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HOOFDSTUK I.
LIZE ' S BRUILOFT.

Langs de breede eikenhouten trap der ouderwetsche heeren.huizinge was het bruidspaar in de hooge ruime vestibule gekomen, waar verwanten en vrienden geschaard stonden, om,
naar oud-landelijk gebruik, te voet kerkwaarts te gaan, waar
het huwelijk zou worden ingezegend.
Reeds was het teeken gegeven tot den optocht en wilden de
jongelui den voet zetten op de eerste trede van het cirkelvormige bordes, toen de ceremoniemeester de hand ophief,
als ware er iets niet in orde.
Vragende blikken wisselden de gasten, en omziende keek
ook het bruidje op, dat haar bruigom had hooren fluisteren:
— Friedel is er niet!
- Arme, kleine Friedel! — zuchtte ze.
— Tante Lena moet haar zoeken. Het kind schreide zoo
zielsbedroefd toen ik heenging, zij
— Friedel! Friedel! — klonk het krachtig uit een mannenmond en deed de bruid zwijgen. En weer werd — Friedel!
Friedel! — geroepen.
Er heerschte een oogenblik stilte. Aller oogen waren vol verwachting gericht op de breede eikenhouten trap met gebeeldhouwde leuning, die naar de bovenverdieping voerde.
— Friedel! — riep de heer des huizes nog eens, en er sprak
ongeduld uit zijn stem.
Plotseling klonk er iets als een onderdrukt gelach door de
vestibule, en boven, op het portaal der eerste verdieping verscheen een slanke, in 't wit gekleede gestalte, die in minder
dan Been tijd, met een arm in de hoogte zich langs de leuning
naar beneden glijden liet.
Beneden aangeland, sprong zij even vlug als sierlijk van den
pilaster die de leuning afsloot, en ging naar haren vader toe.
— Gauwer kon ik toch niet beneden zijn, vadertje! Wees
nu maar niet boos! —
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En schalks keek zij hem met haar groote blauwe oogen
aan, zoodat hij moeite had om ernstig te blijven, ofschoon hij
inderdaad eenigszins verstoord was.
— Frieda, zult ge dan nooit .... ! Verder bracht de kleine
oude dame, met het grijze haar, gekleed in een grijze zijden
japon, het niet; zij was te zeer verontwaardigd.
— Laat dat nu maar rusten, Lena, — zeide haar broer en
schoof haar zachtjes op zij. Toen keerde hij zich weder tot de
jeugdige boosdoenster. — Wij hebben lang moeten wachten op
de jongste van het gezelschap, kind! en aan den toon waarop
hij dat zeide, was duidelijk zijne ontevredenheid merkbaar.
— Ik moest mijn oogen toch wasschen, vadertje, die heb ik
bijna uitgehuild om Lize
klonk 't zacht en bedrukt.
Die woorden waren alleen bestemd geweest voor het oor van
haren vader, maar nog iemand anders had ze gehoord, die vlak
bij hem stond,
een heer, die nu snel naar voren trad.
— En ik zal het genoegen hebben, om de bruidszuster te
geleiden — zeide hij en bood het jonge meisje, dat op zulk
een zonderlinge wijze haar entree had gemaakt, den arm.
Verschrikt en als hulp zoekend keek Friedel haar vader aan
en legde toen verlegen haar hand op den arm die haar werd
aange boden.
En weder kon de oude heer slechts met moeite zijn lachen
bedwingen.
Ga nu, kindlief, en houd je verder als bruidsjuffer van
je zuster beter dan ge tot nu toe hebt gedaan ! — zeide hij,
vriendelijk glimlachend.
Ze wierp het kopje, met het kort afgesneden krullende donkere haar, in den nek, keek haar vader schelmsch uitdagend aan
en wilde nog iets tegenwerpen, toen de bruid haar toevoegde:
— Maar Friedel, hoe kon je dat nu toch doen!
Er sprak oneindig veel hartelijkheid en liefde uit die woorden.
— Zeg nu maar rdets meer, Lize, anders begin ik weer te
schreien. —
Bijna boos stampte zij met den kleinen voet op den grand:
en streek zich met een krachtig gebaar over de oogen.
— En nu vooruit ! — beval zij op zachten toon.
Hoofdschuddend keek de bruid voor zich, legde haar hand
steviger op den arm van haren bruidegom, en de stoet zette
zich in beweging.
Kleine dorpskinderen strooiden bloemen op den weg die'
't bruidspaar volgen moest en twee kleine meisjes droegen
den sleep van de bruid.
Vroolijk en warm straalde de meizon en zachte geuren vervulden de lucht. Juichend en jubelend zongen de vogels in
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de boomen en plechtig klonk het gelui van het kerkldokje,
d.aarboven op den heuvel.
Uit ieder huisje kwamen dorpsbewoners in feestgewaad en
bij iederen hoek van een straat sloten meerdere personen zich
bij den stoet aan, zoodat het langzamerhand een heele optocht
werd. Wie maar eenigszins gelegenheid had en niet door zaken
of ziekte werd verhinderd, wilde de plechtigheid bijwonen, en
die thuis moesten blijven, volgden het jonge paar in gedachten
en met hunne zegenbeden.
En vooruit ging de jonge slanke bruid, rein en wit als een
lelie, stralend van geluk, aan den arm van den flinken knappen
blonden man, haar aanstaanden echtgenoot, die de oogen haast
niet van het aanminnige bruidje naast zich kon, afwenden.
En de zon straalde en de bloesems geurden en de vogels
jubelden en de klokken luidden en alles, alles scheen het jonge
paar toe te roepen: „Komt komt 1 het geluk wacht u!"
Friedel volgde haar zuster op den voet. Zij had verscheidene
malen getracht haar arm uit dien, van haar begeleider los te
maken, — want 't scheen, haar zoo dwaas en belachelijk, om
zich door dien vreemden man te laten leiden, waar zij den weg
best alleen had kunnen vinden, maar al die pogingen waren
tevergeefs geweest. Kalm en stevig had die „vreemde man"
telkens weder het wederstrevende handje gegrepen en het opnieuw verder door zijn, arm getrokken. En eindelijk scheen het
gevangen vogeltje zich in zijn lot te schikken en ook onder den
indruk van hare omgeving te komen. Peinzend en in zich zelf
gekeerd, liep zij naast haar begeleider voort, wat deze vroolijk
glimlachend opmerkte.
Maar opeens kwam er weer leven in de bewegelijke meisjesgestalte. Met haar vrije hand streek zij zich eerst over het hoofd
en liet haar oogen toen als onderzoekend over haar japon
glijden. Haar blauwgrijze oogen, die altijd ondeugend schitterden, bleven een oogenblik op haar geleider rusten.
— Toe, mijnheer ROdern, kijk eens of mijn ceintuur nog
recht zit. Tante Lena kreeg minstens een stuip als die ook maar
een duimbreed was verschoven en ik zou het tot aan mijn dood
moeten hooren I
Zij zeide dit in vollen ernst, en even ernstig antwoordde
ROdern: — En wilt u mij dan ook zeggen hoe die zitten moet?
Ze keek hem onderzoekend aan.
— Wel natuurlijk in het midden, zou ik denken, of .... ?
— Ja natuurlijk! haastte hij zich met grooten ernst te beamen. — Als u dan zoo vriendelijk zoudt willen zijn een pas
vooruit te loopen, dan kan ik mij daarvan overtuigen.
Friedel deed wat hij zeide.
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— En? —
Vragend keek zij den jongen man aan, die met kritischen
blik de ceintuur opnam.
— Wel, juffrouw, u hebt bij uw nederdaling een zeer groote
behendigheid aan den dag gelegd. De ceintuur is geen duimbreed verschoven.
— Gelukkig ! — klonk het met een zucht van verlichting
van hare lippen en schalks keek zij Rodern aan, wien het te
machtig werd, zoodat hij zijn ernst niet meer kon bewaren,
en beiden begonnen hartelijk te lachen, waarbij Friedel echter
verschrikt omkeek en zich zelf een vrij harden klap op den
mond gaf.
Zij had namelijk een wanhopigen, verwijtenden blik van tante
Lena opgevangen.
— Arme tante! zuchtte Friedel. — Ja 't is treurig! maar
bij papa's jongen is 't alles boter aan den galg!
- Bij wie ? vroeg Rodern lachend.
- Bij papa's jongen! Weet u dan niet dat ik dat ben?
— Ha, ha, ha!
Zijn lachen verstomde echter spoedig, daar men intusschen
bij de kerkdeur was gekomen.
