar . . .? Ze zag niet veel van 't stakkerdje;
enkel maar wat zacht geglim van de blonde krullen.
't Kleine nachtlichtje aan 't plafond midden in de zaal
gaf aan alles maar een heel vage schijn.
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En de oude juffrouw lag bezorgd to bedenken, waar
nu de moeder en de vader van het meisje zouden zijn.
Zou ze nog wel een moeder en een vader hebben? Die
kwamen immers altijd nog even mee, als er een kleine
operatie-patiente op de zaal werd gebracht . . . Bij dit
meisje waren vannacht alleen maar de zusters, die haar
helpen moesten, meegekomen. Och, en als dat stakkerdje nou eens nog erger ziek werd, — als het eens...
De zaaldeur ging open. De nachtzuster, onhoorbaar,
als een vreemde, Witte vlinder in 't halfduister, kwam
dichterbij, boog zich over 't meisje heen, luisterde,
keek. Toen, onhoorbaar ook, zweefde ze weer heen .. .
De oude juffrouw bleef met het meisje en met haar
eigen gedachten alleen.
Tot ze — eindelijk — toch weer in slaap sukkelde.
't Moest al wel ochtend zijn, toen ze opnieuw wakker
werd. Het nachtlichtje hoog aan 't plafond brandde
niet meer. Er waren stemmen al . . . De oude juffrouw,
eigenlijk wat verschrikt, tilde haastig haar hoofd op.
Kijk nou toch! Daar nAAst haar! . . . Daar ligt het meisje
nou en kijkt naar haar; kijkt naar haar met d'r grote,
blauwe ogen. Haar wangetjes zien nog erg bleek; maar
't is toch, of er om de kleine mond een glimlach
speelt . . . Zo aardig!
De oude juffrouw voelt alweer de tranen in haar ogen
komen: „Zo'n meiske toch! Zo'n lief schaap! . . ."
Dan zegt ze heel zacht, heel vriendelijk, zoals dat hoort
tegen een ziek kind: „Dag . . . Dag! . . ." Ze gaat een
beet je rechtop zitten.
't Zieke meisje?... De glimlach om haar bleke lippen
wordt een lach, in de moede ogen komt een vrolijke
9

schittering. Dan zegt ze — heel zacht, heel moe, een
beetje schor nog — maar dan zegt ze toch: „Uw muts
staat zo scheef! Zo raar!"
„HO . . . Mijn muts?"... De oude juffrouw krijgt een
kleur. En ze weet zelf niet, of dat nou om die muts is
of om 't kind, dat zo ziek is en toch zo vrolijk...
„Ja, die nare muts!" Ze probeert haastig het ding recht
te trekken.
„Nog een klein beetje z6!" zegt het meisje.
„Zo dan?... Zo goed?"
„Ja, ja," zegt het meisje.
Zo vonden die beiden elkaar.
Die morgen kwam de dokter op de zaal; — een Jong,
vrolijk man.
Hij stapte 't eerst naar 't bed van het meisje.
„Weet je, wie ik ben?"
„Ja, jawel," zei het meisje.
„Nou, wie dan?"
„U bent de dokter . . ." Maar 't meisje fronste haar
wenkbrauwen, zei met een heel ernstig gezicht: „Mijn
oom, die is erg oud. Die is heel deftig; — dat is een
echte dokter."
De jonge dokter zette grote ogen op; maar diep in die
ogen twinkelde de vrolijkheid.
„Is jouw oom een echte dokter? En vind je mij geen
echte dokter?"
„Jawel, maar mijn oom heeft een lange baard; dat
staat zo deftig... 0, en mijn tante is nog deftiger;
die is verschrikkelijk deftig; die kijkt door zo'n mooi
ding, een lorgnon; u weet wel: een bril aan een stokje."
De jonge dokter beet op zijn lip, om zijn lach te ver10
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bergen. Hij zei met een effen gezicht: „Dat is deftig;
ja, dat begrijp ik. Maar — dan zal ik mijn baard ook
laten groeien; — ik zou toch ook wel graag een echte
dokter willen zijn ... En als jij dan eens hier bij me
bleef, tot die baard net zo lang was, als die van je oom;
— wat zou je daarvan zeggen?"
„Nee, nee!" . . . schrok het meisje. „Nee, o nee, ik wil
zo graag weer naar mijn moeder toe." Op haar bleek
gezicht kwam toch eenglimlach. „Maar u fopt me!"
De dokter lachte nu ook. Hij ging naast haar bed zitten, voelde haar pols, keek haar diep in de grote, blauwe ogee.
„Hoor eens, m'n lieve kind, je blijft niet graag bij me,
he? ... Dan moet je deze eerste dagen heel stil liggen,
hoof. ; dan ben je misschien weer heel gauw beter; en
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dan mfg je weer naar je moeder toe: En ik zal mijn
best doen, om ook een echte dokter to worden. Ha-haha! . . . Maar nu: stilliggen! En maar een klein beetje
babbelen. Hoe stiller je ligt, hoe vlugger je geneest.
Zul je?"
„Ja, jar zei het meisje. Ze strekte haar armen, haar
benen; ze begen maar dadelijk aan dat „stilliggen".
De oude juffrouw naast haar hoorde alles, zag alles.
Ze schudde in stilte haar hoofd, ze voelde haar ogen
alweer vochtig worden, en ze moest tOch lachen .. .
„Zo'n meiske! Och nog toe! ... Maar ze heeft wêl een
moeder. Gelukkig!"
De dokter speelde nog even met de mooie, blonde krullen van het meisje: „Mag ik zo'n mooie krul van je
hebben? Eentje maar?"
Het meisje keek een beet je donker. Wou die dokter
een krul van haar hebben? Of fopte hij haar weer?
„Nee, hood" zei ze. „Dat mag niet van moeder; vast
niet."
„Jammer! ... Ik Wilde die gouden krul aan mijn kin
plakken, zie je. Dan had ik al een beetje een baard:
een gouden baard; dan was ik al een beetje een echte
dokter. Ha-ha-ha!"
De dokter lachte; het meisje lachte; de oude juffrouw
lachte; andere mensen van de zaal, die het horen konden, lachten ook.
De dokter wipte op van zijn stoel, stapte verder, naar
de andere zieken.
„Ha-ha-ha! Jij bent een vrolijke patient. Maar lachen
is voor zieke mensen best."
Toen — een poos later — kwam de hoofdzuster over
12

de zaal. Haar hoge, blanke voorhoofd onder de keurig-witte muts glansde; maar haar ogen keken zuur.
Ze schreed statig Tangs de bedden, bromde op een
zuster, die een kastdeur had later openstaan; gromde
tegen de oude juffrouw: „Wat ligt uw deken slordig;
trek die eens recht!" En tegen het meisje zei ze: „Volkomen stilliggen, meisje. Vergeet dat niet. Goed begrepen?" . . . Toen ze, statig, door een andere deur
verdween, was 't, of de zon weer vrolijker de ziekenzaal binnen schijnen kon.
Het meisje, heel moe, heel ziek nog, lag stil, wel vijf
minuten Tang; — haar armen en benen keurig gestrekt,
om maar gauw beter to worden ... Och, dan vergat
ze 't weer. Dan moest ze toch eens even haar hoofd
draaien en naar de oude, vriendelijke juffrouw kijken
in 't andere bed.
Dan maakte die oude juffrouw een knipoogje tegen
haar. En zij, — zij maakte een knipoogje terug . . .
Wat dat betekende, wisten ze eigenlijk geen van beiden; maar 't wou toch zoveel zeggen als: „Wij, — wij
samen weten 't wel, hood"
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„Meisje! ... Je moet stilliggen!"
't avond werd en de schemer langzaam de zieT oen
kenzaal verdonkerde, zei het meisje tegen de oude
juffrouw: „Zo aardig! U bent net dikke Dina."
„Dikke Dina? . . . ik — dikke Dina? Och, lieverd, ik
ben zo mager als een bezemsteel . . . Wie is dat, —
dikke Dina?"
„Ja, maar u kijkt net als dikke Dina; — en u hebt ook
een kuiltje in uw ene wang ... Toen ik bij tante woonde, bracht dikke Dina me altijd naar bed. Ze kon niet
erg mooi zingen; — ze bromde zo. Kunt u mooi zingen?"
„Zingen, kind . . . zingen? ... Ik? Och nog toe!"
„Nee, he? . . . Maar kunt u wêl verhaaltjes vertellen?
Weet u wel mooie verhaaltjes? . . . Ja, eentje, nou in
de donker? ... Ja?"
„Wat? . . . Wat zeg je nou? Verhaaltjes vertellen?
Ik? ... Och, schaap! 1k heb nooit kindertjes gehad. Ik
ben altijd naaister geweest. Ik heb nooit verhaaltjes
verteld."
Ze schrok er eigenlijk van . . . „Nee, hoor! Dat kan ik
niet. Verhaaltjes vertellen! Och nog toe! ... Mijn vader,
14

— die was zeeman; die kon het wa Maar dat is al zo
heel lang geleden. Hij is verdronken; en nou slaapt
hij ergens diep in de zee . . ."
Het meisje luisterde. Haar wenkbrauwen fronsten zich;
haar ogen werden donker. Slapen, diep in de zee! .. .
Haar vader was ook zeeman.
„Ja," zei de oude juffrouw, „en mijn moeder is er ziek
van geworden. Ik heb haar lang opgepast. Toen is ze
ook heengegaan. En toen ben ik heel lang naaister
geweest. En nou, — nou lig ik te wachten tot ik ook
mag heengaan."
„Heengaan?" dacht het meisje, en haar ogen werden
nog donkerder, nog ernstiger.
„Heengaan" . . . bedoelde de juffrouw: „Heengaan uit
het ziekenhuis?" Neen, ze bedoelde iets anders, iets
ergs.
't Werd stil daar in de hoek van de ziekenzaal bij 't
raam. 't Meisje lag te denken; soms, even, keek ze tersluiks naar de oude vrouw in 't bed naast haar; dan was
er medelijden in haar ogen.
Nu had ze eigenlijk tOch een verhaaltje gehoord; maar

't was helemAA1 geen moor verhaal. 't Was zo verdrietig, en zo echt verdrietig . . . 0, en haar eigen vader
was 66k zeeman. En haar eigen moeder was nu ook
ziek! 0, en als . . . als . . . als nu eens . . . En moest zij,
zij zêlf dan ook misschien naaister worden? Brrr! nee!
0, ze wou nu zo gy aag even, even maar bij haar moeder zijn, en haar wang knuffelen tegen haar moeders
wang, en haar moeder even stijf vasthouden . . . „Moeder, ik houd heel, heel veel van u, hoor!"
En de oude juffrouw zei ook, dat ze lag te wachten, tot
ze mocht heengaan . . . 0, zou ze dat niet erg, niet heel,
15

11661 erg vinden? Heengaan? Sterven? Nooit meer beter
worden?
En weer keek het meisje naar 't andere bed.
De oude juffrouw lag rustig door het raam heen naar
de lucht te kijken; er was een stille glimlach op haar
vriendelijk gezicht; haar handen lagen saamgevouwen
op het dek.
En de schemer werd zwaar in de ziekenzaal.
„Zuster, o, pas op! De kastdeur staat open. En als die
andere zuster, die . . . die . . . deftige zuster het ziet . . ."
Het meisje wees naar de grote kast, die aan de andere
zijde naast haar bed stond En de zuster, die bezig was
nog enkele zieken te helpen vOOr de nacht kwam, en
die nu gewaarschuwd werd door 't meisje, moest toch
even lachen . . . „Ja, m'n kind. Help jij me maar goed.
Ik zal haar dadelijk dichtdoen, hoor."
Te laat! De hoofdzuster schreed de zaal juist binnen.
En 't meis je, in haar schrik, probeerde nog die pare
deur met haar hand een duw te geven; maar 't mislukte;
— ze kon er niet bij komen en dat uitrekken bezorgde
haar een knijpende pijn. En nog erger: de hoofdzuster
zag wat ze deed.
„Meisje! . . ." zei ze bits, „zo iets onbehoorlijks voor
een zieke mag volstrekt niet. Je moet stilliggen. Je bent
een ongehoorzaam kind." En toen tegen de zuster:
„Zuster Cathrien, je moet op zo iets onbehoorlijks
letten."
„Die arme zuster!" dacht het meisje. „Nu krijgt ze geen
stand je om die deur, maar wel om mi j . . ." Heel lang
denken kon ze anders niet. De hoofdzuster stond al
16

voor haar bed, een keurig, roodgebonden notitieboekje in haar hand. Ze zocht iets. Ze zei: „Jij heet . . . , ah
ja, ik weet het al: jij beet Maria . . ."
„Nee, nee," zei het meisje, „Maria vinden we geen van
alien een mooie naam. Ze noemen me allemaal Rozemarijntje! — m'n tante evengoed, en die is toch heel
êcht deftig."
De oude juffrouw naast haar knikte in stilte. En ze had
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wel willen zeggen: „Ja, zo noem ik je ook al, en dat is
wêl een mooie naam," maar ze durfde 't niet goed.
„Zo!" zei de hoofdzuster. „ZO! . . . Maar hoe je ook
beet, stilliggen is de boodschap. Begrepen?"
„Ja, zuster!" zei Rozemarijntje; maar haar handen,
haastig weggestopt, toen het dichtduwen van de deur
mislukte, kwamen weer boven de deken uit. En toen
de statige hoofdzuster verder schreed, bibberden die
handen om haar een lange neus na te maken, en even,
heel even waagde het meisje 't . . . De oude juffrouw
zag het, zuster Cathrien zag 't, andere zieken zagen 't;
de hoofdzuster zag 't niet. En wie zou Rozemarijntje
verklappen?
't Was stil geworden op de zaal. De zusters waren
heengegaan; het lamp je aan 't plafond brandde triest;
hier en daar klonk nog wat schor gehoest; de nacht
ging komen; de nacht, die voor zieken zo lang kan
zijn, zo eenzaam, zo moeilijk.
De oude juffrouw vouwde haar handen op 't dek, sloot
haar ogen.
Rozemarijntje? Toen — voor het eerst die dag —
brandde een stil, een diep verdriet op in haar kleine
hart. Toen — voor het eerst — voelde ze zich alleen,
vreselijk alleen . . . „Moeder! moeder!" fluisterde ze
zacht . . . „Moeder!"
't Werd zo warm, zo vochtig achter haar ogen; ze slikte toch moedig haar tranen weg.
„Dapper kind zijn, hoor!" had moeder gisteren nog gezegd, toen de ziekenauto voor de deur kwam om Rozemarijntje te halen . . . Ja, ja, dapper zijn, dat moest,
18