De zon scheen vriendelijk in 't kleine met bloemen en groen
versierde kerkje. Het orgel begon te spelen en de schoolkinderen
zongen het bruidspaar toe, nu wel niet met „stemmen als engelen" maar toch zuiver en opgewekt.
„De Heer heeft groote dingen aan ons gedaan, dies verblijdt
zich ons hart." Daarna volgde een plechtige stilte. Het bruidspaar knielde voor het altaar en zegenend legde de oude predikant zijne handen op de beide jeugdige hoofden.
— Ja, waarlijk, de Heer heeft groote dingen aan ons gedaan,
dies verblijdt zich ons hart, — begon hij en zijn oude matte
stem klonk zoo innig en hartelijk, dat bijna geen oog droog
bleef
Hij schilderde het leven en werken der jonge moederlooze
bruid, die de goede engel was geweest in haar huis en in het
dorp. Liefde had zij gezaaid en liefde mocht zij ook in ruime
mate maaien. Het heengaan der bruid liet in het huis van harem
vader een schaduw achter, met haar ging daaruit eene reine,
heldere, verwarmende zonnestraal. Doch getroost konden de
haren haar zien heengaan, gerust het kleinood toevertrouwen
aan den man harer keuze, die zijn schat zou bewaren met liefde
en zorg, haar ter zijde zou staan in vreugde en leed.
De oude man had uitgesproken. Zijn stem trilde.
Tranen rolden langs 't gelaat van den heer Polten, den vader
der bruid, in zijn dichten grijzen baard, Tante Lena drukte
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haar zakdoek voor de oogen en snikte alsof haar 't hart zou
breken, en in meerdere of mindere mate werd haar voorbeeld
gevolgd door al de vrouwelijke leden van het gezelschap.
Alleen Friedel stond als uit steen gehouwen achter de bruid
en hield de oogen strak gericht op den bouquet, dien zij gedurende de plechtigheid van hare zuster had overgenomen.
Krampachtig hield zij dien vast, als 't eenige wat haar helpen
kon om ook niet in een stroom van tranen los te barsten.
Klaus von Rodent keek Friedel een paar maal onderzoekend
aan. Wel trilden heur mondhoeken verraderlijk, maar zij hield
zich goed, en hij verbaasde er zich over hoe dat meisje, nauwlijks de kinderschoenen ontwassen, zich in bedwang had.
De bruid was zeer aangedaan.
Eindelijk werden tot het bruidspaar de gebruikelijke vragen
gericht:
— Ik vraag u Werner Horst, hebt gij genomen en neemt gij
tot uwe wettige huisvrouw, Anna Elisabeth Polten . . . . en
wat er verder volgt in het oude eerwaardige trouwformulier, tot
aan het aangrijpend, treffend slot: — totdat de dood u scheidt.
Het ja van den bruidegom klonk vast en beslist, dat van de
bruid kwam zacht en bedeesd over hare lippen, maar trilde
toch van innig diepgevoeld geluk.
De plechtige stilte, waaronder de ringen werden gewisseld,
werd plotseling onderbroken door een korten, rauwen, blijkbaar lang-weerhouden maar niet te bedwingen snik. 't Was
Friedel, wier wilskracht haar eindelijk begaf. Zij liet den bruidsbouquet bijna uit hare handen vallen.
ROdern greep dien nog bijtijds. Hij reikte hem de bruid toe,
die zich juist omkeerde, om den terugtocht naar huis te aanvaarden.
Toen trok ROdern den arm van zijne dame door den zijne
en volgde met haar het jonge paar.
— Kom, kindlief, ge moet u nu goed houden en moedig en
kalm zijn ! fluisterde hij Friedel toe, die in het kinderlijk toegeven
aan hare droefheid hem zoo erg jong toescheen.
— Kijk toch eens naar die van geluk stralende jonge vrouw!
Me dunkt er is volstrekt geen reden, tot schreien!
— Ja, dat is het juist ! Dat akelige trouwen! riep Friedel boos
uit, maar zij wierp toch met een krachtig gebaar het hoofd
in den nek en droogde moedig hare tranen. Wantrouwend keek
zij haar geleider aan; doch wat zij las op zijn gelaat dat hij
naar haar toekeerde stelde haar volkomen gerust. Dat was geen
spot! Wel iets anders, waarvoor zij geen uitdrukking wist te
vinden, maar daarmede brak zij zich niet verder het hoofd.
De stoet trad Haar buiten.
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— Hoera! voor de bruid! Hoera! voor juffrouw Lize ! Lang
leve de jonge mevrouw ! —
Klappers knalden, en schoten werden gelost! — Dat konden
de jongens van het dorp niet laten. En mannen en vrouwen,
jongens en meisjes, volwassenen en kinderen verdrongen zich
om het bruidspaar, om de jonge vrouw nog eenmaal de hand
te drukken en haar een paar vriendelijke woorden te zeggen,
en bovenal om nog eens door haar te worden toegesproken.
Friedel beyond zich in een oogwenk midden in dien vroolijken
opgewonden maalstroom. Hoe ze daar gekomen was, begreep
ze zelf niet. Zij hoorde alleen hoe ze meejubelde en meejuichte,
ze wist alleen dat zij een der jongens, die in haar onmiddellijke
nabijheid stond, twee pistolen had afgenomen en die onder
luid hoera-geroep in de lucht afschoot. Ze voelde hoe ze plotseling van achteren werd vastgegrepen en wilde zich verstoord
losrukken. Krak — krak! — Verschrikt keek zij om. De vermeende belemmerende hand was de een of andere haak geweest, en . . . . in den rok van het dunne witte kleedje vertoonde
zich een ontzettende scheur. Stom en verslagen keek Friedel
naar het ongelukkige kleedingstuk.
— Wat te doen!
— Mag ik u verzoeken!
Klaus von ROdern boog plechtstatig voor haar en deed alsof
hij haar verlegenheid niet bemerkte.
— Och, mijnheer von ROdern, kijk toch eens . . .. ik . ...
ik . . . .
— Wat is er van uw dienst, juffrouw.
— Och wat, juffrouw! Wees toch in 's hemelsnaam niet zoo
onmogelijk stijf.
— Ik heb mijn rok gescheurd, als de eerste de beste straatjongen. Als Tante dat merkt, gebeurt er een ongeluk. Geef me
liever een paar spelden of hebt u misschien hechtpleister in
uw zak? He, hoe vervelend, anders heb ik het altijd bij mij.
0, hebt u wat ! Dank u, dan zijn we al geholpen. Zoo . . . .
maar u moet me een verschrikkelijk groot stuk geven, want de
scheur is ontzettend! — Zoo, even gelikt — en er tegen geplakt. Nog een stukje als 't u blieft ! Z66, zoo is 't genoeg. Kijk
eens hoe mooi! En wanneer ik naast u loop, ziet niemand er
iets van en morgen maakt Lize het en .... Plotseling gleed een
schaduw over het frissche meisjesgelaat.
— Och lieve hemel, Lize ! —
Friedels mondhoeken trilden weer en twee dikke tranen rolden
over hare wangen.
Klaus von ROdern had haar doen glimlachend gadegeslagen.
Wat repten die handen zich flink, wat babbelde dat mondje
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aardig en hoe allerliefst was dat tongetje dat de pleister bevochtigde. Hoe handig plakte zij die op, en hoe schalks keek
ze daarbij uit haar oogen. Friedel was een allervermakelijkst
schepseltje. En dan die plotselinge overgang van vreugd tot
droefheid, en omgekeerd.
De stroom van gelukwenschenden was inmiddels wat gedund
en zoekend keek de bruid in 't rond.
— Friedel! klonk papa's stem in de verte.
— Hemellief, daar roept papa! Blijf als 't u blieft dicht bij
mij mijnheer von Riidem ! Men kan, het toch, hoop ik, niet zien ?
Deze laatste woorden golden natuurlijk de zoo prachtig gepleisterde scheur.
u kunt vol— Volstrekt niet I — troostte haar geleider
komen gerust zijn ! - Friedel waar zit je toch! Je zuster vraagt naar je. Ge hebt
haar nog niet eens gelukgewenscht !
Mijnheer Polten was naar zijn jongste dochter toegegaan
en keek haar eenigszins verwijtend aan: Wat hebt ge nu
weer uitgevoerd? — en onderzoekend gleed zijn blik over haar
heen.
Voorzichtig keerde Friedel hem den onbeschadigden, kant toe.
— Maar vadertje — ik ik moest toch ook een paar pistolen
afschieten ter eere van Lize en toen . . . . zij zweeg een oogenblik
verlegen . . . . maar nu moet ik heusch naar Lize toe !
En weg was ze !
Glimlachend keek haar vader haar na.
— Een beetje dwaas en uitgelaten is mijne kleine meid,
maar dat zal met de jaren wel beteren, dunkt me, is 't niet? —
Vragend en weifelend, hoewel niet zonder eenigen vaderlijken
trots keek de oude heer Klaus von Rodern aan, die bij hem was
gebleven nadat zijne dame zoo onverwacht en plotseling was
weggeloopen.
— Dat zou doodjammer zijn, mijn, waarde buurman 1 Zoo'n
frissche natuurlijkheid doet inderdaad hoogst aangenaam
aan! — verzekerde de aangesprokene levendig, en de beide heeren voegden zich weder bij het gezelschap.
Friedel was haar pas getrouwde zuster inmiddels z66 onstuimig om den hals gevallen dat krans en sluier zeer ernstig gevaar
liepen.
En weder deed tante Lena's vermanende stem zich hooren
bedenk toch....
Maar de kleine snikte: — Lize, mijn eigen Lize I — en dacht
aan niets anders dan dat zij haar innig geliefde zuster nu moest
afstaan.
Deze omhelsde het jonge meisje hartelijk, maar schoof haar

12
toen met zachten ernst weder van zich of en zeide: — maar wij
moeten nu verder, Friedellief. Ziet eens, iedereen kijkt naar ons.
— Dat kan mij niemendal schelen ! — Friedel hief het hoofd
op en keek in de lachende oogen van haren zwager en had hem
bijna, — neen, ze stak heusch een oogenblik haar klein rozenrood spits tongetje tegen hem uit. Ze hadden het altijd best
met elkaar kunnen vinden, maar vandaag — neen, vandaag
kon ze hem niet uitstaan. Met een zekeren onwil keerde Friedel
zich om. Klaus von ROdern stond vlak bij haar.
Zou hij haar ongemanierde beweging hebben gezien? Friedel
keek hem onderzoekend aan, terwijl een donkere blos haar
wangen kleurde. — Neen, gelukkig, hij had niets gezien. Volkomen ernstig en vormelijk bood hij zijne dame den arm, die
verlicht en verruimd ademhalend haar hand daarop rusten liet.
Dat hij zich daarbij op de lippen beet om niet in lachen uit te
barsten had zij gelukkig niet bemerkt.
Er kwam opnieuw orde in den optocht die nu den weg weder
vervolgde. Nog helderder en warmer straalde de zon, blauwer
scheen de hemel en nog vroolijker en opgewekter scheen 't
lied der vogelen te weerklinken. 't Was alsof Lize op wolken
werd gedragen; als volkomen zich harer waardigheid bewust,
liep zij licht blozend maar met fier opgeheven hoofd, voort
naast den geliefden man. Juichend en jubelend omringden de
dorpskinderen den stoet.
Zij droegen vrachten bloemen aan waarmede zij het pad van
het bruidspaar bestrooiden. En zij die anders angstvallig lette
op ieder kevertje, die voorzichtig vermeed ook maar een grashalm te vertrappen, liep zonder daarop acht te slaan over de
geurige kinderen Flora's.
— Arme kleine bloemen! zeide Friedel en bukte zich om
een bosje meiklokjes op te rapen, waarop von ROdern juist
den voet wilde zetten.
Verbaasd en verrast keek hij haar aan. Voelde dat kind daar
dan iets voor?
Eindelijk was men bij het huis gekomen, dat daar statig
uitkwam tegen het hooge geboomte, aan 't eind van de dorpsstraat.
In de groote zaal, gelijkvloers, links van de groote vestibule
vereenigden zich de gasten.
In 't midden van het ruime helder verlichte vertrek stond
de feestelijk versierde, keurig gedekte tafel. Men verdrong zich
om het bruidspaar en hood het zijne hartelijk gemeende gelukwenschen aan.
Talrijk waren de bruiloftsgasten niet, en slechts weinig jongelui. Een paar ooms en tantes, een paar getrouwde nichtjes met
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haar echtgenooten en verder bijna enkel buren van den bruidsvader, bijna alien oudere paren, en de geestelijke en de dokter
van het dorp. Alles bij elkaar ongeveer achttien a twintig personen.
Lize en Friedel waren in het afgelegen dorp, een uur ver van
de naaste stad, zeer eenzaam opgevoed. Buiten de dorpsmeisjes
hadden zij nagenoeg geen enkele vriendin gehad, vandaar dat
zoo weinig jeugdige personen aan het bruiloftsmaal deelnamen.
Friedel was eigenlijk de eenige „jongedame" en haar partner
de eenige jonge, dat wil zeggen ongetrouwde heer van het gezelschap, want zoo heel jong was hij nu juist niet meer. Hij was
een vriend van den bruidegom, iets ouder dan deze en zeker
dicht bij de dertig. Hij had veel gereisd en geruimen tijd in
Engeland vertoefd waar hij Horst had leeren kennen en had
toevallig eerst kort geleden een bezitting in de buurt aangekocht.
Tegen haar gewoonte hield Friedel zich achteraf en kroop
bij voorkeur in een hoekje.
Dat moest haar tante wel opvallen. Zij kwam naar haar toe
en zei: — Zeg Friedel, scheelt er wat aan?
— Neen tante, voor zoover ik weet niet!
— Waarom kruip je dan zoo tegen den muur. Is er aan den
achterkant iets niet in orde?
Wantrouwend trachtte de oude dame achter Friedel om te
loopen, maar vlug als de wind keerde deze zich om.
- Och peen, tante, dat is louter toeval. Ik houd niet van
die drukte en blijf liever wat achteraf.
— Je houdt niet van die drukte ! Dat is wat nieuws. Nu daar
bij de kerk hadt ge er dunkt me geen last van en waart ge zoo
verlegen niet !
En weer wendde tante zich om en maakte 't nichtje rechtsomkeer.
Maar reeds had tante haar rok te pakken gekregen, en kon
nu de aangerichte schade overzien.
Een wanhoopskreet der oude dame volgde. — Lieve hemel
meisje, meisje, ge zijt nog erger dan de ergste jongen! Wat moet
er toch van je groeien! — Ge krijgt nooit zoo'n flinken man
als Lize en ... .
De bestrafte lachte vroolijk en Friedel vloog haar tante om
den hals.
— 0, als 't anders niet is, tantelief ! Ik heb geen man noodig.
U weet wel ik ben papa's jongen en blijf dat voor altijd en
eeuwig.
— Ja, dat weet ik en ik wanhoop er soms aan, om nog ooit
een behoorlijk meisje van je te maken ! — zuchtte de tante.
— Arme tante!
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De verzuchting en het wanhopige gebaar dat Friedel daarbij
maakte, waren zoo allergrappigst, en met haar lief gezichtje
keek zij de oude dame z66 schelmsch aan dat deze tegen wil
en dank moest lachen.
Gelukkig werden de gasten juist aan tafel genood en vergat
tante Lena bij het vervullen van hare plichten als huisvrouw,
de moeilijkheden waarmede zij als opvoedster had te kampen.
En weg was Friedel.
Zij stond achter Rôdern die met het bruidspaar sprak, en
trok hem aan den mouw. Verwonderd keek hij om.
— Wel, juffrouw, wat is er van uw dienst!
Met een waarschuwenden blik op Lize, legde Friedel den winger op den mond.
— Wij zitten naast elkaar, mijnheer Rodern. — 1k ben zoo
blij, — vroolijk schitterden zijn oogen — want u hebt zeker
nog wel een stukje pleister voor me, — teleurstelling spiegelde
zich of op zijn gelaat — dan behoef ik niet naar boven om de
mijne te zoeken, want ik zou heusch niet weten waar ik die
op het oogenblik vinden moest. Want, weet u, de scheur is
weer opengesprongen. En tante Lena heeft het ongeluk bemerkt en z66 kan ik toch niet blijven loopen !
— We zullen de zaak wel weer in orde maken, — antwoordde
hij vroolijk, — maar nu moeten wij aan tafel. Uw arm als 't u
blieft, juffrouw.
En alsof zij 't lang gewoon was, legde Friedel haar hand op
den arm van haar cavalier en ging aan tafel.
Met een tevreden lachje keek heur vader haar aan.
— Dat kind wordt .... voegde hij in 't voorbijgaan zijn
zuster toe, die hem juist met haar tafelheer passeerde.
— Ja, als ge alles maar eens wist! — liet tante Lena er met
een zucht op volgen.
Na eenig gestommel en geschuifel met stoelen, zat het gezelschap eindelijk aan tafel.