dat moest. Toch rolden twee dikke tranen Tangs haar
news. 0 nee, nee, huilen, — dat moest niet. Ze beet op
haar lip; ze ging heel stil liggen, ze vouwde haar handen ook op 't dek net als de oude juffrouw; sloot 66k
haar ogen.
Had de oude juffrouw toch iets gemerkt? Had ze het
meisje Koren fluisteren, haar tranen gezien?
„Rozemarijntje! . . ."
't Meis je keek op.
„Rozemarijntje, och nog toe, mijn kind, — niet verdrietig zijn, hoor! We zijn in de nacht toch niet alleen,
hoor! De Heer in de hemel ziet ons wel, ons allebei.
Jou ook, hoor. Wees maar niet verdrietig."
Toen was 't weer stil.
Na een poosje zei de oude juffrouw: „Rozemarijntje,
kun je bidden?"
Bidden? . . . „Ja, jawel," knikte het meisje.
„Heb je dat van je moeder geleerd?"
Rozemarijntje knikte weer.
„Ja, ja, dat is goed, dat is heel goed. Ik heb het lang
geleden ook van mijn moeder geleerd. Och nog toe!
Ja, da's lang geleden. Maar kun je ook êcht bidden?
Niet alleen je avondgebedje opzeggen; maar zélf bidden? Alles vertellen aan God? Ook van je verdriet? ..."
„Ja," knikte Rozemarijntje.
„Och, m'n lieve schaap, dan bin je ook niet alleen
vannacht, hoor! Doe het maar; ik doe het ook."
En weer werd het stil daar in de twee bedden in de
hoek. De kleine plafondlamp lichtte haar vage schijn
over 't oude, ziekelijke gezicht van de juffrouw met
haar Witte mutsje, en over Rozemarijntjes Wilde krullen. Over de vermagerde, verdrietige handen van de
19

oude vrouw, die toch zo rustig lagen op 't bed, en over
die andere kleine, moedige handen in 't bed ernaast . . .
Wat er leefde in het hart van de zieke vrouw, in het
hart van het zieke meis je, — dat wist God alleen.
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„Nou, nou! Dat is een vrohike familie hied”
Rozemarijntje daar zo plotseling in het groH oete was
ziekenhuis tussen al die vreemde mensen te land
gekomen?
0, 't was net een bange droom geweest. En alles was
zo snel gegaan, z6 snel .. .
Ze had op een morgen erge pijn in haar buik gekregen,
een pijn, die al heviger werd.
Moeder, ziek, lag in bed.
', Korn maar bij me! Kom maar! Dat zal wel helpen!"
Rozemarijntje, tranen in haar ogen van de pijn, was
bij moeder in bed gekropen. Och, 't had niets geholpen; — niets.
De dokter kwam.
„Ik kan je ook niet helpen; maar — ik weet wel goed
raad. En 't moet dadelijk gebeuren."
En zo was Rozemarijntje uit haar kleine stad aan de
haven', zo snel het maar kon in een ziekenauto naar de
grote stad gebracht naar het ziekenhuis om daar geopereerd te worden aan blindedarmontsteking.
1 De haven van Rooie Pier.
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Dat moest dadelijk gebeuren. Haar jonge Leven was
in gevaar.
0, een droom, een angstige, Lange droom, waaruit ze
maar niet wakker worden kon, had het haar geleken.
Nu lag ze naast die goede, oude juffrouw en bij nog
allemaal zieken op de grote, nette zaal.
Nu was de nacht gekomen.
Nu had ze gebeden.
Nu lag ze maar stilletjes naar het kleine Licht to kijken
in 't midden van de grote zaal, hoog aan 't plafond.
Zacht ging de deur open. Een vriendelijk gezicht onder
een Witte zustersmuts keek even om de hoek, of alles
rustig was op de zaal. Toen verdween het weer.
0, als moeder nu eens opeens om het hoekje keek,
en lachte, en haar toeknikte, — en als moeder Ban
eens even haar wang kwam duwen tegen Rozemarijntjes wang, en zei: „Ga nou maar lekker slapen, hoor,
mijn lieve kind! . . ."
Rozemarijntje draaide haar wang moeder tegemoet.
En toen was het toch net, of moeder hens vlak bij haar
was, haar troostte, haar nog eens zei: „Dapper meisje
zijn, hoor!"
Ja, ja!... 0, tranen brandden wel in Rozemarijntjes
ogen, maar ja, ja, ze durfde best. Ze was immers niet
alleen in de nacht.
Ze sloot haar ogen.
Langzaam dommelde ze in.
De morgen was gekomen.
Heel vroeg al was zuster Truus, de aardige, die zo mooi
knipoogjes maken kon, Rozemarijntje komen wassen;
22

had voorzichtig haar mooie, blonde krullen geborsteld.
„Ziezo! Nou ben je weer net een prinses in de kroningskoets. En goed stilliggen, hoor meid. Dan word je
wel gauw weer beter."
Ja, ja, knikte Rozemarijntje blij. En haar benen rechtgestrekt, haar armen languit en roerloos op de deken
lag ze haar best te doen. Maar erg lang dacht ze aan
dat stilliggen niet. Er was zoveel te zien op de zaal.
Juffrouw Spibbel was een keurig mens. Ze was niet erg
ziek meer. Ze mocht al op de zaal en in de gang wandelen. En dat deed ze zo graag; — en zo keurig, zo
deftig.
Ook die morgen liep ze, heel statig, heel rechtop langs
alle bedden; zei niets, maar boog heel keurig haar
hoofd, zoals deftige dames doen, wanneer zij elkaar
tegenkomen. En ze draaide zo keurig in haar Witte
kleren, net of ze in haar Lange nachtjapon naar een
feest ging.
Ze kwam ook voorbij 't bed van Rozemarijntje. En ze
boog .. .
Rozemarijntje keek haar aan met grote ogen. Wat
een deftig-zieke juffrouw was dat!
En Rozemarijntje vroeg: „Hebt u ook een lorgnon?"
„Een ... ? Een wät ... ?" De juffrouw schrok een beet je.
„Een gouden bril aan een stokje. Die heeft mijn tante
ook. Die loopt net zo deftig als u."
De zieken om haar heen en de zusters lachten. De deftige juffrouw niet. Die kreeg een kleur en liep haastig
door.
Maar in een bed aan de overzijde van de zaal, schuin
tegenover dat van Rozemarijntje, lag een vrouw, die
23

erge pijn had. Ze probeerde ook wel even mee te
lachen, maar o, die pijn! Ze beet op haar lip, om 't niet
uit te schreien. Die pijn krampte haar lippen saam.
Rozemarijntje zag het. En ze was de deftige juffrouw
in haar Witte nachtjapon alweer vergeten ... Och, wat
erg was dat! Om Rozemarijntjes mond trok ook een
rimpel van pijn, als ze naar de arme vrouw keek, en
innig meelij brandde in haar kleine hart. Ze draaide
haar hoofd, om dat erge maar niet te zien, en toch
moest ze telkens weer kijken.
De vrouw zag, dat Rozemarijntje keek; ze zag ook wel
het grote medelijden van het kleine meisje, en midden
in haar pijn, even maar, knikte ze Rozemarijntje toe,
alsof ze zegen wilde: „Ik wil ook wel dapper zijn, o,
Maar de pijn is zo erg!"
Even later lag ze stil, haar moede ogen gesloten, een
vouw van de deken geknepen in haar vuist.
,,Sssst!"... zei Rozemarijntje zacht. „Sssst! Ze
slaapt!" . . . Maar tegen wie ze het eigenlijk zei, wist
Rozemarijntje niet ... „Sssst!"
Die goede dikzak, — dat was ook erg!
Die zat, een paar bedden verder, rechtop zo heerlijk te
smullen: chocolade . . . En grap jes te maken met haar
buurvrouw; wilde die 66k lekkers geven, maar de magere stakker lustte geen lekkers.
Toen zag de dikkerd met het vrolijke, goedige gezicht,
dat Rozemarijntje naar hen keek.
„Och, arm schaap, klein mirakeltje, heb jij niks om te
snoepen? Wacht maar 'es!... Vangen, hoor!"
Ze grabbelde haastig in het laatje van het nachtkastje
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naast haar bed, greep een dikke chocoladereep en
gooide die met een bocht door de lucht naar Rozemarijntje toe.
Pats! . . . Ze had niet ver genoeg gemikt: de harde reep
sloeg tegen de grond vOOr de kast naast Rozemarijntjes bed.
„Och, wat jammer nou! Kun je hem niet pakken, lief
schaap?"
Rozemarijntje tilde haar hoofd op, probeerde, Tangs
de plooien van haar deken been, de reep in 't oog te
krijgen. Ja, 't lukte; ze zag hem liggen; maar — ze was
niet zo dom als de goedige dikzak tegenover haar. Ze
bleef stil liggen, deed geen moeite het heerlijke ding in
handers te krijgen . . . Ja, ze rekende wel uit: even met
haar ene been uit het bed stappen en dan voorover
buigen, grijpen. Maar ze deed het niet. „Stilliggen!"
zeiden de dokter, de zuster, de oude juffrouw naast
haar. Ze bleef gehoorzaam; maar haar ogen keken
toch wel heel verlangend naar het lekkers.
Toen ging de deur open: de hoofdzuster met het strenge gezicht:
„0!" . . . De dikzak, een mondvol chocolade nog,
schoot haastig onder de dekens.
„0!" . . . Rozemarijntje schrok ook: Als die strenge
zuster de reep zag op de vloer!
„O!"... De oude juffrouw naast Rozemarijntje schudde
verschrikt haar hoofd. Ze was bang, dat de dikkerd
aan de overzij een duchtig stand je krijgen zou, als de
zuster de reep op de vloer zag liggen. Ze Wilde wel
zeggen: „Och, zuster, wees maar niet kwaad! Die dikkerd daar meent het zo goed; maar 't is dom van haar,
Rozemarijntje snoep toe te gooier', het kind mag nog
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niet snoepen zo vlak na haar operatie; dat weten we
wel. Och nog toe, zuster! Maar wij houden allemaal
zoveel van Rozemarijntje, zie je!" . . . Dat alles wou de
oude juffrouw wel zeggen; maar ze cifirfde 't niet .. .
„Och nog toe!" fluisterde ze zacht in zich zelf. En de
zuster was haar al voorbij; was Rozemarijntje al voorbij; kwam fangs de kast .. .
„Wat? . . . Wat is dat? Snoeperij op de grond?"
Haar boze gezicht keek dadelijk naar Rozemarijntje.
„Foei! Jij mag helemaAl nog niet snoepen. En de snoeperij nu zo maar op de grond smijten! Je bent een onbehoorlijk kind!"
Ze greep de reep, duwde die in de zak van haar smetteloos-witte schort.
Rozemarijntje? . . . 0, ze wilde wel zeggen: „Nee, zuster, nee, ik . . . ik . . . ik kan 't niet helpen; — die dikke
juffrouw daar aan de overzij, die! . . ."
Maar — Rozemarijntje kreeg meelij met de goede dikkerd; Rozemarijntje zei ... niets.
Toen de zuster verder was gegaan, maakte de oude
juffrouw naast Rozemarijntje een knipoogje tegen
haar; en Rozemarijntje maakte een knipoogje terug.
En — de zieke mensen van de zaal hielden nog meer
van Rozemarijntje; maar zij, zij wist het niet.
In een ander bed zat een groot meisje; ze had haar
been gebroken, maar was bijna weer beter; — een
echte, jonge dame. Ze had een keurige nachtjapon aan
met kant om haar hals, kant om haar pols; prachtig
stond dat. En haar haar krulde zo, zo mooi!
Rozemarijntje lag naar haar to kijken; maar de jonge
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dame merkte 't niet. Ze had het zo druk. Ze werkte
ijverig aan haar nagels met een paar kleine, fijne mesjes; wreef ze in met iets, wat Rozemarijntje niet zien
kon, poetste ze uit met zo'n raar ding; net een gele
worst . . . Toen stak ze haar ene hand in de hoogte, dat
het licht van het raam net op de gepoetste nagels viel.
Ja, mooi! . . . Ook Rozemarijntje zag de nagels glimmen. Ja, mooi!
Maar toen werd het nog erger. Toen begon ze haar
wangen en haar kin en haar neus wit te maken; — uit
een doosje. Het dons je met poeder danste langs haar
gezicht, heel voorzichtig, net of ze bang was zich pijn
te doen.
Rozemarijntje, met grote ogen, lag te kijken. Aardig
was dat! Wat een mooie dame werd dat! Ze had ook
een doosje met „rood" erin . . . Zou ze dat ook . . . ?
Toen opeens keek de jonge dame; zag, dat Rozemarijntje met grote aandacht volgde alles wat zij deed met
haar doos jes en dons jes . . . Ze schrok er een beetje
van, werd even verlegen, begon haar schatten op te
Bergen.
„0, u bent zo mooi!" zei Rozemarijntje. „Zo wit. U lijkt
net op Rooie Pier, als hij meelzakken moet dragenl.
En uw neus, die is zo wit, net een pepermunt, zo'n
ronde, zachte, — zo'n lekkere, weet u wel? . . . Maakt
u 11W neus ook eens rood, ja? Helemaal rood? Dat is
nog veel mooier! . . ."
De jonge dame in haar mooie nachtjapon, —.haar neus
werd niet rood, haar wangen wêl — ze schaamde zich,
want al de zieke buurvrouwen lachten. Het bed van de
1 Zie „Rozemarijntje en Rooie Pier".
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goede dikzak schudde ... „Ha-ha-ha!" . . . Ze riep over
de zaal: „Juffrouw, ja! Geef ons dat doos je ook eens
even, dan maken we onze neuzen ook allemaal rood.
Dat zal mirakel mooi staan. Ha-ha-ha! . . . En jij ook,
he Rozemarijn?"
Rozemarijntje begreep dat gelach niet goed; maar —
„Allemaal rode neuzen" — ? Dat leek haar. „Ja, ja, ik
ook!"
Toen kwam de dokter binnen; — achter hem de grommige hoofdzuster.
Hij bleef staan, keek verwonderd van het ene vrolijke,
lachende gezicht naar het andere.
„Nou, nou! Dat is een vrolijke familie hier. Dot mag ik
zien, boor! Vrolijkheid is voor zieken de beste medicijn. En . . . en wie is de wonderdokter hier, die zoveel
vrolijkheid tovert? . . ."
„Zij, dokter, zij!" . . . Hoofden draaiden zich naar Rozemarijntje, vingers wezen naar haar.
„Zij!" En de goede dikzak Wilde al een verhaal afsteken van wat er gebeurd was; maar om dat to beluisteren had de dokter geen tijd.
„Ja, ja, al goed!" lachte hij. Hij stapte het eerst op
Rozemarijntje toe: „Geef me de hand, collega. 1k mag
dan al geen echte dokter zijn, jij bent wel een echte .. .
En vertel me eens, hoe gaat het ermee? Ik zie wel in
je vrolijke ogen, dat je al aardig beter wordt."
Rozemarijntje? Och, ze begreep al die vreemdigheid
van de grote mensen niet goed; maar ze begreep wel,
dat het allemaal goede, beste vrienden van haar waren,
de dokter ook; en dat was fijn.
Hier en daar klonk nog een lach.
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De hoofdzuster tilde haar strenge hoofd nog hoger
dan anders. Ze keek rond, alsof ze zeggen Wilde: „Stilte! Zo'n spektakel op een keurige ziekenzaal! Is dat
zoals het hoort? Is dat ordentelijk? Foei!"
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4
„Dat is zo erg! Dat! ..."