Innig 'vergenoegd zat Friedel naast haar cavalier. In het
algemeen gedrang was het haar met zijn hulp gelukt de wond
in haar japon zoo goed mogelijk te heelen. En nu gaf zij zich
geheel over aan de vroolijkheid van het oogenblik.
De frissche roode lippen van Friedel stonden geen oogenblik
stil, de grijze oogen schitterden en haar gezichtje was een leven
en beweging.
Men begon aan het gebraad.
Mijnheer Polten had het woord genomen om aan het kind
dat hem ging verlaten een afscheidsgroet te brengen, haar dank
te zeggen voor hetgeen zij voor haren vader en de haren was
geweest en haar zijn besten zegen toe te wenschen in het leven
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dat zij inging. De tranen liepen hem daarbij over de wangen
en drupten neer in zijn grijzen baard. Zijn stem weigerde haar
dienst en hij moest weer gaan zitten.
Ook Friedels gezichtje betrok, haar lippen trilden en het
zoo dapper bedwongen verdriet dreigde de overhand te krijgen.
Zij zette haar oogen onnatuurlijk wijd open om de opwellende
tranen terug to dringen. Zander dat zij 't zelf wist, waren echter
twee dikke druppen haar over de wangen gerold.
— Arme, arme papa! Hij moet nu toch ook afstand doen van
zijn lieveling, zijn eenige dochter.
Zij zeide dit als om de groote droefheid van haar vader te
verkiaren en te verontschuldigen, en keek daarbij REdern aan
met een gezichtle waarop nog steeds diepe aandoening te lezen
stond.
Vroolijk keek hij haar aan. — En gij dan ?
— 1k! 0, ik ben papa's jongen maar. 0 ja, dat wist u nog
niet, maar dat hebt u toch wel al kunnen merken, niet waar?
Nu kwam de vroolijkheid weer boven en alle droefheid was
van haar gelaat al weggevaagd.
— Ja, weet u — ging zij vroolijk voort, — die arme papa
heeft altijd zoo vreeselijk naar een jongen verlangd. Voor Lize
zijn er nog twee zusjes geweest, maar die zijn als heele kleine
kinderen reeds gestorven. Toen kwam Lize, dat was al het derde
meisje ! Als er nu weer een kleintje komt moet het een jongen
wezen ! zei papa, of het wil of niet. Toen ben ik gekomen en ik
was toch eigenlijk ook weer een meisje. Die arme mama is bij
mijn geboorte gestorven en ik ben inderdaad papa's jongen
geworden. Ik heb heusch ook meer van een jongen dan van een
meisje. Van poppen heb ik nooit gehouden. En als Lize er bepaald mee wilde spelen, dan was ik gewoonlijk ook de koetsier
of de dokter of hoogstens de papa!
Klaus von Reidern lachte hartelijk. — En nu?
— Ja nu! hernam Friedel met een zucht. — Ja nu wordt
het erg genoeg. Nu moet er van papa's jongen een jonge dame
groeien. Zelfs papa, die er vroeger altijd om lachte, zet nu een
pacer groote oogen op als ik eens in een boom Him en dat heb
ik altijd verbazend graag mogen doen. U moet weten mijnheer
von Rodern dat ik van 't lezen van een boek eerst dan recht
kan genieten als ik op een boomtak zit. Ziet u daarginds, die
hooge eiken. — Neen, u moet u een beetje hierheen buigen. —
Zonder veel plichtplegingen trok zij hem aan zijn mouw om
zijn blik in de juiste richting te sturen. Ziet gij die donkere plek daar boven in? Ja? — Dat is mijn lievelingsplekje,
daar ga ik dan zitten lezen als ik mijn kans maar schoon zie
om er tusschen uit te komen en ben ik eenmaal boven, dan krij-
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gen ze mij zoo heel gauw niet weer beneden. Glimlachend keek
zij op en liet daarbij een, rij parelwitte tanden zien, terwijl haar
oogen ondeugend schitterden.
— En klimt u zoo hoog in dien boom? — Hij keek haar verwonderd, ongeloovig aan.
— U gelooft het zeker niet? Nu, ik zal 't u bij gelegenheid
eens laten zien!
Nu moest hij lachen. — Neem me niet kwalijk, juffrouw, ik
zal me niet vermeten aan uwe woorden te twijlelen. Het zou
zeer zeker een interessant schouwspel zijn, maar
— 0, meent u dien vervelenden rok? — Friedel keek mismoedig naar haar wit feestkleedje. — Neen, die moest ik eerst
uittrekken en mijn hanssop aandoen. Lize, wat dunkt je! —
vroeg ze half fluisterend over tafel heen aan hare zuster, —
zou tante heel erg boos zijn als ik straks die vervelende japon
uitdeed. Mijnheer von Rodern wil namelijk niet gelooven dat
ik in dien eik kan klimmen en nu wilde ik
De verwijtende blik, dien haar zuster haar toewierp deed
haar plotseling zwijgen. Een donker rood kleurde heur wangen.
Och Lize, ik — stotterde zij en keek daarna von
Rodern met een wanhopig gezicht aan. — U ziet wel, 't is
bij mij boter aan den gaig! — En alien die 't hoorden moesten
lachen. Lize, de nieuwe zwager en von Rodern eveneens.
— Wanhoop maar niet Friedeltje, ge hebt nog al den tijd
om te beteren. En als 't niet lukken wil, dan komt ge maar naar
Engeland bij ons, en we laten je dan opvoeden door een geheel
correcte, echt Engelsche Miss, en ik zal een handje helpen! —
plaagde haar zwager goedmoedig.
— Och jij!
Er lag zulk een minachting in den toon waarop Friedel die
woorden uitsprak, dat haar zwager haar verwonderd aankeek.
— Wat is dat nu, we waren vroeger altijd zulke beste maatjes!
- Ja, vroeger, maar vandaag niet! Want vandaag neemt
ge mijn Lize van me weg en tegen — Friedel slikte tegen iets
wat in haar keel schoot — en tegen zoo iemand kan ik niet
vriendelijk zijn!
— Bravo! — riep Klaus von Rodern lachend.
Friedel keek hem van terzijde aan.
— Maar Friedel! — ging haar zwager vriendelijk voort. Vraag
eens aan Lize, of ze liever hier zou blijven. Zeg Lieske, zal ik
maar alleen weggaan?
Lize's vroolijk gezichtje was eenigszins betrokken, en bezorgd keek zij haar zusje aan. Toen kleurde ze heel even en
zag op tot den geliefden man.
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zei ze zachtjes. Uw yolk is
— Waar gij heengaat, ga ik,
mijn yolk!
Och kom! — pruttelde Friedel. — Ruth had gemakkelijk
praten en kon dat licht zeggen. Die had thuis geen vader en
geen zuster die zooveel van haar hielden als papa en ik, van
jou! — Haar stem klonk bedenkelijk onvast.
— Gij vergeet dat ik hem, met wren ik heenga, ook innig
liefheb!
't Kwam fluisterend over de lippen der jonge bruid.
Maar Friedel had het toch gehoord. Boos en gekrenkt stoof
ze op, en dat wel met zoo'n ruk, dat de stoel krakend achterover
viel, en ROdern dien niet meer kon opvangen.
En weg was ze. Lachend keken de beide heeren haar na, doch
op Lize's gelaat was droefheid en bezorgdheid to lezen.
— Wat is er aan de hand? — vroeg een oude hard hoorende
oom, die aan den anderen kant van Friedel zat. Kon Friedel
niet langer stil blijven zitten? Ik heb me al geruimen tijd verbaasd dat juffrouw Kwikzilver het zoolang uithield. Haha!
Papa Polten heeft zijn jongen opgevangen!
Papa Polten hield inderdaad zijn jongen in zijn armen, want
daarin was Friedel gevlucht! Plotseling had zij zich tusschen
haren vader en een tante van den bruidegom —Werner Horst
was een wees en had slechts weinig bloedverwanten — gedrongen en heur armen om haar vader's hals geslagen.
— Hallo! wat scheelt er aan! — had papa Polten gevraagd,
terwijl hij zijn jongste in het opgewonden gezichtje keek en
zijn arm stevig om haar heensloeg. — Storm?
— Lize, papa!
— Ja, ja, kind, dat is nu eenmaal niet anders en wij moeten
er aan wennen!
- Dat vervelende trouwen !
Ja, kind, flink zoo. Blijf er maar zoo over denken! — zei
de heer Polten glimlachend. — Daar vaart je vader goed bij.
Friedel keek hem onderzoekend aan.
— Meent u het papa? — vroeg ze toen rustig. — Ik ben en
blijf uw jongen.