middag was het bezoekuur.
D ieFamilie
kwam bij de zieken een poosje babbelen;
kennissen; vrienden. En ze brachten allemaal wat mee:
bloemen, vruchten, lekkers.
Een dikke man kwam binnen. Zijn rode wangen glommen; zijn vrolijke, kleine ogen zochten dadelijk naar
de goedzak, schuin tegenover Rozemarijntje. Hij
bracht een grote mand druiven mee.
„Dat is de slager," fluisterde de oude juffrouw naast
Rozemarijntje. „Hij brengt altijd zoveel mee voor zijn
vrouw."
„En dat is een officier, zie je wel? Die gaat naar de
mooie juffrouw met de Witte neus."
Rozemarijntje knikte. Rozemarijntje keek. Rozemarijntje vond dat bezoek aan de zieken heel aardig.
„Dat is haar jongen!" fluisterde de oude juffrouw
weer . . . „Och nog toe!"
Een grote jongen — hij liep op een kruk — schoof
wat verlegen de ziekenzaal binnen, ging naar de magere vrouw, die zoveel pijn lijden moest: zijn moeder . . . „Zulke stakkers! Och nog toe!"
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Rozemarijntje, een rimpel van medelij tussen haar
ogen, keek. Ze zag, hoe die vrouw toch blij lachte,
haar handen al uitstak naar haar jongen; — hoe hij
moeilijk ging zitten met zijn kruk; — hoe die vrouw
zijn hand, die hij uitstak, greep tussen haar beide handen, en alleen maar vriendelijk lachte. Zo zaten die
beiden to zamen. Zo waren ze beiden tevreden.
Aan alle bedden zaten mensen; een paar kinderen waren er ook bij.
Maar de stoel naast het bed van de oude juffrouw en
de stoel naast het bed van Rozemarijntje, — die waren
leeg.
Rozemarijntje vroeg: „Komt er ook iemand bij u?"
„Bij mij . . . ? Nee, mijn kind, wie zou er bij mij komen.
Ik lig hier al zo lang."
„0!" zei Rozemarijntje.
Toen, na een poosje, zei ze, vrolijker weer opeens:
„Ik . . . ik weet wat; ik weet wel lets moois. Zullen we
dat doen?"
” Wat doen?"
„0 ja, zullen we zeggen, dat u ziek bent, en dat ik bij
u kom? En wat meebreng? Bloemen, dat is mooi .. .
Ik ha, geen bloemen; maar dan doe ik maar z6: ik
hood ze vast in allebei mijn handen, zO; en dan leg ik
ze neer op uw deken, en dan zeg ik: „Alstublieft, tante,
omdat u zo ziek bent!" Zullen we dat doen? Ja?"
De oude juffrouw schudde wel even stil verbaasd haar
hoofd. „Zo'n meiske toch; — och nog toe!" Maar haar
ogen lachten. „Ja, ja," zei ze, „laten we dat doen."
„U kan niet mijn hand vasthouden in uw handen, zoals
&At- ... die jongen! Nee, he? Ik kan zover niet komen;
maar dan leg ik mijn hand zO, he? Zo, dicht bij u."
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„Ja, ja,” knikte de oude juffrouw, „doe dat maar." En
zelf strekte ze haar handen over de deken been ook
naar Rozemarijntje toe.
Ze speelde het mooie spel met Rozemarijntje mee:
„En nou kom ik bij jou op bezoek, zullen we zeggen,
he? . . . Och nog toe! En hoe gaat het met je, Rozemarijntje? Word je al een beetje beter? Wil je niet
graag weer naar huffs toe; — naar je moeder? . . . Jammer, hê, dat je moeder ziek is en niet bij je kan komen.
Och nog toe. Maar nou kom ik, tante Grietje, en nou
heb ik tien repen chocola voor je meegebracht. Ik kan
niet goed zo dicht bij je komen; maar ik zal ze wel
op je deken gooien . . . Een, twee, vier . . . Ha-ha-ha!"
„0 ja, ja," juichte Rozemarijntje. „Lekker! Lekker.
Dank u wel tante Grietje! . . ." Ze graaide het lekkers,
net of 't êcht was, haastig weg van de deken, duwde
het onder haar kussen: „Anders wordt de zuster, die
altijd zo zwart kijkt, helemaal zwart, he? . . . Maar
snoepen mag ik nog niet."
Zo speelden die beiden, Rozemarijntje en de oude juffrouw, hun mooie spel van ziekenbezoek. En in die
vergeten hoek bij de twee eenzamen was OOk vreugde,
ook vrolijkheid.
En Rozemarijntje babbelde maar. Ze vertelde honderd
uit van thuis, van school, van het stadje aan de haven . . . Van haar deftige tante met de gouden bril, en
van haar oom, de dokter, met zijn Lange baard. Van
dikke Dina, die zo dikwijls kiespijn had en van Rooie
Pier, die altijd zulke rare vertelsels vertelde, en die zo
goed zwemmen kon, en die haar op een keer uit het ijs
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had gehaald. En van de overste, die niet lachen kon, en
toch een keertje gelachen had, en van Ries, d'r vrind,
en van . . . 0, en van haar moeder vertelde ze 't meeste; van moeder, met wie ze zo'n pret maken kon; die
altijd vrolijk keek, OOk als ze ziek was; bij wie ze slapen mocht als vader op de zee voer . . . En van haar
vader, de zeekapitein met zijn mooie pet, die zo
sterk was en helemaal niet bang op de wilde zee .. .
De oude juffrouw luisterde geduldig, een vriendelijke
glimlach om haar oude mond, een stille blijheid in haar
ogen . . . Och, dat meiske, dat aardige meiske toch!
En zo geheel vanzelf, alsof het meisje een goede, oude
vriendin van haar was, begon zij ook to vertellen, van
haar Leven.
„Ik woon ook niet hier in de stad. 0 nee, gelukkig
niet; — met al die auto's! . . . Ik woon in een dorp, maar
mijn huisje staat heel alleen. Daar heb ik altijd gewoond, ook toen mijn moeder nog leefde en mijn vader, ook toen ik nog maar zo'n klein meisje was als
jij . . . Och nog toe! Dat is zo lang geleden."
Ze wreef met haar magere, Witte hand Tangs haar voorhoofd. 't Leek wel, of ze iets bangs, iets verdrietigs,
dat in haar gedachten kwam, wilde wegwrijven.
Vrolijker toch weer zei ze: „Ja, en ik heb ook een
mooie geit. Nienke beet ze. Een best beestje. En melk
dat ze geeft; — veel meer dan ik op kan. Maar wat er
over is, breng ik dan wel aan de brievenbesteller, die
in het dorp woont: die heeft zoveel kinders. Ja, zie je,
en nou, nou ik ziek ben, en al zo lang, en nou ik altijd
maar hier moet liggen, nou woont Nienke in het
schuurtje bij de brievenbesteller, en nou mogen die
kinders al de melk van Nienke drinken. Dat is goed
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voor ze . . . En als ik nog weer eens beter worden
mocht, en als ik dan weer naar huffs kon gaan . . ."
Rozemarijntje keek de oude juffrouw donker en heel
ernstig aan. Wat was dat opeens met de oude juffrouw? Die keek zo verdrietig; en haar lippen drukten
zich zo stiff op elkaar; haar hand greep weer naar haar
voorhoofd, haar ogen; maar 't was al te laat; in die
ogen stonden opeens twee dikke tranen.
WaarOm?
Rozemarijntje schrok; haar ogen keken nog donkerder. Waarom huilde de oude juffrouw nu opeens?
't Was even stil in de hoek van de ziekenzaal. De oude
juffrouw, die haastig haar tranen had weggeveegd, zei
niets; — lag met gesloten ogen.
Rozemarijntje zei ook niets. Ze keek en ze was eigenlijk een beetje bang, dat de oude juffrouw haar weer
aankijken zou.
Maar dat gebeurde tech . . . De oude juffrouw, langzaam, wendde haar hoofd weer naar het meisje toe, zei
zacht: „Och nog toe! Ik mag niet verdrietig zijn, en ik
wil het niet ook. Och, maar het is zo erg, dat is zo
erg! . . ."
„Wat?"
„Och, mijn lieve kind! Nee, hoor, bang om te sterven
ben ik niet. Als God mij roept wil ik heel graag heengaan. Hij heeft voor mij — ik weet het — een plekje
in de schone hemel bereid, veel beter dan alle plekjes
bier op de aarde. 0, en ik weet het ook, ik mag daar
komen, niet omdat ik zo'n goede, brave vrouw ben geweest. Nee, dadrom niet! Maar omdat de Here Jezus,
de Heiland, die ook voor mij op de aarde kwam, en ook
voor mij stierf aan het kruis, mij al mijn schuld, mijn
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lelijke dingen, mijn zonden vergeven heeft. Omdat Hij
mij liefheeft, en mij nooit vergeten zal. Dadrom, zie je,
daarom mag ik in de hemel komen; daarom alleen,
daarom heel alleen . . . Ik wacht maar geduldig."
Rozemarijntje, eerbiedig, luisterde.
Toen, na een poos je weer, zei de oude juffrouw: „Maar
de dokter zegt, dat ik nog wel beter worden kan; —
misschien. En dan . . ."
Haar lippen krampten weer opeen, om haar tranen
tegen te houden; maar ze probeerde dapper toch weer
verder te praten . . . „Dan . . . ! 0, dat is erg! Dat is zo
Mel erg! Dat! . . ."
,, Wat?"
„Och, mijn lieve kind, dat vind ik zo erg. Als ik weer
mag weggaan uit het ziekenhuis, kan ik niet meer naar
mijn oude huisje terug. Dat wordt afgebroken!"
„Waarem? . . ."
„Mijn huffs je, waarin ik mijn hele Leven heb gewoond,
en waarin ik o, zo graag zou blijven wonen tot God mij
riep, — dat huisje staat heel alleen, dicht bij het bos
van het grote kasteel, en het is van de meneer van het
kasteel. Maar de rentmeester van de meneer, die voor
alles zorgen moet, is een erge brommerd. Hij heeft
gezegd: „Dat oude krot staat lelijk zo dicht bij het bos.
Het moet weg. En dan moet het oude mens, dat erin
woont, maar in het dorp ergens een bovenkamer huren . . . Ja, dat heeft-ie gezegd. En de meneer van het
kasteel heeft het zo druk. Die is Commissaris van de
Koningin; die vindt alles goed wat zijn rentmeester
doet . . . Och, maar ik, ik vind het zo erg, zo bar erg . . .
Och, en Nienke dan, mijn geit. Die kan toch niet de
trappen op van het bovenhuis; — nee! En dan kan ik
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zelf geen boontjes meer planten in mijn tuin, en dan
kan ik de was niet meer drogen op de heg, en dan kan
ik geen regenwater meer ophalen uit de put . . . 0,
dat, — dat ik nou op mijn oude dag mijn huisje uit
moet, en dat ik op een bovenkamer tussen al die andere
mensen moet gaan wonen Als ik nog weer eens beter
worden mag, dot vind ik zo erg, zo erg!"
Rozemarijntje lag maar to luisteren; — de dikke rimpel van medelij boven haar neus. En — ze wist zelf niet
dot ze 't deed — ze strekte haar kleine handen nog
dichter naar de oude juffrouw toe. 't Leek wel, of ze
al dat verdriet grijpen Wilde, dat verdriet de oude juffrouw afnemen wou.
„Dat, — dat is zo verdrietig. En daarom moest ik even
huilen. 't Is ook zo jammer."
„Ja," zei Rozemarijntje, . . . „já! . . ." En toen nog eens
met een stem die horen deed, hoe echt ze het meende . . . „JA!!"
Maar wat ze nog meer zeggen moest, wist ze niet.
Weer was het stil in de hoek.
„En heb nou niemand voor jullie iets meegebracht?
Dat is een mirakel; dat kan ik niet pruimen . . . Zo'n
ouwe en zo'n jonge Blom bier in de hoek krijgen niks,
en niemand komt naar hen omkijken? 't Is een mirakel,
dat zêg ik! . . ."
't Was de dikke slager, die opeens van de andere beddenrij kwam oversteken en zich eerst tussen het raam
en het bed van de oude juffrouw en dan weer haastig
tussen de ledikanten van de oude juffrouw en Rozemarijntje in wrong. „Alio, maar dat kan niet. Ik zal ... !
Wacht maar 'es even."
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Hij ging weer naar 't bed van zijn vrouw, kwam terug
met in elk van zijn handen een prachtige, grote tros
druiven . . . „Ja, ja, 't mag best van de vrouw!"
De goede dikzak in haar bed knikte. „Ja, ja, zeker!"
En haar wangen glommen van plezier.
„Hier, stakkers, voor jullie ieder een!" Hij legde de
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trossen vlak onder hun kin. „Mooi zo, — ieder een
sikkebaard! Net twee sikkebokken! Ha-ha-ha!"
Hij schommelde weer terug.
De deur van de zaal ging open: de hoofdzuster.
„Vier uur! . . . Alle bezoekers vertrekken!"
Langzaam schuifelden de mensen de zaal uit. De Jongen met de kruk, die nog telkens omkeek naar zijn
moeder, was de laatste.
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Sinterklaas ?
volgende dag, in de morgen, toen de dokter na
D ezijn
rondgang Tangs de bedden al Lang weer was
heengegaan, de zusters de zieken verzorgd hadden en
een stil babbeluurtje was aangebroken, toen gebeurde
iets vreemds.
Zuster Truus had voor de nude juffrouw en voor Rozemarijntje druiven uitgeperst in een glas. Heerlijk
koel smaakte dat. Rozemarijntje hield haar glas in een
streep van de zon, die schuin over haar bed viel: het
druivesap fonkelde. En de goede dikzak knikte haar
toe, alsof ze zeggen Wilde: „Smul maar, hoor! Lekker,
hê, die druiven van mijn man?"
Toen — om de hoek van de zaaldeur heen — keek het
vrolijke gezicht van de dokter weer naar binnen, naar
Rozemarijntje.
Hij stapte dichter naar haar toe.
Met een beet je een streng gezicht, — maar uit zijn
ogen straalde de vrolijkheid — vroeg hij: „Zo, zo, Rozemarijntje! En heb jij al deze dagen goed stilgelegen? En ben je altijd een braaf en gehoorzaam meisje
geweest?"
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Rozemarijntje fronste haar voorhoofd, liet haar fonkelende druivewijn zakken . . . Wat? . . . Wat bedoelde
de dokter zo opeens?
En de hoofdzuster, die net voorbijkwam en de woorden van de dokter hoorde, fronste haar hoge, blanke
voorhoofd OOk.
Ze dacht aan de chocoladerepen op de vloer voor de
kast. En ze vond dat kind toch eigenlijk wel een vreemde druktemaakster op de nette ziekenzaal . . . Ze dacht:
„Altijd een braaf en gehoorzaam meisje geweest? Nou,
nou, daar ontbreekt wel iets aan!" Maar ze zei niets.
„Allo, Rozemarijn, geef eens antwoord. Altijd braaf
opgepast?"
„Ja, . . . ja, misschien. Ik weet het niet goed, dokter."
„Ja, hoor dokter," zei toen de oude juffrouw en ze
knikte vriendelijk naar Rozemarijntje. ,Ja, hoor, ze
is een braaf kind. Och nog toe!"
„0 zo," zei de dokter, „is ze een braaf kind? Nou, dat
is dan maar goed ook, want ... sinterklaas komt!"
Sinterklaas? ... Rozemarijntjes ogen schitterden alweer van vrolijkheid. Sinterklaas? ... En 't was niet
eens winter; 't was zomer. Ha-ha-ha! Dat kOn toch niet.
,Nee, nee," zei ze lachend, „nee, dat kin niet. U fopt
me. U is een fopperd!"
„Ik een fopperd? . . . Nou, meisje, je gelooft me niet?
Maar je zult het zien. Hij komt. Hij komt dadelijk!
Strijk je dekens maar mooi glad . . . Ha-ha-ha!"
En de dokter wipte vlug weer de zaal uit.
Rozemarijntje, de zieken, de zusters keken met verwonderde ogen: ze begrepen niets van de vrolijke dokter. Sinterklaas? Nu, zo maar opeens, als niemand aan
hem dacht? En midden in de zomer?
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„Nee, hoor,” lachte Rozemarijntje. „Echt fopperij."
Maar ze streek toch wel even over haar deken heen,
keek toch wel even naar de dichte deur.
„Ja, natuurlijk, 't is fopperij," dacht de oude juffrouw.
„Maar komt de dokter dan expres terug om Rozemarijntje to foppen? 1k begrijp het niet. 't Is raar."

De hoofdzuster, statig, Wilde net de zaal uitgaan, toen
de deur al werd opengedaan. Ze keek, deed haastig
een paar stappen terug, maakte een keurige buiging:
„Komt u binnen, meneer."
En binnen kwam . . . ?
Sinterklaas? . . . Neen, en ja.
't Was een grote, deftige, oude meneer met een Lange
baard; maar een sinterklaasmantel had hij niet aan;
een bisschopsmuts niet op; een staf met gouden krul
niet in zijn hand.
En tech... ! 0, Rozemarijntje vond die gewone meneer
met zijn blote hoofd, zijn vriendelijk lachend gezicht,
zijn Lange baard opeens wel tienmaal zo mooi als een
echte sinterklaas ... „Oh ... Oh! .. o, oom! oom!"
Ze Wilde wel opspringen, door haar bed dansen, naar
hem toevliegen, hem om zijn hals vallen, haar gezicht
wegduwen in zijn kriebelbaard, maar — hij wenkte
heel rustig met zijn hand. „Stil! Stil, meisje! ... Ik
kom wel bij je."
Achter hem keek nog even het ondeugende gezicht
van de dokter om de hoek: „Zie je nou wel, Rozemarijntje? Een mooie verrassing, he? En jouw echte dokter lijkt toch wel een beet je op sinterklaas, niet? Haha-ha!"
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„Ja, ja!” knikte Rozemarijntje . . . „jar En haar ogen
strààlden. „Jar
De oude dokter zat aan Rozemarijntjes bed, op de open
plek v6Or de kastdeur. 't Was nu wel geen bezoekuur
voor de zieken; maar de oude heer, die expres van zijn
verre dorp kwam, om zijn zieke meisje to zien, en die
zelf ook dokter was, mocht op dat stille uur in de morgen wel even op de ziekenzaal komen.
De jonge dokter van het ziekenhuis had hem zelf ontvangen in zijn eigen dokterskamer en hem alles al verteld van Rozemarijntje. Van haar ziekte, van haar dapperheid, haar vrolijkheid; ook van de oude juffrouw,
die net een goede grootmoeder voor haar was .. .
„Ja, ja, en ik ben blij, dat ik nu eens een êchte dokter
outmoet."
„Een êchte dokter? . . . Wat bedoelt u?"
„Ja, uw brave nicht vindt u pas een êchte dokter, omdat
u zo'n mooie baard hebt. Ze heeft het me zelf verteld.
Ha-ha! 't Is me er eentje, die Rozemarijn. Soms maakt
ze de hele zaal vrolijk."
„Ja, ja," had de oude dokter gelachen, „we kennen
haar."
Nu zat hij bij haar bed. En vertelde. Van haar moeder,
die hem een brief geschreven had. En dat moeder ook
al mooi aan 't beter worden was. Hij vertelde van zijn
komen naar hier, in een . . . auto!
„Ja, ja," zei hij, „ons aardige rijtuigje van vroeger met
Kees ervoor en Hannes op de bok heb ik niet meer.
Ik heb een auto gekocht en nu is Hannes geen koetsier
meer, maar chauffeur."
„En Kees? . . ."
„Kees woont nu bij de Boer naast ons, je weet wel. Kees
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moet nu op het land werken; en dat is voor dat sterke
paard veel beter dan het trekken voor een Licht rijtuigje en het lange stilstaan voor de huizen van mijn zieken. Kees heeft een best Leven, hoor! Stel je hart maar
gerust ... Vandaag had ik weinig zieken en ik heb dadelijk gezegd: „Hannes, Haar de stad vandaag, Haar
Rozemarijntje! . . ." Ja, en weet je wel, dat dit hetzelfde grote ziekenhuis is, waarin ook je moeder zo
lange tijd heeft gelegen? Jij was toen bij ons op 't dorp.
En toen ging je op een koe rijden en toen viel je eraf.
Ha-ha-ha! Weet je nog wel?"
„Ja, jawel. 0, en toen was tante zo boos!"
„En nu moet je eens Koren. Tante en ik hebben een
afspraak gemaakt. Jij komt eerst nog een klein poosje
bij ons, our weer goed sterk te worden. Tante, erg blij,
wacht al op je . . ."
„Nou al? . . . 0 ja! ja! In de auto!"
Rozemarijntje Wilde haar dekens al openslaan, Wilde...
„Nee, nee," schrok de oude dokter. „Geduld, hoor
robbedoes. Je bent nog helemaal niet beter. Over een
klein poosje word je gehaald; — met de auto!"
,Ja, o ja, en mag ik dan v6Orin zitten bij Hannes? Dan
mag ik misschien ook wel eens sturen, net als toen, met
het paard, he?"
De oude juffrouw lag maar stil te kijken, stil te luisteren; sours, even, glimlachte ze. En toen ze hoorde, dat
Rozemarijntje weer zou weggaan over een klein poosje . . . Och nog toe, toen, OOk even, kneep verdriet haar
oude hart. Wat zou ze weer eenzaam liggen in haar
hoek bij de deur, als dat aardige kind weg was. Maar
nee, née! ZO mocht ze niet denken. Ze Wilde alleen blij
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zijn, dat Rozemarijntje zo gauw en zo goed beter werd.
Och nog toe!
Opeens zei Rozemarijntje: „O, oom, kijk 'es! De deur
van de kast staat op een kier. 0, als de hoofdzuster het
ziet, — die is zo streng! — dan wordt ze vreselijk boos
op zuster Truus. En zuster Truus is juist zo'n lieverd.
0, oom, doe gauw de kast dicht."
De oude dokter, glimlachend, gehoorzaamde dadelijk.
„Ja, ja," zei hij, „open kastdeuren op een ziekenzaal,
— dat mag niet."
Maar toen hij weer Wilde gaan zitten, trok Rozemarijntje hem dichter naar zich toe, wreef haar neus even
door zijn kriebelbaard, en fluisterde heel zacht, dat
ook de oude juffrouw het niet horen kon: „O, oom,
hoor 'es! hoor 'es! . . . Ik weet wat. Gaat u ook eens op
de andere stoel zitten. Bij de oude juffrouw, ja? . . ."
„Waarom?"
„Wij hebben zo mooi gespeeld. Ik kwam bij de oude
juffrouw op bezoek en ik bracht bloemen mee. Niet
êcht, hoor! ZO maar! En toen kwam de oude juffrouw
bij mij. En toen kreeg ik tien repen chocola. Ook niet
echt, hoor! ... Maar nu bent u wel bij mij gekomen.
Nu krijg ik wel bezoek. Bij de oude juffrouw komt
nooit iemand. Ze heeft geen vader meer en geen moeder; en ze is altijd naaister geweest; en ze woont . . ."
„Ja, ja," fluisterde de oude dokter terug. „Ik begrijp
het wel, hoor!"
En hij gehoorzaamde weir.
Zo zaten ze met z'n drieen; — de oude dokter in het
midden.
En de oude juffrouw — eerst wat verlegen, dan toch
vrijmoediger — vertelde van haar ziekzijn, van haar
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vader, die sliep in de zee, van haar moeder . . . Maar
— van haar stille verdriet, dat ze nooit meer in haar
mooie huisje zou terugkomen, als ze nog eens beter
werd, claàrvan vertelde ze niet. Dat had ze nog nooit
aan iemand verteld; — aan Rozemarijnt je alleen. Dat
bewaarde ze in haar hart als een droevig geheim. Rozemarijnt je had maar stil liggen meeluisteren; maar toen
de oude dokter weer was heengegaan, naar de auto
en naar Hannes, de koetsier van vroeger, die nou
chauffeur was, toen, — toen haalde Rozemarijnt je haar
schade in.
Ze babbelde, babbelde maar tegen de oude juffrouw;
vertelde van het grote huffs van oom, en van haar deftige tante, die zo mooi Rozema-rijn-tje kon zeggen, en
van Nero, de hond, en van dikke Dina, die een nieuwe
hoed had gekocht en dat zij toen de oude had gekregen
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om met Nero op refs te gaan . . . Toen, ineens tussen
haar druk gebabbel in, zei ze: „Maar ik blijf niet tang
bij tante; ik mag wel heel gauw naar mijn moeder toe,
he?"
En 't verhaal ging weer verder. Van de bone molenaar,
die zijn varkentje kwijt was, en van 't brugje in de
griend, dat zo lekker zwiepte; — van de berebijter met
zijn grote handen, en die zoveel van muizen hield, en
die eens zo'n erge dorst had en zo'n erge pijn, vertelde
ze ook. 't Was, nu ze weer naar haar oom en tante zou
gaan, of al die oude dingen, als in een droom, weer
om haar been dansten . . s i „Maar ik mag tOch gauw
naar moeder toe!"
Haar oren gloeiden van 't vele babbelen; haar wangen
waren er rood van geworden.
„Stil nou, mijn kind! Och nog toe! Je maakt je veel te
druk."
Zuster Truus, die voorbijkwam, zag 't ook.
„Wel, jij kleine kletskous, wil je wel eens gauw je
mond houden! . . . Wacht eens!"
Ze stop je Rozemarijntje weer net jes order haar dekens, knuffelde haar eens even, zei — maar 't was met
een knipoogje —: „Ziezo, en nu haal ik een grote pleister en die plak ik dwars over je lippen; dan mOet je je
mond wel houden, babbelaarster . . . Maar nu een hele
poos rusten gaan, hoor Rozemarijntje!"
„Ja, zuster!"