Mijnheer Polten lachte vergenoegd. Toevallig ving hij echter
een blik van zijne zuster op, en wendde zich toen, minder op
zijn gemak, tot Friedel. — Ja, kind, alles goed en wel, maar . . . .
— Hoe oud is uw jongste dochter, mijnheer Polten? vroeg
zijn buurvrouw die ieder woord had verstaan wat zij samen
hadden gesproken.
— Veertien of vijftien, is 't niet Friedel?
— Maar papa, hoe komt u er bij. Ik ben in Maart toch zestien
geworden, — verbeterde Friedel.
Papa's jongen.
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— Lieve hemel, al z66 oud 1 — riep haar vader verschrikt
uit. — Dan wordt het inderdaad tijd dat....
Hij voleinde den zin niet.
Even onverwacht en onstuimig als ze was gekomen ging
Friedel weer heen.
— Hola! — Verbluft keek heur vader haar na. — „Neem
mij niet kwalijk Mevrouw, het kind heeft nog weinig manieren.
Dat moet nog komen! — wendde hij zich als verontschuldigend
tot zijn buurvrouw die hem glimlachend aankeek. — Vaderzorgen ! zei ze. — Ja, dat weet de Hemel! — Zuchtend maar
toch met vroolijk glinsterende oogen werden deze toestemmende
woorden gesproken: — Maar 't is grootendeels mijn eigen schuld.
Ik heb altijd gewenscht een jongen te hebben. En ik vrees dat
ik er nu een heb, terwijl het eigenlijk een meisje wezen moet.
Mijne zuster Helena maalt er mij voortdurend mede aan de
ooren, en ook Lize heeft mij laten beloven . ..
Wat hij Lize had moeten beloven, kon hij niet meer zeggen,
want de predikant maakte een einde aan het gesprek. Deze
was opgestaan, had tegen zijn glas getikt en keek bijna onafgebroken den kant van het bruidspaar nit. En werkelijk, wat
men daar zag was allerliefst. De bruid had haar kleine zusje
naar zich toegeroepen. En even onstuimig als zij naar haar vader
toe, en weer van hem vandaan was gestormd, vlijde zij zich
nu tegen Lize aan.
Deze had haar naast zich op een stoel getrokken, en den
sluier teruggeslagen. En Friedel sloeg heur armen om haar
zuster's hals en kuste en pakte haar alsof zij haar nooit meer
wilde los laten.
Geen van beiden merkte dat aller oogen op haar waren gericht.
— Vivat sequens ! —klonk plotseling de vroolijke vriendelijke
stem van den ouden predikant.
— Vivat sequens I — herhaalde het geheele gezelschap, en
in een oogwenk waren de beide zusters door alle gasten omringd,
die haar lachend toedronken. Zij ontwaakten als nit een droom.
Lize begreep dadelijk wat dit te beduiden had, toen Werner
haar met een zijdelingschen blik op Friedel — Vivat sequens ! —
toefluisterde en haar een glas in de hand duwde. Plagend lachend
dronk zij Friedel toe. Deze keek verwonderd road en begreep
blijkbaar niet wat dit alles te beduiden had. Waarom lachte
iedereen dan toch? Wat zou de predikant hebben gezegd?
Mijnheer von Rodern hield haar over de tafel heen zijn glas
toe en reikte haar het hare aan.
— Nu, juffrouw, daar moeten we op klinken !
— Ik? waarom?
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— Nu, u hebt het toch gehoord
— Vivat sequens!
En als begreep zij nets van hetgeen rondom haar voorviel,
keek Friedel hem aan, en plagend trok haar zwager haar aan
de ooren, zoodat zij hem wel aankijken moest.
— 0 domme, kleine Friedel! Vivat sequens beduidt toch,
leve het volgende of de volgende, in dit geval de volgende
bruid. Prosit! schoonzusje! — Friedel had hem begrepen. Zij
kreeg een kleur als vuur en verstoord keken een paar grijze
oogen hem aan.
— Ik wil niet trouwen! Ik trouw heelemaal niet! bromde zij.
Dat ontbreekt er nog aan, dat ik zoo'n domme streek zou
begaan. Papa kan zijn jongen niet missen! Niet waar, vadertje?
En kinderlijk teeder sloeg zij haar vader de armen om den hals.
Het verlegen gezicht van den ouden man was bijna komisch
om aan te zien.
Tante Lena stond naast hem en keek haar broer onderzoekend
aan, maar hij kon geen woord uitbrengen en drukte alleen zijn
kind vast en stevig tegen zich aan.
— Frida, Frida! — begon tante op zalvenden. toon — met
opzet noemde zij Friedel bij voorkeur Frida — Frida, we hebben
nog al den tijd om daarover te denken en inmiddels
— En inmiddels ben en blijf ik papa's jongen! — riep Friedel,
terwijl zij uitgelaten in 't rond sprong, tot de gedachte aan
haar gescheurde rok haar plotseling deed stilstaan. Verschrikt
pakte zij haar japon bij elkaar en viel neer op haar stoel naast
von Rodern waar zij juist was aangeland.
— Heeft men er iets van gezien? — vroeg zij fluisterend
aan haar buurman.
Deze keek haar aan, als begreep hij niet wat zij meende.
— De scheur, natuurlijk! — zei ze even zacht. Maar mijn
hemel hoe kunt u nu ....
— Zoo dom zijn — had zij er op willen laten volgen, maar
bedacht zich gelukkig nog te rechter tijd.
— Dank u juffrouw! — hernam Klaus op zoo vriendelijken
toon als had zij hem de grootste beminnelijkheid gezegd.
Neem me niet kwalijk! — liet zij er verlegen en blozend
op volgen.
Nu begon hij hartelijk te lachen.
— En Klaus — vroeg Werner Horst over tafel heen, — zijt
gij met uw koop nog al tevreden?
— 0 ja, bijzonder, Werner! Voor zoover ik er in die paar
weken over kan oordeelen, is er van het goed best wat te maken.
De tegenwoordige pacht loopt wel niet voor het volgend jaar
herfst of en dus moet ik tot zoolang nog in de wereld rond-
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zwerven, maar dan hoop ik voor goed mijn tenten in Rodershof
op te slaan !
— Wilt u uwe bezitting in Rodershof omdoopen? Bravo,
dat is flink. Dat klinkt als een klok. Mevrouw von ROdern. von
Rodershof ! zei Friedel lachend.
— Hoe komt ge aan mevrouw von Rodern? — vroeg Klaus
opgewekt.
— Wel, u zult toch wel trouwen . . . . en . . . .
— Ik! Wel neen, ik trouw niet ! Ik doe als u.
— U, u ook niet? Vindt u het even mal en dwaas als ik?
— Dat nu juist niet, maar ik ben er te oud voor.
— Te oud? — Friedel keek hem aan. — Kom, er zijn nog
wel oudere mannen getrouwd. Daar, die mijnheer aan den overkant, die dikke mijnheer von Ellern is verleden jaar pas getrouwd en had toen bijna in 't geheel geen baar meer ! Dan ziet
u er toch nog beter uit.
Het geheele gezelschap barstte in lachen uit. Werner en
Klaus konden niet tot bedaren komen. Lize deed hartelijk mee.
Friedel was zeer verontwaardigd. — Wat is daaraan te lachen?
Mijnheer von Rodern ziet er toch heelemaal niet oud uit !
't Gelach begon opnieuw.
Von Rodern maakte een diepe buiging. — Hartelijk dank
voor uw goedgunstig oordeel, juffrouw Friedel!
— 0, vereischt geen dank, mijnheer von Rodern. Ik zeg
altijd alles zooals ik het meen ! — hernam Friedel.
Inmiddels was de koffie rondgediend.
Het gezelschap stond op en de meesten gingen op het breede
terras, dat naar den, achter het huis gelegen, grooten tuin voerde.
Friedel was alleen vooruitgeloopen, en toen Klaus von Rodern
met een sigaar in de hand langzaam een zijlaantje insloeg,
zag hij aan het andere einde een witte gestalte die op een schommel been en weer ging, bijna zoo hoog als de toppen der boomen.
Verschrikt snelde hij toe.