1 Zie „Rozemarijntje" en „Rozemarijntje naar school".
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6
De zwachtel
paar dagen later; weer op een morgen, toen al de
E en
patienten verzorgd waren, de zon vrolijk de ziekenzaal binnenscheen, kwam de hoofdzuster nog eens statig haar ronde doen.
Ze knikte tevreden . . . Ja, alles was in keurige order
de dekens op alle bedden lagen net jes, de kast was gesloten, de vloer, geboend, glom als de zee, en de stoelen tussen de bedden stonden recht. Ja, ja, zo hoorde
het. En de vrouw, die zoveel pijn lijden moest, was vanmorgen gelukkig ook erg rustig.
Bij de deur naar de gang keerde de hoofdzuster zich
nog even om, keek als een strenge overste, die toch wel
tevreden is over zijn keurige, gehoorzame soldaten .. .
Dat meis je daar bij de kast, — waarmee lag ze nu toch
te frommelen onder haar deken? 't Was wel een aardig
kind; maar zo onrustig, zo weinig ordelijk. Jammer!
Ze schreed de gang in; de deur achter haar draaide
zacht dicht.
Rozemarijntje, onder haar deken, frommelde nog
even; maar toen de hoofdzuster verdwenen was, trok
ze 't Lange, zachte, Witte ding toch te voorschijn.
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De oude juffrouw naast Rozemarijntje dommelde. Die
morgen was de dokter lang bij haar geweest, had vrolijk met haar gebabbeld; haar moed ingesproken:
„floor eens, opoe, je gaat goed vooruit. Ik geloof
waarlijk, dat je over een poos weer zeggen kunt:
„Dag, zusters, dag, dokter, ik ga gelukkig weer naar
mijn huisje; ik heb hier nu lang genoeg gelegen . . ."
Ja, en die kleine druktemaakster naast je heeft door
haar vrolijkheid je nog een beet je eerder beter gemaakt."
Och nog toe! Die dokter! . . . Ze had lang liggen nadenken over zijn woorden. Ja, dat van Rozemarijntje
was waar; — maar dat die dokter gezegd had van
haar heengaan weer naar haar huisje, ... o, dat had
zo.'n pijn gedaan. Hij wist het niet; natuurlijk niet;
maar zij, zij wist wel, hoe erg het was. Och, Och nog
toe!
.
Langzaam was zij, met haar stille verdriet, ingedommeld.
Rozemarijntje had geen slaap.
Ze vond het zo'n fijn spelletje de Lange, Witte, zachte
verbandzwachtel keurig net jes op te rollen; — ze was
nu net een echte verpleegster. Zuster Truus, die kon
het goed. En zo gauw!
Die zwachtel, — o, gelukkig, dat ze hem nog net op de
grond had zien liggen, vlak bij haar bed, een heel eind
uitgerold, \TO& de hoofdzuster bij de kast kwam! Ze
had hem nit nog weten te pakken, en hem maar vliegensvlug onder haar deken weggefrommeld, het lose
eind ook... Ja, ze kon zich nu al veel beter bewegen
dan in de eerste dag hier in 't ziekenhuis. Ze had ook
al eens op een stoel mogen zitten, buiten bed.
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Die zwachtel — zuster Truus had hem zeker uit de
kast laten rollen — is zo'n aardig speelding opeens.
Nu, bOven de deken, gaat het — net jes — oprollen veel
beter dan tinder de deken .. .
Opeens, — floep! Daar schiet de dikke, ronde tol tussen haar ijverige vingers uit, duikt naar de vloer. 0,
gelukkig! het losse eind weet ze nog te grijpen; maar
het ding zelf ligt ver weggerold Tangs de kast.
Trekken! . . . Gauw, gauw! Want als de hoofdzuster
terugkwam . . . !
Trekken aan 't losse eind! . . . Ja, maar hoe haastiger
ze trok, hoe verder de dikke rol wegdanste. Trekken,
toch trekken! Vlugger nog . . . Och, er lag al een hele
hoge berg afgewonden zwachtel op haar buik .. .
Trekken! rukken! Ja, ja. Na een felle ruk rolde hij
dichterbij. Met haar ene been uit bed kon ze 't nare
ding toch eindelijk te pakken krijgen.
0, en nou oprollen weer, draaien en winden zo snel ze
't maar in haar vreemde bangheid kon. Als de hoofdzuster 't zag! . . . Die bolle, Witte berg op haar buik
werd, zo heel langzaam maar, een beet je kleiner. Rollen, rollen maar . . . !
En — de berg ward kleiner; — haar bangheid ook. Ze
begon dat oprol-spelletje wel weer aardig te vinden.
En als 't klaar was, zou ze 't nare rolding stilletjes bewaren voor zuster Truus; de hoofdzuster zou niets
merken.
't Was wel een beet je rommelig opgerold in de haast.
Weet je, ze zou om de dikke bobbel been een lus strikken, — dan kon hij niet uitrollen meer; — o ja, en dan
een Tang eind overhouden; dan had ze net een bal aan
een touwtje. Leuk! . . . En 't lukte. Ze snoerde de lus
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stiff om de bol heen, en slingerde zo leuk met haar
bal heen en weer; slingerde...
De oude juffrouw dommelt nog; haar ene hand ligt
op het dek.
In Rozemarijntjes ogen straalt de guitigheid. Zal ze 't
doen? Ja, ze doet het: ze gooit haar bal over 't bed
van de oude juffrouw, houdt hem aan 't lose einde
stevig vast . . . En nou langzaam terugtrekken, dat de
ronde bobbel net over de hand van de oude juffrouw
hobbelt . . . 0 ja, ja, 't gaat zo mooi! 't Lukt; maar wakker worden doet de oude juffrouw niet; ze voelt het
zachte ding niet.
Nog eens! . . . 0, zal ze, zal ze . . . ? Ja! en de bobbel
vliegt al over het hoofd van de oude juffrouw heen. 0,
mooi gaat dat! En nou langzaam terugtrekken; zO,
over de muts heen van de juffrouw, en . . . Och, als de
bobbel over de muts schuift, rolt hij om, zakt over 't
gezicht van de oude juffrouw, blijft haken achter haar
spitse neus . . . 0, en dat kriebelt zo! Ze trekt, half in
slaap nog, heel rare griezelgezichten, graait met haar
magere hand naar haar neus, doet verschrikt haar
ogen open . . . Mis! lets zachts, iets wits, iets raars
vliegt weg over haar gezicht . . . Wat is dat? He, kwam
Nienke nou opeens van de trap van 't bovenhuis rollen?
Droomde ze? Nee toch!
Dan ziet ze... ! Dan ziet ze Rozemarijntje op haar
knieen in haar bed zitten en schateren van pret! — iets
wits, iets raars in haar handen.
„0, bent u . . . bent u . . . boos?" vraagt Rozemarijntje,
hakkelend van de lach.
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„Boos? . . . Op jou? Wel nee, mijn kind. Och nog toe!
Maar wat is er gebeurd?”
„Zal ik . . . , zal ik het nog eens doen, ja?"
„Nog eens doen? . . . Wät?"
Maar — van de overzij van de zaal komt een vrolijke
lach . . . „Zeg, Rozemarijn, goof 'em eens hierheen!"
't Is de dikke slagersvrouw, bei haar zware handen al
klaar om de bal to vangen.
„Ja, ja! . . ." Rozemarijntjes ogen stralen van dolle
vrolijkheid . . . „Jar En haar mooie zwachtel-bal met
het slierende, fosse eind achteraan vliegt al door de
lucht, net een dikke, witte vogel met een reuzenzwiebelstaart.
Rozemarijntje heeft goed gemikt. De zwachtel-bal rolt
naast de goede dikzak in bed . . . „Net rack! Ha-haha! . . . Nou ik!"
De dikke slagersvrouw kan niet zo goed richten: de
bal vliegt wel naar de overzij terug, maar komt terecht
in het smalle straatje tussen Rozemarijntje en haar
oude vriendin, en . . . rolt weg onder 't bed van de oude
juffrouw.
„Och nog toe!" De oude juffrouw wil het ding nog
grijpen; Rozemarijntje in haar Wilde haast wil 't ook
grijpen: ze bonzen hun hoofden tegen elkaar .. .
„Au! . . . Och nog toe!" 't Doet pijn; ze moeten er toch
om lachen, allebei. Rozemarijntje kijkt wel even verschrikt naar de rode plek op 't witte voorhoofd van de
juffrouw.
Maar de bal . . . !
Rozemarijntje wipt uit haar bed, ligt al op haar knieen
tussen de twee ledikanten in, bukt haar hoofd, zoekt...
Ja, char, diep weg, ligt hij. Ze mOet hem grijpen. Op
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haar buik schuift ze verder onder 't bed, krijgt hem
aan de afhangende slier al te pakken .. .
„Sssst! Stil! . . . 0, Rozemarijntje! Pas op!"
De zaaldeur kraakt; gaat een klein eindje open; er
klinken stemmen in de gang; maar niemand weet nog,
wie binnenkomen zal.
„Sssst . . . Weg!"
De magere hand van de oude juffrouw hangt uit bed,
wuift: „Weg! . . . weg! Als je nu te voorschijn komt,
zien ze je dadelijk. Weg! ... Blijf daar!"
0, gelukkig! gelukkig! De zaaldeur draait ook weer
dicht; er is niemand binnengekomen. Gelukkig!
„Gauw! gauw! Rozemarijntje, gauw!"
De oude juffrouw zegt het; de goede dikzak van de
overzij roept het; andere zieken ook. 't Is, of ze allemaal de Wilde ondeugd helpen willen.
En Rozemarijntje . . . ? Ze duikt op, rolt in haar verwoelde bed, trekt de verwarde dekens hoog over zich
heen. Maar — de bal, haar mooie schat, is gered, wordt
diep onder 't kussen bewaard voor zuster Truus.
0 ja, — duizelig is ze wel. 't Lijkt, of de hele zaal
langzaam draait. Zo akelig . . . !
„Deugniet!" bromt de oude juffrouw, „je mäg niet zo
wild zijn; je bent nog veel te zwak. Nou, rustig zijn,
hoor!"
Rozemarijntje ligt stil. Dat akelig duizelige gaat langzaam over en haar guitige ogen kijken alweer, over de
rand van de deken heen, de zaal in.
„Ha-ha-ha!" lacht de dikkerd aan de overzij, „zullen
we nog 'es ballen, Rozemarijn? Nee, he? . . ."
„Nee," schudt Rozemarijntje, „nee!"
Maar...
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Ze heeft toch we! erge zin in nog een spelletje, een
finder spelletje. 0 ja, en ze weet al wat.
Ze frommelt de bal weer van onder 't kussen to voorschijn; de lus wordt losgemaakt; nu is 't weer zo'n heel
lange, opgerolde reep. Zie je, en als ze die nou vastmaakt aan .. .
Ja, ze dOet het! Dat is we! een mooi, stil spelletje; dan
kan ze blijven liggen, netjes onder de deken; keurig,
stil! . . . Maar nou eerst dat ding vastmaken.
Op haar knieen kruipt ze naar het voeteneind van haar
bed en daar, aan de metalen rand, wordt het ene einde
van de zwachtel vastgeknoopt . . . Ja, maar een teugel is toch altijd dubbel. Vooruit maar! Gauw de bobbel helemaal afrollen en dan het andere eind ook vastknopen aan de bedrand, een eind je van de eerste
knoop of . . . 0 ja, ja! Net êcht! Een heel lange paardeteugel! En zo lang, lang .. .
0, lekker! Ze glipt weer terug onder de deken, maar
de teugel houdt ze vast. Nieuwe, fijne pret tintelt in
haar ogen.
„Huup, peerd!"
De oude juffrouw schudt glimlachend haar hoofd.
„Och nog toe!"
Dan ineens zegt Rozemarijntje tegen haar: „Wil u
ook meerijden, mevrouw? Dan gaan we samen theedrinken in uw . . ."
„In uw huffs je . . . !" wil ze zeggen, maar opeens moet
ze denken aan het verdriet van de oude juffrouw. Nee,
nee! Dat niet... „Dan gaan we samen naar het bos;
— beukenootjes zoeken, hê?"
„Ja, ja, goed! . . . Maar rijd niet in de sloot, hoor!"
„Huup!"
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Ah! 't gaat zo mooi, zo wild! Rozemarijntje ligt languit, probeert toch op en neer to deinen; ze trekt, ze
rukt aan de teugels; haar wangen gloeien van pret . ..
,,Huup, peerd!"
Maar een koetsier kan toch niet liggen. Ze gaat zitten,
danst op en neer. „Huup!" ... Ze gaat staan. Dat is
nog mooier! De teugels staan schuin; ze kraken, — zo
stevig moet de koetsier het paard mennen en op haar
voeten veert ze op en neer . . . „VOW Huup! Harder!"
Dan opeens . . . , o, dan weet ze nog iets, iets veel en
v661 mooiers nog .. .
„Een arreslee! . . . 0 ja, ja, een arreslee!"
Ze legt haastig en blij haar kussen op een zijde, sleept
haar dekens op, maakt van die dekens en het kussen
een berg. En boven op die berg zit ze, aan elke zij een
been, net zoals de arreslee-rijders zitten op het smalle
bankje achteraan . . . „Ring! ring! ring! . . . Ring!"
„Kind! Kind! Och nog toe!" schrikt de oude juffrouw . . . „Kind, maak je niet zo moe . . ."

Rozemarijntje hoort het niet. Ze rent in wilde vaart de
sneeuwvlakten over . . . „Ring! Ring! . . ." 't Is, of ze
de wind langs haar oren voelt varen . . . „Ring! Ring!
Ring!"
De zaaldeur draaide open. Om de rand heen al kwam
een blanke hand, een zwarte mouw met een glanzendwitte manchet.
„Ro . . . Ro . . . Rozem . . ." riep verschrikt de stem van
de slagersvrouw. Zij had de hand met de manchet het
eerst gezien.
Te laat . . . !
De deur draaide verder open. In de opening stond —
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het blanke voorhoofd met de smetteloos Witte muts
hoog geheven — de hoofdzuster.
0, verschrikkelijk! En Rozemarijntje zag haar niet;
nag niet. Ze was veel to druk met haar mooie, dolle
spel. Ze reed net zo'n heerlijk hoge heuvel of in 't bos,
en ze moest het wilddravende paard tegenhouden en
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terugtrekken, zo hard ze 't maar kon. Hoe zou zij dan
op de deur letten?
De anderen? . . . De oude juffrouw schoof zo ver ze
maar durfde onder de deken; de dikke slagersvrouw
aan de overzij liet zich dadelijk achterovervallen, trok
het laken ver over haar gezicht, maar proestte het
onder het laken uit van het lachen . . .

Toen knalde als een schot de stem van de hoofdzuster
los.
„Wat? . . . Wat? . . . Kind!"
En Rozemarijntje zag!
0! . . . Verschrikkelijk!
Ze knakte in elkaar, Wilde wel dadelijk diep wegkruipen, zich van schaamte en schrik wegbergen onder de
dekens. Och, arme Rozemarijntje! Dat kon niet! Haar
hele bed lag verward en verwoeld. Toen viel ze maar
voorover neer op haar buik, duwde haar gezicht diep
in een kuil tussen de dekens en het kussen.
„Kind! . . . Wat betekent dat? Zo iets op een ziekenzaal. 't Is ongehoord ! . . . Spreek, wat betekent die
domme dwaasheid hier? . . ."
De hoofdzuster, haastig, was al bij Rozemarijntjes bed
gekomen.
„Spreek op!"
Rozemarijntje keek van onderop uit haar kuil een
beetje naar boven, fluisterde: „Ik . . . ik moest... ik
moest van zo'n hoge heuvel rijden, en . . ."
,,Wat?... Van een heuvel rijden? Hier, in 't ziekenhuis? Wat is dat voor onzin?"
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„Ja, maar ik zat op een arreslee, — en Kees trOk zo .. .
En . . . en . . . en toen kwam u.”
„Dwaas kind! Ga goed liggen! Dadelijk!"
Rozemarijntje scharrelde overeind, probeerde een beter plekje te vinden in de warwinkel van dekens, lakens
en kussens.
De hoofdzuster zag haar gehaspel, begon haar to helpen. En toen haar vreemde patient eindelijk weer een
beetje fatsoenlijk lag, streek ze haar ook de verwarde,
gouden krullen wat recht . . . Ze kOn het niet helpen,
maar er was toch even een glimlach om haar strenge
lippen.
„Je bent . . ."
„U bent . . ."
„Wat? Wat ben ik?"
„U bent net de berebijter."
„Wat zeg je nu? Wit ben ik?"
„Alle mensen waren bang voor de berebijter; hij keek
zo boos altijd, net als u; maar hij was toch heel goed
en heel vriendelijk; en hij had haar op zijn handen en
hij hield zoveel van muizen. U kijkt net zoals hij . . ."
De hoofdzuster? . . . Ze draaide maar snel haar hoofd
om. Ze wilde niet lachen, ze moest lachen. 0, en dat
mocht dat ondeugende, wilde, onbehoorlijke kind toch
niet zien. En 't was, of de zon die morgen nog niet zo
vrolijk en blij gelachen had als op 't ogenblik, dat de
hoofdzuster lachte.
Nee, Rozemarijntje zag het niet. De goede dikzak aan
de overzij zag 't wel over de rand van haar Laken been.
Ze ging haastig overeind zitten weer, schudde, ook
lachend, haar hoofd: „Och, zuster! 't Is een kleine
deugniet; maar — 't is tech een schat, zuster."
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De zwachtel, door de hoofdzuster van het ledikant losgemaakt, bleef verfrommeld liggen aan het voeteneind, toen de zieken weer alleen waren. De hoofdzuster
had vergeten over de zwachtel to spreken. Gelukkig
maar voor zuster Truus.
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„Oom komt ook nog even kijken !"
dagen later.
T wee
Rozemarijntje stapt, netjes aangekleed, over de
zaal. Zuster Truus heeft vanmorgen Rozemarijntjes
krullen extra geborsteld; ze glanzen in de zon. 't Is
de morgen van het afscheid . . . Zo dadelijk zal de auto
komen, die Rozemarijntje naar haar oom en tante
brengt.
Nu loopt ze rond orn overal handen te geven. Bij de
vrouw, die zo dikwijls erge pijn lijdt, moet ze dat heel
voorzichtig doen. Van de dikke slagersvrouw krijgt
ze drie dikke chocoladerepen mee voor onderweg. Bij
de mooie juffrouw met de glimmende nagels en de
poederdoosjes vraagt ze: „Mag ik ook?" Ze mag; en
tussen al het moois uit kiest ze de lippenstift en wrijft
die stevig over het puntje van haar kleine neus . . . En
verder huppelt ze.
De oude juffrouw lag maar stil te kijken naar haar
kleine vriendin, die zo dadelijk zou heengaan. Om haar
bleke lippen was een glimlach: „Dat kind toch! Och
nog toe!" Maar diep in haar oude, moede ogen was
een stil verdriet: wat zou ze haar robbedoes missen.
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„Och nog toe!” En 't zou weer zo stil worden, zo eenzaam in de hoek bij het raam .. .
De hoofdzuster komt binnen; achter haar zuster Truus.
„De auto staat voor. Ben je klaar?"
„Ja, ja, . . . o ja!" zegt Rozemarijntje blij.
„Nu ga je de „berebijter" verlaten, he?"
„Ja, ja ... o já!" zegt Rozemarijntje nog blijer .. .
„Maar u bent ook wel een beetje de overste; die heeft
zo'n witte snor, zo'n krulsnor; en die kan OOk niet
lachen. Hij is toch een hele goeie, beste overste. U
kijkt net zoals hij. Ik vind u toch ook wel een beet je,
een Mel klein beetje lief."
Dan vliegt ze naar de oude juffrouw toe, slaat beide
armen om haar hals en zoent haar, zoent haar wangen,
haar neus . . . „Dag! Dag! . . ." En 't is, of ze toch eigenlijk zeggen wil: „Ik vind het zo erg, dat u nou alleen
blijft!" Met woorden kan ze dat niet; met haar wilde
zoenen wel.
Dan ziet ze, hoe het nette, witte mutsje van de oude
juffrouw helemaal scheef is gezakt. Ze schatert! .. .
„0, uw muts staat zo scheef. Ik zal . . ." Ze trekt de
muts haastig weer recht, duwt een vlok van het vlossig witte haar er weer onder . . . „Mg!"
De oude juffrouw? . . . Dikke tranen branden in haar
ogen.
Rozemarijntje holt weg, — naar de deur. Ze heeft die
tranen gezien, en dat doet pijn.
„Wacht! Wacht eens even, Rozemarijn!" . . . Zuster
Truus krijgt haar net nog to pakken en zakt op haar
hurken naast de wildzang neer . . . „Je ene schoenveter
is los."
Dan — als dat vriendelijke gezicht zo dicht bij haar is,
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kän Rozemarijntje het niet laten. Ze zoent zuster Truus
even, gauw, op haar Wang.
De hoofdzuster ziet het. En even, even toch benijdt ze
zuster Truus. Zij, zij zêlf is maar „een beetje, een 11661
klein beetje lief".
Een zoen? Die krijgt ze niet. Natuurlijk niet. Dat hoort
ook niet. En toch vindt ze 't jammer.
In de gang komt de dokter haar tegen.
Hij steekt zijn hand al uit: „Dag, Rozemarijn! De groeten aan de „echte" dokter, boor! Mijn baard wil nog
niet erg groeien, vind je wel? . . . Stil 'es! Wat is dat?"
Dokters zien dadelijk alles. Van Rozemarijntjes rode
neuspunt begrijpt hij niets. Zij zelf is dat rare spel alweer lang vergeten.
„Wat is dat voor rood op je neus?"
„O, dat?... 0, dat is van de lippenstift, dokter."
Hij lacht. Hij mOet wel. Zo'n mooie patient heeft hij
nog nooit het ziekenhuis zien verlaten. Ha-ha-ha! . . .
Hij knuffelt haar vrolijk gezicht met de gouden krullen tussen zijn beide handen . . . „Dag!"
* *
*