Friedel scheen hem bemerkt te hebben, want als de wind
liet zij zich op de plank neerglijden, langzamerhand ging de
schommel minder hoog, en toen hij vlak bij was sprong zij
er in voile vaart af, zoodat hij haastig zijn armen moest uitstrekken om haar voor vallen te bewaren. Onwillekeurig drukte
zij zijn arm. Diepademhalend en lachend maakte Friedel zich
echter al weer heel gauw vrij, en vroolijk en onbevangen zei ze:
— Wat een geluk, mijnheer von Rodern, dat u mij hebt gegrepen ! Want nu was ik toch werkelijk haast gevallen. Dat is
de schuld van dien vervelenden rok. Anders kan ik er nog wel
hooger afspringen ! Maar lieve Hemel, wat is dat nu weer? — Zij
had achter zich gekeken. Een breede witte band sleepte van
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af den schommel achter haar aan. De rok moest met de scheur
aan de zitplank zijn blijven haken, en nu was zij even onder
de knie middendoor gescheurd, slechts een vierde deel hing
nog aan elkaar.
Sprakeloos van schrik keek Friedel naar het aangerichte
onheil. Toen begon zij opeens hartelijk te lachen.
— De natuur komt ons toch altijd te hulp, mijnheer von
Rodern. Wat zal ik me op mijn gemak gevoelen in zulk een
korten rok. Toe, gaat u er als 't u blieft eens even op staan r
Zij beduidde Klaus dat hij met beide voeten op het afgescheurde deel van den rok moest gaan staan, liefst zoo dicht
mogelijk bij de plaats waar de beide deelen nog aan elkaar
hingen. Toen draaide zij in het rond en — rits — rats — ook
het laatste vierdepartje was er af. Op den grond lag het breedste
gedeelte van den rok, en van af de knie kwam het rose onderkleedje te voorschijn, waar overheen het uitgerafelde bovenstuk van den neteldoekschen rok hing. Twee sierlijke voetjes
in coquette zwarte schoentjes kwamen daar onder uit te voorschijn en maakten vroolijke danspassen.
- Hoera! nu kan ik me weer verroeren! — juichte Friedel..
— Ik geloof werkelijk dat ik zou kunnen vliegen. Tracht me
eens te krijgen, mijnheer von Rodern!
En weg was ze, vroolijk lachend, als een pijl uit den boog..
Klaus von Rodern deed inderdaad een paar passen om de
vluchteling te grijpen, maar gaf alras de vervolging als totaal
nutteloos, op. Glimlachend keek hij haar na, hij bukte toen
hoofdschuddend naar hetgeen zijne dame had achtergelaten,
vouwde de reep neteldoek zorgvuldig op, nam die als een pakje
onder den arm en keerde langzaam weer naar het gezelschap
terug.
Hij wist in het groote park met de veel vertakte paden,
dat hij nu voor de eerste maal betrad, niet zoo dadelijk den weg
naar huis terug en kwam terecht bij den parkmuur, waar, op,
een kleinen heuvel onder een hoogen ouden breed getakten
eik, een bank stond, vanwaar men een prachtig uitzicht over
den geheelen omtrek had.
Prachtige frischgroene weiden, zoover het oog reikte, hier
en daar met bloeiende vruchtboomen beplant en door frissche
klaterende beekjes doorsneden. In de verte aan den horizon
een hooge bergrug die dit alles begrensde. Aan gene zijde van
een smal stroompje waar donkere strepen, te midden van het
frissche groen, aanduidden dat daar juist akkers waren bewerkt
geworden, zag men uit een, uit de nevelen opdoemend gebouwencomplex, rookwolken opstijgen.
— Radershof ! — fluisterde Klaus, en peinzend staarde hij
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naar 't plekje grond waar welhaast zijn „tehuis" zou wezen.
Vroeg wees geworden en in het bezit van een niet onaanzienlijk vermogen, had hij zoowat alle landen van de wereld
gezien. Nu verlangde hij naar het einde van dat zwervende
leven. De gelegenheid tot aankoop was gunstig geweest en het
stuk grond dat daar ginds lag was nu zijn eigendom. Daar dacht
hij zich te vestigen na zijn Amerikaansche reis, die hij dien
zomer en winter nog voornemens was te doen. Deze herfst
over een jaar liep de oude pacht af, die hij met het oog op zijn
reis ook mee overgenomen had. De oude pachters gingen dan
heen en hij kon naar goedvinden met zijne goederen handelen.
Of hij het in die landelijke stilte zou kunnen uithouden na zijn
veelbewogen leven?
Peinzend keek hij v66r zich uit. Allerlei beelden gingen aan
zijn geestesoog voorbij, en steeds meer verdiepte hij zich in
die droombeelden. Ook dat het drukker werd op den dorpsweg,
scheen hem niet uit zijn gepeins te wekken. Integendeel wat
hij daar zag, paste wonderhjk wel in zijn droom.
Eerst gingen troepjes landlieden voorbij, veldarbeiders die
hun dagwerk hadden geeindigd. Een leege kar, door een tragen
os getrokken, ging langs den weg. De jongen die het voertuig
bestuurde, kiapte schrikbarend met de zweep, om dien heer
daar boven te overtuigen van het gewicht zijner persoonlijkheid.
Alles tevergeefs ! Hij droomde . . . .
Weder vernam men het geratel van wielen. Een rijtuig kwam
den hoek om, door twee flinke bruine paarden getrokken. De
dieren deden blijkbaar niet wat ze konden, 't scheen alsof ze
slechts met tegenzin, hen die in het rijtuig zaten, voorttrokken.
Een klein blond kopje met een grijs reishoedje boog er uit
en twee blauwe oogen, door tranen omfloerst, keken nog eenrnaal rond in het landschap dat hunne eigenares op het punt
stond te verlaten.
't Was Lize die met Werner naar de stad reed, vanwaar de
trein hen verder brengen zou naar heur nieuw tehuis. Nu kwam
een arm te voorschijn, die de jonge vrouw terug trok, maar
telkens en telkens weer boog het blonde kopje zich uit het
portierraampje.
Nog altijd in gepeins verzonken sloeg Klaus dit alles gade,
zonder zich bepaald rekenschap te geven van hetgeen hij zag.
Daar vloog nog iets den hoek om. Het vloog langs den weg
en scheen nauwelijks den grond te raken.
't Leek wel een appelbloesern, zoo zacht rose en wit was
hetgeen daar kwam aanvliegen, al nader en nader.
Op een glinsterend rijwiel rende Friedel achter het rijtuig
barer zuster aan. De afgescheurde rok van haar neteldoeksch
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kleedje en de rose onderjurk woeien hoog op in den wind. Flink
en krachtig trapten de kleine voeten, uit de geheele tengere
gestalte sprak een ijzeren wil.
Zij moest en zou haar geliefde zuster nog eenmaal omhelzen.
Zij kwam al nader en nader, en eindelijk was zij vlak bij het
rijtuig.
Lize had haar reeds bemerkt, en een enkel woord was voldoende om de paarden te doen stilstaan.
Friedel sprong van haar rijwiel dat zij achteloos in 't gras liet
vallen.
Snikkend — men hoorde 't zelfs daarginds onder den ouden
eik, en Klaus was er tot de werkelijkheid door wedergekeerd
en met zijn gansche ziel bij wat daar beneden voorviel — snikkend alsof haar 't hart zou breken, was zij haar zuster om den
hals gevallen.
Wat die twee tot elkander zeiden, kon Klaus niet verstaan.
en als fatsoenlijk mensch was hij daar dankbaar voor. Hij wilde
niet voor luistervink spelen, maar niemand kon 't hem ten
kwade duiden dat zijne oogen met aandacht rustten op wat
hij daar beneden aanschouwde. Hij wierp een blik in de kracht
en innigheid van dat gevoelige kinderhart van het jonge meisje
dat zich gewoonlijk zoo overmoedig aanstelde en als een halve
jongen gedroeg.
Hij zag hoe ze haar zuster omhelsde, die nu haast nog wanhopiger snikte dan zij, en hoe zij deze trachtte te troosten en
op te beuren. Hij zag hoe de kleine bruine hand de kunst verstond te streelen en te liefkoozen, hij hoorde hoe zacht en vleiend
die stem kon klinken.
Werner was uit het andere portier gestapt. Een woord van
den koetsier scheen hem tot spoed aan te manen. Hij trad op
de twee schreienden toe. Hij vatte Friedel van achteren aan en
trok haar terug, waartegen zij zich eerst wel verzette, maar
een wenk naar Lize, die geheel van streek was, deed haar zichzelf beheerschen. Zij richtte zich op, nam het gelaat harer
zuster nog eenmaal tusschen hare beide handen, keek haar diep
in de oogen, drukte toen nog een hartelijken kus op de trillende
lippen en sprong van de trede.
Zich zelf vermannend veegde zij met de hand haar tranen at,
wierp het kopje in den nek en reikte haren zwager beide handen.