Zuster Truus heeft Rozemarijntje achter in de auto
willen zetten, — daar zit ze het gemakkelijkst, — een
reisdeken om haar heen willen wikkelen voor de tocht;
maar Rozemarijntje is haar ziek-zijn al helemaal vergeten.
„Nee, nee! . . . DAAr! Mag best, hê?"
Van Hannes, de koetsier van vroeger, die nu de chauffeur is van de dokter, mag het. Hij heeft Rozemarijntje
zo lang niet gezien: hij vindt het wel aardig, dat ze zo
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graag naast hem wil zitten, vOOr in de wagen. Maar als
de zuster het niet goedvindt . . . Die is de bags.
Zuster Truus? . . . „In vredesnaam dan maar, kleine
lastpak; maar ik zal je goed instoppen, hoor!"
En als de auto wegrijdt, kan Rozemarijntje enkel maar
met haar ene hand boven de deken uit „Mg!" zwaaien,
zo stevig zit ze ingepakt. Maar ze wringt haastig haar
arm los . . . „Mag ik, mag ik even toeteren?"
Hannes knikt. Rozemarijntje duvet uitbundig op de
claxon. Het getoeter davert door de stille ziekenhuistuin.
Zuster Truus, een beet je doorgezakt op haar hurken,
om Rozemarijntje tot het laatst toe te kunnen zien in
de lage auto, wuift met bei haar armen . . . „Mg! Dag!"
Als, ze weer naar binnen gaat, naar de andere zieken
terug, glimlacht ze, schudt haar hoofd... „Jammer
toch, jammer, dat het leuke kind weg is!"
Rozemarijntje heeft zich weer in haar reisdeken teruggekronkeld. He, zo raar! 't Is net of haar hoofd telkens omvallen wil, alsof daarbuiten alles langzaam
draait en scheefzakt; — zo akelig!
Ze doet haar ogen dicht, duikt diep weg in haar deken.
Hannes, die eens naar haar kijkt, begrijpt dat wel:
Die kleine druktemaakster schijnt helemaal vergeten
te zijn, dat ze zo erg ziek is geweest, en zwak is geworden eri zo lang op haar bed heeft gelegen. Nu, opeens weer in de drukke wereld, mOêt ze wel duizelig
worden . . . Hij zal haar maar stil laten zitten, en niets
zeggen, en maar heel langzaam rijden; — als ze straks
de stad uit zullen zijn, op de stille buitenwegen, zal 't
wel overgaan.
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Telkens weer kijkt hij naar haar. Haar hoofd zakt al
schuiner tegen de hoog opgestopte deken. Hij glimlacht tevreden.
Rozemarijntje is in slaap gevallen.
* *
*

Toen ze die avond in de schemer op de divan lag in de
deftige kamer van haar deftige tante, sliep ze niet
meer; toen had ze weer alle praats.
Ja, ze was het liefst maar door het huffs gaan hollen,
met Nero dollen, aan dikke Dina gaan vertellen van 't
ziekenhuis en van de oude juffrouw, die ook een kuilt je in haar Wang had net als zij, — maar daar was geen
sprake van.
„Je heel rustig houden, mijn kind!" had oom gezegd.
„Je bent na je operatie nog zwak en je moet langzaam aan weer sterk worden. Ik ben een „echte" dokter, nietwaar? 1k zal wel zeggen hoe 't moet."
En Rozemarijntje had het op de divan best naar haar
zin.
Vanmiddag, toen de auto de twin binnenreed, o, dat was
aardig geweest! Tante, met haar mooie bril, stond op
de hoge stoep; dikke Dina kwam aanschommelen om
Rozemarijntje, in de deken, uit de auto te dragen. Haha-ha! Dat hoefde helemaal niet! En Nero Wilde haar
ook al pakken op hondemanier; hij sprong met beide
poten op haar schouders. Nou, toen moest ze toch wel
even erg haar best doen, niet omver te rollen . . . Qom
was later thuisgekomen.
Nu, in de schemer, babbelden ze samen: oom, die zijn
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pijpje zat te roken bij het open venster, — tante, die
keurig rechtop op de voorkant van een stoel, dicht bij
de divan, een fijn kantwerkje zat te haken, — Rozemarijntje, die dan op haar rug, dan op haar buik, dan
op haar knieen over de divan woelde.
Oom vertelde, dat Rozemarijntjes moeder aardig beter
werd, alweer eens op een ruststoel in de twin had gelegen, — dat er een telegram van Rozemarijntjes vader
was gekomen; zijn schip had averij opgelopen, moest
in een vreemde haven gerepareerd worden; toch hoopte hij binnen een paar weken weer thuis te zijn. Moes
had een Lange brief aan oom geschreven. VOOr vader
thuiskwam, moest Rozemarijntje ook weer bij moeder
zijn.
Tgnte vertelde van Nero, die ook al ziek was geweest
en helemaal geen suikerklontjes meer lustte; en dat
Rozemarijntje nu straks weer zou slapen gaan op dezelfde logeerkamer, waar ze ook geslapen had, toen ze
de allereerste keer in 't doktershuis kw am . . . „Ja,"
zei tante, „en weet je nog wel, dat Nero toen ook bij
jou in bed was gekropen? Foei toch ... En weet je
nog, dat je hem sours zo maar je hele kleine hand in
zijn bek stak, en hem de oude hoed van Dina op zijn
kop vastbond? Foei toch!"
Rozemarijntje straalde. Ja, ja, dat wist ze nog. TO6n
was tante om dat alles boos geweest, nu moest ze er
eigenlijk om lachen.
Rozemarijntje babbelde: „U zegt altijd: „Foei toch!"
De oude juffrouw in het ziekenhuis zegt altijd: „Och
nog toe!" Zo aardig!"
En over al de dingen van vroeger praatten ze, lachten
ze: over het rijden op de koe, over de kikkers in tantes
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schoot, over het kruipen bij tante in bed, toen 't zo
onweerde — met haar schoenen aan . . . Over .. .
Toen zei tante, terwijl ze haar hoofd schudde en toch
lachen moest: „Ja, foei toch, en weet je nog wel, dat
jij, dom kind, die voorname meneer zo'n vies, klein
varkentje op zijn schoot zette en zei, dat hij erop
passen moest? Weet je nog wel, — die voorname Commissaris der Koningin?"
Rozemarijntje, die luisterde, lachte, meebabbelde, trok
ineens een diepe rimpel boven haar neus. 't Was, of
ze schrok: De Commissar's? ...En ... en ... zou at ... ?
Maar ze zei niets. Ze lag een hele poos to denken, languit op haar rug, haar hoofd aan 't voeteneinde van de
divan, haar beide armen onder haar gouden krullebol.
* *
*

Tante had haar die avond zelf naar bed gebracht, haar
warm onder gestopt, haar keurig een zoen gegeven op
haar voorhoofd. „Slaap wel, mijn kind . . . Oom komt
ook nog even kijken."
En oom was gekomen.
„Ik ben de dokter. Ik breng een lekker drank je voor
je mee uit mijn apotheek. Dan kun je heerlijk slapen
en goed uitrusten. Je moet weer een ferme, sterke
meid zijn, als je naar je vader en moeder teruggaat,
he?" . . . Hij voelde haar de pols, keek eens, zoals dokters altijd doen, diep in haar ogen. Hij was tevreden.
„Nou, kind! Welterusten, hoor!"
Nog even knuffelde hij haar Karen, zoende haar op
bei haar wangen. Brrrr! Zijn Lange baard kriebelde zo,
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en toch vond Rozemarijntje het fijn. Ze sloeg haar
armen om zijn hals. „De dokter in het ziekenhuis was
ook wel een aardige dokter, maar die zoende mij
nooit."
Oom lachte, Wilde heengaan.
” Oom! . . ."
„Ja, wat is er?"
„0, oom . . . !" Even haperde ze, maar ze zette toch
door. „O, oom, ik vind die Commissaris helemaal niet
een lieve man."
„Zo, zo! Dat is jammer voor de Commissaris. Maar —
waarOm niet?"
„Ja, hij vindt alles goed, wat de rentmeester zegt —
ja, en de oude juffrouw heeft gehuild; — ja, en Nienke
— dat is de geit — kan helemaal niet de trappen opklimmen van het bovenhuis; en de oude juffrouw
houdt zoveel van Nienke."
De oude dokter zette grote ogen op. Waarover babbelde dat wonderlijke kind nu opeens? En 't was haar
echt menens: haar gezicht stond zo ernstig en in haar
ogen was iets van boosheid, ook iets van verdriet.
Vreemd. Hij mOêst wel luisteren naar haar.
Hij ging rustig op de stoel naast haar bed zitten. „Ziezo, en vertel me nou eens alles van je oude juffrouw
en haar verdriet. Rustig vertellen, boor! Niet alles door
elkaar haspelen. Ik luister."
'Coen, die avond, heeft Rozemarijntje de droevige geschiedenis van het oude huffs je, dat zou worden afgebroken, verteld. En van de rentmeester, die zo nors
was, en van de Commissaris, die alles maar goedvond . . . „Vindt u de Commissaris nou een aardige
man? Nee, hê?"
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De dokter glimlachte. Hij zei: „Nee, ik ook niet. Maar
boor eens! Nou slapen gaan. En dan praten we morgen
wel weer eens verder over dit verdrietige verhaal.
Goed?"
Hij ging been. Op de gang mompelde hij in zich zelf:
„Zo'n kind toch!"
Die avond heeft Rozemarijntje, diep weggedoken in
haar bed, dommelig al van de slaap, toch nog voor de
oude juffrouw, die nou zo alleen lag in de hoek van de
ziekenzaal, gebeden; — voor het oude huisje, voor
Nienke, de geit . . .
In de zaal van het ziekenhuis diezelfde avond brandde
weer alleen de kleine lamp hoog aan 't plafond, spreidde haar trieste schemerlicht.
De oude juffrouw in de hoek kon niet slapen. Als ze
naar 't afgehaalde, lege bed van Rozemarijntje keek,
voelde ze zich zo vreemd alleen, zo eenzaam. En 't stille verdriet om haar oude huis je, dat ze niet weer zou
zien, knaagde aan haar hart.
De dokter was die middag nog bij haar geweest: „Nou
is je kleine vriendin weg, opoe. Jammer, he? Maar je
gaat best vooruit. Over een paar weken, als alles goed
gaat, jagen we u ook naar huis." . . . Die dokter maakte altijd grappen; — een beste man.
Maar... „Naar huis!" zei hij. Och nog toe! Hij moest
eens weten van haar verdriet!
Och, maar ze mOcht toch niet zo verdrietig zijn, zo ontevreden. Haar lot in vreugde en verdriet, in Leven en
in sterven was toch altijd in Gods hand. Hij had haar
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lief, zoals niemand haar liefhebben kon. Hij zou wel
voor haar zorgen; — ook op het bovenhuis.
Ze bad. Ze bad voor zich zelf, om altijd tevreden to mogen zijn en dankbaar; ze bad ook voor de vrouw in het
bed tegenover haar, die zoveel pijn lijden moest; ze
bad ook voor Rozemarijntje, haar schat, die ze weer
verloren had, maar die ze nooit zou vergeten. En 't
werd goed, 't werd rustig in haar oude ziel.
God was getrouw. Hij vergat haar nooit, en nêrgens.
Dat wist ze vast.
Hier, op de wijde wereld, och nog toe, wie van al die
mensen zou hier aan haar denken, — aan haar, oude,
eenzame vrouw? Niemand.
Maar 't was toch goed, toch goed!
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„En ik, ... ik ben heel boos op u!''
j eer reden ze samen, Hannes en Rozemarijntje; —
bij elkaar, vOOr in de auto.
Rozemarijntje had een gesloten brief op haar schoot;
— die moest worden weggebracht. De oude dokter had
gezegd: „Ik heb weinig zieken; die kan ik wel wandelende gaan bezoeken; voor een dag kan ik de auto wel
missen. Hannes, jij moet met Rozemarijntje op reis; —
ze heeft een heel belangrijke boodschap te doen."
„Coed, dokter; graag, dokter! Ik zal best op haar passen, hoor! Vertel u maar eens, waar de reis Haar toe
gaat."

Rozemarijntje kwam, in de frisse buitenlucht van de
twin, haar zwakte spoedig te boven. Ze was, na een
week in het doktershuis, al veel sterker geworden en
kon weer tegen een duwtje. Nu kon de reis, waarover
in die dagen al zo vaak gesproken was, ondernomen
worden.
„Ik zal je een brief meegeven!" had de dokter gezegd.
„Verlies die niet, hoor!"
„Nee, o nee! . . ."
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Door de zonnige zomerdag reden ze samen de verte in.

Rozemarijntje had haar brief keurig op haar schoot
liggen, haar beide handen er zorgzaam bovenop.
Maar een domme kip, die ergens op een smalle landweg net nog vOOr de auto been probeerde over te hippelen, kwam in groot gevaar.
„Oi!" riep Rozemarijntje verschrikt, keerde zich wild
om: door het achterraampje van de auto zou ze misschien het overreden dier op de weg zien liggen; — ze
ijsde!
Gelukkig niet! 't Was een Witte. Hij pikte aan de overzij alweer in de grond, alsof er niets gebeurd was.
Maar de brief, de zo zorgzaam bewaarde brief, was
van Rozemarijntjes schoot gegleden, op de mat bij
haar voeten gevallen. En ze had zoveel aan Hannes te
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vertellen over die kip, dat ze aan haar brief niet meer
dacht.
En telkens weer was er iets anders te zien langs de
weg, telkens weer moest Hannes luisteren naar wat
Rozemarijnt je te babbelen had. Hij liet haar babbelen,
knikte, lachte, had schik in het vrolijke kind.
„0, een poes! . . . Pas op! . . ."
Een grote, zwarte kat zat midden op de weg, heel rustig. Toen Hannes toeterde, keek de zwarte de komende
auto aan, stond kalm op, wandelde statig naar de kant;
't was of hij zeggen Wilde: „Maak zo'n lawaai niet!"
Rozemarijntje balde haar vuist tegen hem: „Domkop!"
Eindelijk naderden ze het doel van hun tocht. Ze reden
door een dorpsstraat. De auto stopte voor het huffs van
een oude schoenmaker, die voor zijn open raam duchtig zat te kloppen. Hannes, door het open portierraamp je heen, riep: „1-16, schoenmaker, vertel me eens,
waar is bier bij het dorp ergens het kasteel van de
Commissaris?"
De oude schoenmaker keek even op, klopte nijdig door
op de grote boerenlaars, en snauwde nors: „Doorrije!
Bij de drie dikke bomen linksom! Dan zie je 't wel!"
„Dank je!" riep Hannes terug. De auto gleed verder.
„Wat een brommerd, he?" zei Rozemarijntje.
Bij de drie bomen linksom . . .
Een prachtige oprijlaan van zware beukebomen. In
de verte schemerde iets wits. Dat moest wel het kasteel
van de Commissaris zijn.
Ze kwamen er. De auto reed om het grote bloemenperk heen tot voor de twee grimmige, stenen leeuwen,
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die de hoge trappenopgang bewaakten. Hannes stapte
uit, klom vlug de stenen trappen op, trok aan de koperen ring, die ook alweer in een koperen leeuwekop
hing, en die daarbinnen de zware schel deed klinken .. .
Rozemarijntje, — zij stond, wel erg stil, achter Hannes
weggescholen. 0, nu ze zo dicht bij de Commissaris
was gekomen, nu klopte haar kleine hart toch wel een
beet je onrustig.
Een oude, deftige huisknecht, met twee Witte baardjes,
aan elke Wang een, deed open; — een vriendelijke man,
maar erg afgemeten.
„Nee, meneer de Commissaris is op het ogenblik niet
in huffs; hij is, met de rentmeester, het bos ingegaan. U
doet het best, met uw auto terug te rijden; de oprijlaan
weer uit en een eind links de weg op. Daar is een kleine
brug. Dear ergens, in het bos, zult u meneer de Commissaris wel vinden."
Hij maakte een deftige buiging voor Hannes en Rozemarijntje en — deed de deur dicht.
„Dan maar naar het brugje, Rozemarijn."
Ze reden erheen; maar 't bleek te smal om er met de
auto overheen te draaien.
„Ja," zei Hannes, „dan moet jij er alleen maar even
over gaan om de Commissaris te zoeken . . . Luister,
'k hoor daar achter de struiken al stemmen, geloof ik."
„Ja, ja," knikte Rozemarijntje, „ik ook." Maar er
kwam toch een zorgelijke rimpel boven haar neus.
„Ga maar gerust, hoor," zei Hannes. „Ik blijf liever
bier bij de auto. En jij, jij zelf moet de boodschap doen,
heeft de dokter gezegd."
„Ja," knikte Rozemarijntje, „ja." Maar de rimpel werd
dieper. Toen toch stapte ze het brugje over. 't West.
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Langs de sloot liep een wegje; ginds maakte het een
bocht het bos in. En achter de struiken, terzij van 't
wegje, was nu en dan het gerucht van stemmen.
Rozemarijntje, griezelig, stapte door, schrikkerig; —
kwam bij de hoek, waar 't wegje omboog.
Klets-krrrak! . . . Een kapotte dakpan viel voor haar
voeten, splinterde aan scherven. Ze schrok. Er lagen
al meer scherven op de grond. Toen zag ze: Om de
hoek stond een klein, oud, wit huisje met een strooien
dak; maar ernaast leunde een verzakte, kleine schuur,
die met pannen was gedekt.
Die pannen waren het, die Rozemarijntje hadden doen
schrikken. Een werkman op een ladder, die tegen het
schuurtje leunde, was bezig de pannen van het dak te
halen. De hele stapelde hij op in de goot tussen het
huisje en de schuur, de kapotte en gebarstene smeet
hij omlaag.
0, maar door haar schrik been om die brekende pan
brandde opeens die andere: Dit . . . dit is vast het huisje
van de oude juffrouw, en die man begint het of te
breken: daar staat een kar met schoppen en bijlen en
houwelen .. .
0, dat mäg niet, dat is zo erg voor de oude juffrouw,
denkt ze, en in haar schrik zegt ze 't ook: „Nee, dat
mfg niet; ik . . . ik moet . . ."
De man kijkt om. Die boze kinderstem opeens achter
zijn rug . . . Hij ziet Rozemarijntje staan, haar kleine
vuisten geknepen van kwaadheid. „Nee, hoor! Schei
uit! . . ."
Hij lacht, hij begrijpt niets van dat boze, vreemde kind.
Weer kletst krakkerend een pan, groen van ouderdom,
tegen de grond.
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Uitscheien? Niet afbreken die ouwe rommel bier? .. .
Wat heeft dat kind daarmee to maken? En lachend
zegt hij: „Moet ik uitscheien? Coed, hoor! Ga dat dan
maar tegen de rentmeester zeggen. Hij komt daar, geloof ik, aan; daar achter die bosjes. Ha-ha-ha!"
De man heeft er nu al schik van, hoe de rentmeester,
die brommerige bullebak, tegen dat vreemde, brutale
kind zal uitvaren. Ze mag bier niet eens in het bos
komen, en dan nog wel met zo'n rare boodschap. „Haha-ha! Wat zal die brommen!"
Rozemarijntje is de lachende man al vergeten. Ze loopt
haastig door, om het oude huis heen; de kleine luiken
zijn dicht; naar binnen kijken kan ze niet.
En als ze naast het huis is, ziet ze uit een brede boslaan twee meneren aankomen: een Lange, statige en —
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een korte, dikke, die heel druk praat en met zijn armen
zwaait en naar het huisje wijst . . . Ze duikt verschrikt
terug. Die ene, de Lange, statige, — dat is de Commissaris; ze herkent hem; de andere, —dot moet zeker
wel de rentmeester zijn.
Stil! . . . Ze hoort wat: ze praten over het huisje, die
twee. 0 ja, ze kan alles duidelijk verstaan in dat stille
bos.
En de rentmeester zegt: „De afbraak van dat oude krot
is vandaag begonnen. U zult eens zien, hoe m6Oi het
hier wordt, als dat lelijke, oude ding is opgeruimd.
Morgen laat ik het huisraad wegbrengen naar het
dorp. Vindt u dat goed?"
„Zeker! . . . Maar is de oude vrouw, die hier woonde,
goed verzorgd? Ik ben hier pas zo kort; ik heb haar
nooit gezien."
„Goed verzorgd, meneer? Uitstekend! Ze krijgt een
mooie bovenkamer in het dorp, boven de schoenmaker ."
„Nu, ik vind alles goed."
Rozemarijntje? . . . 0, dat erge! dat erge!
Ja, het mOest! het mOest!
Met haastige stappen schoot ze achter om het huisje
been de brede boslaan in. Haar wangen waren vuurrood; haar benen bibberden wel een beetje . . . Het
m66st! De twee heren, verwonderd om die plotselinge
verschijning, zagen haar komen.
De rentmeester, grimmig, keek naar haar, alsof hij
haar zo maar verscheuren Wilde. Een vreemd kind in
het bos? Streng verboden! . . . Kijk, zo'n brutaal nest!
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Dat komt zo maar naar hen toe stappen. Hoe durft ze?
De Commissaris, blij verbaasd, kijkt ook naar haar.
Een glimlach speelt om zijn mond. Hij herkent haar.
Dat is het aardige meisje, dat hij eens ontmoette bij
zijn oude vriend, de dokter; maar hoe komt dat kind
nu in vredesnaam bier? En wat doet het haastig! En
wat kijkt het boos!
Rozemarijntje staat al vlak voor hem, haar kleine vuisten gebald op haar rug, haar hoofd met de gouden
krullen hoog naar hem opgeheven: hij is zo ling .. .
„En ik . . . ik ben heel boos op u!" stoot ze uit.
„Ik vind u helemaal niet een lieve man."
Een lach krampt om de lippen van de Commissaris,
maar hij wil niet lachen. Hij wil ernstig blijven. Hij begrijpt niets van 't vreemde geval.
„En," zegt hij, „en ik heb op een keer zo goed op je
zieke varkentje gepast. En vind je me nu geen lieve
man meer? Dat is jammer. WaarOm niet?"
„Ja, maar de oude ... de . . . tante Grietje heeft gehuild. Ik heb het zêlf gezien. En dat is uw schuld."
De Commissaris moet op zijn lip bijten, om niet to
lachen.
„Tante Grietje . . . ? Wie is dat? Ik kin geen tante
Grietje."
De rentmeester, druk zwaaiend met zijn armen, wil
zich tussen Rozemarijntje en zijn meneer indringen.
't Liefst had hij 't brutale kind maar bij haar schouders
gepakt en 't op een draf 't bos ingejaagd; maar dat
durfde hij toch niet. Hij gromt: „Och, meneer, die brutale meid bedoelt . . ."
„Nee!" . . . De Commissaris wuift met zijn hand de rent76

meester terug. En de rentmeester moet wel gehoorzamen.
„Nee . . . Laat de kleine advocaat zêlf spreken."
„Tante Grietje, — dat is de oude juffrouw in het ziekenhuis. En ze heeft heel magere wangen, maar wêl
met een kuiltje erin . . . En nou moet Nienke weg. En
dat vindt de oude juffrouw zo erg, want ze houdt zoveel van Nienke. Maar Nienke kan geen trappen klimmen op het bovenhuis . . . Ja, en die schoenmaker is
zo'n brommerd. Ik heb het zêlf gezien. En 't mag vast
niet, Nienke op de trap . .."
De Commissaris schudt zijn hoofd; maar zijn ogee
achter de fijne, gouden bril stralen van ingehouden
pret om 't dappere kind, al begrijpt hij niets van haar
mooie verhaal.
„Nienke? . . . Wie is Nienke nu weer? Is dat ook een
meisje, net als jij? Een vriendin van je?"
„Nee, — o nee, dat is een geit."
„Een geit? . . ."
Hij kan zijn vrolijkheid niet Langer bedwingen: hij
schatert het uit.
„Een geit? En moet die de trap opklimmen bij de
schoenmaker? . . . Ha-ha-ha!"
„Ja, maar dat kan niet! En de oude juffrouw . . ."
„Nee, dat kan niet. Daar heb je gelijk in. Ha-ha-ha!
Een geit op een bovenhuis! . . ."
De rentmeester schruffelt onrustig met zijn voeten
door het zand van de laan . . . He, dat kind! Waarom
jaagt zijn meneer het niet dadelijk weg? Maar hij
schijnt het to kennen van vroeger.
„Ja," babbelt Rozemarijntje haastig verder, „ja, en de
pannen vallen allemaal stuk, en de oude juffrouw is
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altijd naaister geweest; — dat is heel erg, he? — en
nou moet ze altijd maar wachten, en nou kan ze nooit
meer de was drogen op de heg... En haar boontjes..."
„Ja, maar . . ." lacht de Commissaris, en hij begint lets
to begrijpen van 't wonderlijke verhaal. „Ja, maar hoe
kom pi nu eigenlijk hier, en zo helemaal alleen, en zo
boos op mij? . . ."
„Ja, want de oude juffrouw heeft gezegd, dat u alles
goedvindt, wat de rentmeester doet; — en ik vind u
echt tOch niet een lieve man; — en 't dak van de schuur
is al helemaal stuk; o, als de oude juffrouw het zag,
dan ging ze vast weer huilen. En is dat niet heel erg?"
,Ja, maar . . ."
„En ik heb een brief . . ."
„Een brief? . . . Waar heb je die dan?"
„Ooh! . . . De brief!"
Rozemarijntjes schrik dringt haar boosheid en haar
medelij met de arme, oude juffrouw een ogenblik
terug. De brief? . . . Ze heeft helemaal niet meer aan
de brief gedacht. Misschien zal hij .. .
„Ooh! . . . Misschien ligt hij nog in de auto; — misschien. Oom heeft hem zelf geschreven; en ik moest er
heel goed op passen; en hij is voor u . .."
De hoge, deftige Commissaris vergat al zijn statigheid.
Hij bukte zich naar Rozemarijntje, stak haar zijn beide
handen toe; zijn ogen straalden van stil genoegen.
„He," zei hij lachend, „ik vind het niets prettig, dat
jij zo boos op mij bent. Zullen wij nu weer goede vrinden worden? Geef me je hand!"
Rozemarijntje zag, hoorde, voelde zijn grote vriendelijkheid; — ze lei bei haar handen in de zijne; ze zei:
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„Ja, een beetje wel; een beêtje bent u wêl een lieve
meneer, geloof ik . . .”
„Kom maar! Laten wij nu samen eerst maar eens de
brief gaan zoeken. Waar staat de auto?"
„Ginder, op de weg: het brugje was te nauw."
„En wie zit er in de auto?"
„Hannes; — ik moest zêlf de brief aan u geven van
oom."
„Kom dan maar, Rozemarijntje! Geef me maar een
arm."
„Ja, ja," zei Rozemarijntje, „maar ik kan er haast niet
bij . . ."
* *
*

Samen liepen ze om het huisje heen.
Klets-krrrAk!
De Commissaris zei tegen de werkman: „Het schuurtje
niet verder afbreken. Het dak goed nazien, of 't ook
lekt. Nieuwe pannen erop leggen."
„Ooh! . . . 0 ja, ja!" juichte Rozemarijntje. Ze begreep . . . Ze knuffelde van blijdschap haar Wang tegen
de arm van de Commissaris. „Ooh! fijn!"
De werkman zei lachend: „Coed, meneer, de jongejuffrouw daar heeft ook al gezegd, dat 't niet mocht van
die pannen."
Ze kwamen bij Hannes, zochten de brief. Hij kwam te
voorschijn van onder de mat, verkreukeld en vuilgeschroffeld door Rozemarijntjes voeten.
Ze schaamde zich, probeerde hem nog gauw wat glad
te strijken.
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„Geef maar hier,” zei de Commissaris, een vrolijke
lach in zijn ogen, „ik zal hem thuis wel lezen; maar ik
denk, dat jij de boodschap honderdmaal beter gedaan
hebt, dan de brief dat kon. Jij bent een kleine toverheks."
En voor ze weer in de auto klimt, buigt de Commissaris
zich over Rozemarijntje been, fluistert haar als een
schoon geheim in haar oor: „Ik zal goed voor je oude
juffrouw zorgen, hoor; maar dan moet je niet boos
meer op me zijn."
„Nee, nee! . . . Nooit meer; n6Oit!"
En Rozemarijntje krijgt ook nog een zoen.
De rentmeester staat in de verte, bij het oude huffs je,
nijdig naar 't vrolijke spel te kijken. Hij gromt: „Zo'n
brutaal nest, zo'n vreemde meid! Zou ze nou mijn plan
helemaal bedorven hebben? 't Is mooi! Nou!"
* *
*