Toen keerde zij zich om en raapte, vet& Werner haar helpen
kon, haar fiets op. In een oogenblik zat zij er op en even sneI
als zij was gekomen, was ze ook weer verdwenen. Zij sloeg een
zijpad in, daarna over een smal brugje, tot eindelijk een boschje
haar aan zijn oog onttrok; — die arme appelbloesem, die ergens.
op een verborgen plekje haar leed ging uitschreien.
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Klaus von ROdern was opgesprongen.
— Al z66 laat! Dan moet ik mijn tijd verdroomd hebben!
Hallo, Werner, oude jongen! Veel geluk!
Zijn vroolijke groet bereikte het oor van zijn vriend nog.
Hij boog zich uit het portierraampje.
— Vaarwel Klaus! tot weerziens! — klonk het terug als
laatste vriendelijke groet. Twee zakdoeken wuifden in den
zoeten Meiwind, toen sloeg het rijtuig den hoek om.
Klaus nam het witte bundeltje op, dat hij naast zich op
de bank had gelegd. — Arme kleine ! mompelde hij.
Toen keerde hij naar huis terug. Ditmaal nam hij den rechten
weg.
Hij kwam over het terras in de zaal. De meeste gasten, ten
minste die in de buurt woonden, waren reeds vertrokken.
Alleen de naaste bloedverwanten hadden 't zich nog wat gezellig gemaakt.
Klaus nam afscheid van hen.
Op zijn vraag deelde men hem mede dat de heer des huizes
en tante Lena de gasten een eind weegs uitgeleide deden.
Hij volgde hen, nog altijd met het bundeltje onder den arm,
waarop menigeen een nieuwsgierigen blik wierp.
— Wat hebt u daar toch, mijnheer von Rodern? — vroeg
tante Lena toen hij naar haar toe kwam.
Nu eerst merkte hij, dat hij tegen wil en dank voor verrader
speelde. Had hij die lap toch maar hier of daar heengegooid.
Wat kon hij toch dwaas en droomerig zijn!
— Ik? 0 niets! — Verlegen trachtte hij het bundeltje hier
of daar weg te moffelen. Maar tante Lena had er reeds wantrouwend de hand naar uit gestoken. Het kwam haar zonderling
bekend voor. Zij ontrolde het al verder en verder.
— Friedel's rok! — kwam het eindelijk over hare lippen,
die wit werden van schrik en ontzetting. — Waar — Waar?
— meer kon zij niet uitbrengen.
— De juffrouw heeft een ongeluk gehad op den schommel! —
stamelde hij eindelijk. Hij had zich liever het puntje van de tong
afgebeten.
— Op den schommel! Zoo ziet ge nu eens broerlief, wat er
met jouw opvoeding van groeit!
En jammerend en half schreiend deelde tante Lena aan
haar niets kwaads vermoedenden broeder, die langzaam naderbij
kwam, de schanddaad van zijn „jongen"
De heer des huizes kon niet nalaten te lachen, toen hij het
verhaal van den verkorten rok hoorde, en verruimd stemde
Klaus daarmede in.
Tante Lena bleven van ergernis de woorden in de keel steken.
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— En waar is mijn nichtje nu? — vroeg zij flauwtjes.
— De juffrouw is op haar fiets het jonge paar achterna gereden.
— Op haar fiets? In dat toilet! —
Dat was te veel voor de goede tante. Zij pakte de witte
flarden bij elkaar, die merkbare teekenen van het wangedrag
van haar nichtje droegen, en ging heen met een deftigen, stommen knik tegen ROdern.
Deze maakte een buiging voor haar, z66 diep en plechtstatig.
alsof zij een regeerende vorstin geweest ware.
Wanneer hij dacht daarmede hare woede tegen de kleine
misdadigster te kalmeeren, had hij het mis, want zij zag het
zelfs niet meer.
— Ja, ik moet zelf zeggen, het wordt wat al te bar met
Friedel, — bromde papa Polten nu ook. — 't Wordt tijd dat
zij wat verstandiger wordt. Maar, ik vrees dat ik er dan mijn
„jongen" wel aan zal moeten geven. Daarom was de ondeugd
dus bij het afscheid nergens te vinden. — Ze durfde zich in
dat toilet niet te vertoonen! — En toen een, twee, drie op de
fiets de luidjes achterna, dat is juist iets voor Naar! Ik had
wel eens bij de scheurpartij willen zijn! Ha, ha, ha!
En van ganscher harte stemde Klaus met het lachen van
den ouden heer in. — Hij nam toen meteen afscheid, daar hij
voornemens was reeds den volgenden dag op reis te gaan.
— Vaarwel, mijn waarde heer von Rodern. Aangename en
voorspoedige reis! Tot weerziens over anderhalf jaar! 'k Hoop
dat we dan goede buren zullen worden.
Klaus ging over de wei naar huis. Hij moest om naar ROdershof te komen, het pad langs dat Friedel met haar fiets was afgerend.
Bij den boomengroep die daar straks het jonge meisje aan
zijn blik had onttrokken, zag hij iets rose en wits in het gras
liggen en een fiets daarnaast.
Hij trad naderbij.
— Maar, juffrouw!
— Wat, juffrouw! Ik ben een arm, dood ongelukkig men.Lize!
schenkind — en och Lize
Een bleek beschreid gezichtje had zich een oogenblik naar
hem toegewend, maar weer even gauw zich in, het lange gras
verborgen.
Hij trad naderbij en trachtte het schreiende meisje op te
richten.
Zij stootte hem echter af. 't Scheelde niet veel of zij had
hem geslagen.
— Laat me toch met rust, Iaat me met rust. Ik wil alleen
zija! Ik wil uithuilen. Lize, ach Lize! —
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Hij waagde geen poging meer, maar ging zachtjes naast haar
in het gras zitten.
— Waarom gaat ge niet hem? Ik wil alleen zijn, — zei Friedel
op stuggen, boozen toon.
— In dezen toestand laat ik geen dame alleen! — zeide hij
eenvoudig. — Wanneer gij eerst wat kalmer zijt geworden,
ga ik oogenblikkelijk heen 1
Friedel antwoordde niets meer. Een paar maal snikte zij
nog hartstochtelijk, maar eindelijk begon zij toch te bedaren.
En na eenige oogenblikken hief zij haar kopje op en keek hem
van ter zijde aan, zonder schijnbaar eenige notitie te nemen van
den man die naast haar op het gras zat, met een hand op de knie.
— Mijnheer von ROdern ! - Wel, juffrouw Polten?
- Is 't in Engeland mooi ?
't Is er best uit te houden! - En gelooft ge dat Lize het er ook zal uithouden ?
— Mijn vriend zal ongetwijfeld alles in het werk stellen om
haar gelukkig te maken.
— Och kom — hier was zij ook gelukkig, met mij en met . . . .
Och Lize, Lize!
Weer volgden een paar snikken, maar al wat zwakker en na
een poosje vroeg ze:
— Mijnheer von ROdern !
— Juffrouw Polten?
— Waarom is dat dwaze trouwen toch in de wereld?
— Ja, ik denk dat zal wel z'n reden hebben, maar voor mij
loestaat die immers niet. Want wij beiden hebben immers het
huwelijk afgezworen?
Ja, dat is waar! Ziet u, dat bevalt me zoo goed van u.
1k geloof dat ik mettertijd heele beste vrienden met u zou
kunnen worden I - Aangenomen 1 1k houd u bij uw woord 1 Als ik uit Amerika
terug ben .. . .
Gaat u naar Amerika? Er klonk iets als spijt uit haar toon.
— Ja, naar Amerika. —
— En dan valt u me maar niet in de Niagara! Dat is zoo wat
alles wat ik nog van mijn aardrijkskunde weet. En nu, vaarwel,
mijnheer von ROdern, tot weerziens 1 Ik moet nu werkelijk
naar papa, die zal wel naar zijn jongen verlangen ! —
Zij had hem haar klein linkerhandje toegestoken, waarop hij,
zich ridderlijk buigende, een kus wilde drukken, maar dit
voorkwam zij, door haar verlegen en haastig terug te trekken.
Hij berustte er in, doch een vroolijk lachje speelde om zijn
mond.
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— Tot weerziens, juffrouw ! — riep hij haar nog achterna.
Zij was haastig op haar wiel gesprongen en al weer een einc7
ver weg.
Nog eenmaal keek zij om, hem ondeugend aanziende, groette
met de hand, en was achter een kromming op den breeden
straatweg al heel gauw uit het gezicht.
Peinzend en droomend vervolgde Rodern zijn weg.
't Was 's avonds laat.