't Was al laat in de middag toen de auto met Hannes
en Rozemarijntje weer het dorp van de oude dokter
binnenreed. Rozemarijntje, moe van de Lange dag, zat
in haar hoekje te denken . . . 0, de oude juffrouw!
Fijn!
Op 't kerkplein opeens zag ze tante. Weg was haar
moeheid . . . „O, mag ik Bruit?"
Ze vloog naar haar tante toe, greep haar wild onder de
arm, danste van plezier. „O, tante, hoor Bens! De man,
die de schuur woo afbreken, moet er joist nieuwe pannen op leggen. Fijn he, tante?"
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„Kind nog toe! Voorzichtig toch!” Het fijne kapsel met
tantes deftige hoed erop schudde van de schok.
Maar Rozemarijntje babbelde door, sprong mee aan
tantes arm.
En tante, och, ze schudde vertwijfeld haar hoofd. Dat
kind! Dat kind! . . . En word nu eens kwaad op haar!
Dat kun je niet. Ze betovert je altijd weer. Ze probeerde haar deftigheid to bewaren; maar schonkelde onwennig met de Wilde robbedoes mee. ZO had ze nog
nObit door 't dorp gewandeld.
De oude dokter, op de stoep, zag hen komen . . . „Aha!
Dot is gelukt. Ik zie het al. Het mooie plan van mijn
vrouw en mij zal slagen. Rozemarijntje heeft alweer
overwonnen! Mooi zo!"
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9
„Och nog toe! Nog toe !"

week later, in de morgen.
E enZuster
Truus is op de zaal. Haar zonnige glimlach
schept een stille vrede.
De oude juffrouw zit naast het bed . . . „Ja, ja, zuster,
daar zit ik nou weer; ik begin alweer een beet je een
gewoon mens te worden. Och nog toe!"
„Prachtig, opoe! . . . Maar wij, wij zullen je toch missen als je weggaat; je bent hier zo lang bij ons geweest. En je was altijd een lieve, gemakkelijke zieke,
hoor! . . . Heerlijk, he, dat je nu weer naar huis gaat."
De oude juffrouw zit maar stil voor zich te kijken .. .
„Heerlijk, dat je nu weer naar huis gaat!" zegt die
vriendelijke zuster. Och nog toe! Ze moest alles eens
weten. Neen, de mensen weten niet, wat diepe zorg,
wat stil verdriet haar oude hart zo somber maakt. Och,
ze hoeven het ook niet te weten; er is immers tech niemand, die haar helpen kan . . . Haar oude, mooie huisje, waarin ze al woonde als kind met haar moeder en
haar vader als hij niet naar zee was, later met haar
moeder alleen, en nu al vele jaren als alleen levende
vrouw, — haar huffs je, waarvan ze zoveel hield, och, 't
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zou nou al wel afgebroken zijn. Neen, in dat huisje
kwam ze nooit meer terug.
Haar hand ging naar haar nachtkastje. Onder wat zakdoeken uit diepte ze een brief op. Ze had hem al zo
vaak gelezen; ze wilde hem weer lezen. Och, en hij
maakte haar altijd weer verdrietig . . . Hij was van de
rentmeester; een paar maanden geleden al had zij hem
ontvangen. Toen was het grote verdriet begonnen;
maar toen ook had zij gedacht, dat ze wel nooit meer
beter worden zou; — hier, in het ziekenhuis wel zou
sterven.
En nu . . . ? Nog een week misschien, dan mocht ze
heengaan. De goede dokter had gezegd: „Opoe, je
gaat deftig uit rijden. We zullen je in een auto weer
naar je dorp je laten brengen."
„Och nog toe . . . !" In de brief stond ook, dat er een
kamer voor haar beschikbaar was in de dorpsstraat,
boven de schoenmaker, en dat haar meubels daarheen
zouden worden overgebracht.
Ze schudde haar hoofd. Ze vocht tegen haar verdriet.
Boven de schoenmaker, die grommige, grimmige man.
Ze zou door zijn werkplaats heen de trap op moeten
naar de bovenkamer. De trap had ze wel gezien, als ze
haar schoenen bracht om die to laten maken, — de
bovenkamer nog nooit. „Och, och nog toe!" . . . 't Leek
haar alles zo . . . zo griezelig. En die trap was zo vuil.
En waar zouden ze nou haar meubeltjes hebben neergezet? En haar mooie kast, 't grote kabinet van haar
moeder nog, — zou dat wel naar boven hebben gekund?
Ja, maar ze wilde, ze wilde, ze mocht toch niet verdrietig zijn. De Here God had haar toch altijd zo rijk
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gezegend. Nu gaf Hij haar de gezondheid weer. Ze
moest toch dankbaar zijn . . . „O, Here," bad ze in stilte,
„vergeef mij mijn ondankbaarheid, mijn tobben, mijn
verdriet . . ."
En ze ging zitten denken wddr ze, op haar bovenkamer, haar naaimand, en haar... 0, maar Nienke! En
't stille verdriet brandde weer.

Toen ging de zaaldeur open: de dokter in zijn witte jas,
een twinkeling van vrolijkheid in zijn ogen.
„Opoe!" riep hij lachend, „opoe! . . . Bezoek voor je!"
De oude juffrouw zette grote ogen op.
„Bezoek? . . . Voor mij? Dat kan niet, dokter."
„Hens, opoe!"
„Nee dokter — dat kan toch niet. Ik heb . . . , ik heb
niemand op de wereld. Wie zou . . . ?"
„Hens, opoe! . . . Kijk maar!"
Hij zwaaide de deur helemaal open, en — 't bezoek
schOOt naar binnen.
De oude juffrouw zag!
„Ro ... Ro . . . Roze . . . !" hakkelde ze in blijde schrik.
„Hoe? . . . Hoe kan . . . ?" Haar oude handen knepen de
stoelleuningen. „Hoe kan? . . ."
Maar voor ze van de grote, blijde schrik bekomen was,
stond Rozemarijntje al bij haar, vlak bij haar, — d'r
kleine handen parmantig Achter haar rug, haar ogen
stralend van guitige vrolijkheid.
Die Rozemarijntje . . . Och nog toe! Die vergat eigenlijk helemaal haar oude juffrouw goedag to zeggen,
vergat al de andere mensen van de ziekenzaal, die
nieuwsgierig toekeken, en de dokter en de zusters
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erbij. Ze dacht eigenlijk maar aan een ding; — aan wat
ze daar in haar handen verstopte achter haar rug.
„0," juichte ze, „o, u moet raden wat ik in mijn handen
heb voor u! . . . 't Is wit, en 't kraakt een beetje en ik
moet er erg voorzichtig mee zijn — en 't is voor u .. .
Raad u eens! Ja?"
De oude juffrouw begreep van dat plotselinge vreemde gebeuren niets. En? . . . En moest ze nu raden? .. .
Wit? 't Kraakt? Erg voorzichtig zijn?
Ze zei, met een verbaasd gezicht: „Moet ik raden? Nou
dan! . . . Een ei!"
„Ha-ha-ha! Een ei!" Rozemarijntje schaterde 't uit.
„Een ei!! . . . Nee, nee, nog 'es!"
En de oude juffrouw raadde weer. Wit? 't Kraakt? Erg
voorzichtig zijn?
. . . . Wät moest ze raden? Toen, verlegen een beetje, zei ze: „Nou dan, misschien een .. .
een nieuwe muts . . ."
„Een muts! Een muts! . . . 0! Ha-ha-ha! 0, u bent een
domme, oude juffrouw. Ha-ha-ha! Een muts!!"
Toen, ineens slierde Rozemarijntje wat ze zo parmantig achter haar rug verborg to voorschijn, duwde het
de oude juffrouw heel haastig in haar schoot... „Alstublieft! . . . Voor u!"
De oude juffrouw, — ze verbleekte van schrik; haar
handen beefden, grepen naar het ding op haar schoot:
wit, 't kraakte, erg voorzichtig zijn .. .
't Was . . . een lange, witte brief. En de oude juffrouw
had meteen ook gezien, dat het net zo'n brief was, als
er een in haar nachtkastje lag. Haar handen grabbelden Tangs dat witte, kreukelden het al.
„Met een haarspeld, — dat gaat goed! Dat doet mijn
tante ook als er een brief voor haar komt, als ze zo'n
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grote haast heeft om to lezen . . . Zal ik u helpen? Zal
ik een haarspeld pakken onder uw muts uit? Zal ik de
brief openritsen? Ja?"
* *
*

De oude juffrouw heeft de brief gelezen. Tranen hebben haar ogen verduisterd; maar door die tranen been
heeft ze toch het wonder gezien. 't Was geen brief van
de rentmeester; 't was er een van de Commissaris zêlf.
Kort — zoals voorname heren, die het erg druk hebben, altijd schrijven — stond er:
„Geachte juffrouw!
Uw huffs je wordt niet afgebroken. Uw kleine advocaat heeft het moedig verdedigd. U kunt het
weer betrekken, als u genezen is . . ."
De lange naam onder de brief kon de oude juffrouw
niet ontcijferen. En van de brief zelf begreep ze maar
een bitter klein beetje; maar dat êne, dat heerlijke, dat
wendere, dat ongelooflijk-mooie, — dat begreep ze
wêl: „Uw huisje wordt niet afgebroken"!
„Och nog toe! Nog toe!"
Tranen biggelden Tangs haar wangen. Ze keek maar
naar de brief; ze wilde zeggen, ze wilde vragen, ze
wilde .. .
Maar — Rozemarijntje had geen tijd. De dokter zei:
„Kom, Rozemarijn, opschieten!"
En Rozemarijntje, opeens, zoende de oude juffrouw
op haar hand . . . „Dag! Dag! . . . Lekker, he? En nou
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hoeft u lekker toch niet de trap op te klimmen bij die
p are schoenmaker, en Nienke fijn ook niet, hê .. .
Mg!"
Ze holde weg, botste tegen de dokter aan.
De deur draaide dicht.
Het bezoek aan de oude juffrouw was voorbij.
De dokter zelf bracht Rozemarijntje weer naar beneden. VOOr de hoge stoep wachtte de auto. Hannes zat
v6Orin, de oude dokter, die smakelijk zijn pijp je rookte, Achterin. Rozemarijntje kroop blij en wild en haastig weer naast hem, wou alweer beginnen te vertellen . . . De twee dokters praatten nog even, lachten,
knipoogden om de Wilde robbedoes; — toen knisterde
de auto weer langzaam weg over 't grind van de tuin.
Nu ging 't naar moeder . . . 0, Rozemarijntje danste
op en neer op 't verende kussen van de autobank. 0,
wat zou ze nou veel te vertellen hebben thuis! 0, en
dan zo dicht, zo heel dicht bij moeder weggedoken!
0, en als vader dan overmorgen weer thuiskwam, en
als . ..
En tegen Naar oom zei ze: „0, oom, de oude juffrouw
huilde weer. Raar, hê? Maar 't was zeker niet heel echt
huilen, hê, want ze keek heel blij."
De oude dokter lachte eens, zei: „Een mens kan ook
wel huilen van blijheid, Rozemarijntje! — dat is ook
heel echt . . ." Toen rookte hij weer rustig zijn pijpje
verder, Het Rozemarijntje babbelen met Hannes.
Ja, j a, 't was mooi gelukt, het plan, nog mooier dan hij
zelf had kunnen denken. Er was een Lange brief gekomen van zijn oude vrind, de Commissaris. In die
brief werd verteld, hoe dapper die dag in 't bos Roze88

marijntje haar oude juffrouw, het huisje, de geit, de
boontjes, de was verdedigd had, — hoeveel pret hij had
gehad om 't vrijmoedige kind, — hoe hij zeker voor 't
oude mens verder zorgen zou.
Bij de brief was een andere brief ingesloten. Voor de
oude juffrouw zelf. Die brief moest Rozemarijntje haar
zelf gaan brengen. Aha! Dat was nu gebeurd . . . Maar
— Rozemarijntje zelf behoefde van al die grote-mensen-dingen niets te weten.
De Commissaris had nog iets gevraagd ... Ja, ja, daarvoor zou de dokter ook zorgen.
* *

*

In de auto, op weg naar haar dorp, had ze zitten denken hoe ze haar huisje wel zou weerzien. Ze was zo
Lang weg geweest . . . Och nog toe! 't Zou wel erg vuil
geworden zijn; tussen de gele stenen van het straatje
voor de deur zou wel gras zijn gegroeid; haar tuintje
zou er wel verwilderd uitzien; en binnen, — wat zou
het binnen stoffig zijn! En 't schuurtje! . . . Als de oude
goot er maar niet was afgevallen in die tijd. Och nog
toe! Maar dat was allemaal niet erg, peen, boor! Ze
was zo gelukkig, zo innig dankbaar. Hoe dat geluk,
die grote zegen van God, zo ongedacht gekomen was,
kon ze maar niet goed begrijpen. Maar 't was er! 't
Was er! De auto reed nog te langzaam naar haar zin.
En ze kwAm thuis!
Och nog toe. Nog toe!
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De luiken open. Haar gele straatje keurig geschrobd;
geen sprietje gras erin. Het schuurtje? Hoe was 't mogelijk? Een nieuwe goot; nieuwe pannen. En Nienke,
in het hok met vers stro, blaatte haar blij tegen door de
openstaande deur. Haar tuintje gewied, netjes aangeharkt.
En toen ze in haar kamertje kwam .. .
Tranen sprongen in haar ogen; maar door die tranen
Ireen, net als bij de brief, zag ze toch, zag ze!... Alles
blonk van helderheid. En op de tafel voor het raam
stond een grote ruiker rode rozen. En tussen die rozen
in . . . !
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Een snik schokte door haar keel. Tussen die rozen in
stond Rozemarijntje; — een groot, mooi, lachend
portret. Hoe was 't mogelijk . . .
Ze zakte neer op haar stoel; — bij het raam.
Maar ze kon in haar grote blijdschap geen woorden
vinden. Ze kon alleen maar zacht schreien van dankbaarheid.
Dat was haar gebed.
Wonderlijk! Wonderlijk! Hoe was dat alles zo gekomen? Ze wist het niet; begreep het niet.
Dat de Commissaris alles zo keurig in orde had laten
maken, kOn ze ook niet weten. Dat hij aan de oude
dokter geschreven had: „Bezorg me een mooi portret
van Rozemarijntje: ik wil dat oude mens verrassen, en
ik zal haar ook wel eens gaan opzoeken als ze weer
thuis is," -- dat kon ze nog minder weten. Maar — dat
achter al deze wonderlijke dingen dat kind, die Wilde,
aardige bengel, school, — ja, dat vermoedde ze wel.
Maar hoe? Neen, 't was haar duister.
Ze zat maar, — stil en gelukkig.
„Rozemarijntje, — jij, jij! Och nog toe! Hoe had ik
ooit kunnen denken, dat er in die nacht, toen jij zo ziek,
zo bleek, zo stil op de ziekenzaal werd gebracht, een
engeltje binnenkwam van God gezonden; — voor mij,
verdrietige, eenzame vrouw? lk wist het niet; jij wist
het niet; niemand wist het, dan de Here God alleen.
Och nog toe! . . . Jij, een engeltje? Jij was een raar
engeltje, een wild, vrolijk engeltje, een robbedoes. Je
leek meer een bengel dan een engel. Maar de Here God
91

heeft jou een hart van goud gegeven . . . Mijn lieve
kind, je weet het zelf niet. Dat hoeft ook niet. Dat is
goed; dat is heel goed!
Wat kan ik doen voor jou?
Ik zal voor je bidden, hoor! Elke dag weer... Mijn
schat!
Och nog toe! Nog toe!"
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