Mijnheer Polten zat in zijn leunstoel op zijn kamer en blies
met zijn pijp dikke rookwolken de lucht in. Men zag hem slechts
door een nevel. De gasten, die waren blijven overnachten,
hadden reeds hunne kamers opgezocht. Zoo'n trouwdag is toch,
erg vermoeiend.
Dat vond ook papa Polten. En terwijl hij daar zoo zat te
rooken liet hij zijn gedachten den vrijen loop. Hij dacht aan
zijne oudste dochter die thans met den man harer keuze de
wijde wereld was ingegaan, en aan zijn jongste, die hem nu
toch ook wel wat hoofdbreken ging kosten.
Hij had haar, zeer egoistisch, voor zich alleen opgevoed. En
nu de gevolgen van die opvoeding merkbaar werden, moest
toch zelf erkennen dat het niet paste dat een bijna volwassen
meisje zich als een jongen. gedroeg. Hoe vurig had hij naar
een jongen verlangd! Drie meisjes had de hemel hem geschonken. Het vierde kind moest en zou een jongen zijn. „Zijn jongen" was 't dan ook geworden, ofschoon het weer een meisje
was.
Wanner de moeder was blijven leven zou zij wel meer krachtdadig voor de „vrouwelijke rechten" van haar vierde dochtertje
zijn opgetreden dan tante Lena, die na den dood harer schoonzuster, de huishouding van haren broeder kwam besturen.
Daar de beide oudste meisjes al jong, nog vddr moeder's dood,
waren gestorven, bleven Lize en de kleine Friedel met papa
en tante alleen achter.
Lize, het evenbeeld harer moeder, zacht, blond, van top tot
teen vrouwelijk in al haar doen en denken, was tante's lieveling.
Elfriede, zijn Friedel, „zijn jongen", het zigeunerkind met
het donkere krulhaar en de grijze schitterende oogen, was vader's
troetelkind. Tevergeefs trachtte tante Lena de kleine „Frida"
zooals zij haar steeds met bijzonderen nadruk noemde, door poppen en een breikous tot hare natuurlijke bestemming terug te
brengen.
Kleine Friedel maakte de poppen stuk en verknoeide de
breikous.
De onderwijzeres die voor de opvoeding der beide meisjes
in huis genomen werd, was steeds uitbundig in lof over Lize,
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maar beleefde in weerwil van de moeite die zij zich gaf, aan
Friedel niet veel vreugde.
Het allernoodzakelijkste leerde de wilde bengel wel, maar zij
stopte 't volstrekt niet onder stoelen en banken dat zij liever
holde, rende, draafde, klom, gymnastiek deed, dan dat zij las,
schreef, rekende en talen, aardrijkskunde en geschiedenis leerde.
Zij zat wel zoo graag op den rug van een ongezadeld paard als
op de schoolbank
De vader glimlachte dan en zei niet veel.
" Zijn jongen" was zijn oogappel. Tante jammerde en klaagde
en riep maar al, dat „Frida" haar 't leven o zoo zuur maakte!
Lize stond daartusschen, zij klaagde met tante 'née, bewonderde
met haar vader, en hield zielsveel van haar kleine wilde zus,
die in den grond zulk een goed, teer, liefhebbend hartje had.
Zoo waren de zusters zestien en achttien jaar oud geworden.
Toen had er een groote verandering in Lize's leven plaats gegrepen.
Door een hunner buren had Lize, Werner Horst, die bij een
zijner bloedverwanten logeerde, leeren kennen. Hij was koopman, en had in Liverpool zijn eigen zaken die hem wel veroorloofden aan trouwen te denken.
En Werner Horst dacht daar aan, en die gedachten kregen
nog vaster vorm toen hij Lize Polten ontmoette.
Papa Polten was wel van meening dat zijn Lize nog te jong
was, maar Werner Horst was van eene andere opinie, die Lize
Polten met hem deelde, zoodat Papa eindelijk niet veel anders
overbleef dan toe te geven.
Friedel zette groote oogen op en keek haar verloofde zuster
aan als een wonderdier. Zij begreep niet best wat dat te beduiden had. Eerst was ze woedend op den indringer, haar aanstaanden zwager, maar deze wist door zijn onverstoorbare
goedmoedigheid de kleine wilde weldra te temmen.
Hoewel hij zich met den kleinen kobold uitstekend kon
amuseeren, was hij het toch met tante en Lize eens, dat het
nu toch tijd werd dat papa van „zijn jongen" weer een meisje
maakte. En al pruttelde en mopperde papa Polten ook dat het
zoo goed en hij met „zijn jongen" best tevreden was, toch voelde
hij zich bij tijden niet zoo heel erg op zijn gemak. Hij sloeg de
gevolgen van zijn opvoeding niet langer zoo geheel zonder zorg
gade.
In den herfst had Lize zich verloofd.
Werner Horst had zijn kleinood liefst maar dadelijk mede
over zee genomen, maar papa Polten had den winter nog voor
zich bedongen. In Mei mocht Werner, als het dan toch met
alle geweld moest, zijn jonge vrouw komen halen.
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Mei was in 't land gekomen en daarmede de trouwdag al
meer en meer genaderd.
En vandaag was alles gebeurd en nu reeds achter den rug.
Lize was weg, betreurd door de haren, door ieder op zijn
manier.
Friedel lag boven, verscholen in het kamertje dat zij met
haar zuster had gedeeld, op bed, nog in vollen, hoewel dan
ook half vernielden feesttooi. Zij had zich in slaap geschreid
en sliep nu met hoogroode kleur, den vasten droomloozen
kinderslaap, then alleen de gelukkige jeugd kent. Bij haar
thuiskomst 's avonds had zij haar vader gaarne nog even omhelsd. Die was echter met de anderen in de zaal geweest en naar
binnen gaan wilde zij niet. Ten eerste om haar beschreid gezicht
en dan schaamde zij zich toch ook wel een beetje over haar gescheurden rok. Daarom was zij naar boven gegaan en had de
deur van het kamertje afgesloten. Toen ze zoo alleen was, was
ze weer bitter gaan schreien en had ook niet opengedaan, toen
men aan de deur klopte en haar riep. En toen.... was zij ingeslapen.
Tante Lena uitte haar verdriet over het vertrek van haar
nichtje door onophoudelijk heen en weer te loopen en op te
redderen, alsof bepaald nog vandaag alles weer op zijn plaats
moest komen. En slechts de duidelijk merkbare onwil der haar
behulpzame dienstboden, bracht haar tot bezinning, en deed
haar bedenken, dat er morgen weer een dag kwam.
Ze liet dus alles verder zooals het was en ging naar haar
broeder, met wien ze nog iets ernstigs te bespreken had. Zij
moest het ijzer smeden terwijl het heet was.
— De oude heer.... hij was niet vroeg, eerst op zijn veertigste jaar getrouwd en was nu een stevige, hoewel nog knappe
zestiger . . . . de oude heer zat in zijn kamer en rookte — rookte
dat het een aard had. Op zijn goedig, gebruind en door den
wind gehard gelaat, het gezicht van een buitenman, die dag
in dag uit aan zon en wind en weer is blootgesteld, lag een diepe
schaduw.
De borstelige grijze haren stonden rechtop alsof de krachtige,
stevige hand ze meermalen had opgestreken en zijn groote
grijze oogen — Frie del's oogen — staarden peinzend v6Or zich uit.
Alles wat zijn hart vervulde, scheen hij weg te blazen in
dikke rookwolken. Af en toe smakten de lippen wild en bijzonder
krachtig, zoodat hij begon te kuchen en hoesten, en daarna
volgden de rookwolkjes elkaar weer zacht en gelijkmatig op.
Nu rookte hij juist weer als een fabrieksschoorsteen en alleen
nit het geluid dat zijne lippen voortbrachten kon men opmaken
wa.ar hij zich beyond.
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— Konrad !
— Lena!
De oude heer sprong op en baande zich door den nevel heen
een weg naar de plaats vanwaar de stem kwam.
Ridderlijk schoof hij zijne zuster een stoel toe, waaide met zijn
zakdoek de rookwolkjes uit het raam, dat hij gauw had geopend
en ging toen weer in zijn leunstoel zitten.
— Wat is er! — begon hij gelaten, want hij wist wel wat er
komen zou.
— Konrad, dat kan zoo niet langer gaan.
— Met het rooken meent ge? Ja Leentje die vreeselijke damp
van avond is enkel en alleen Lize's schuld!
Met gehuichelde onnoozelheid trachtte hij haar af te leiden,
maar zelfs voor het vriendelijke vleiende „Leentje" was de oude
dame heden doof.
— Doe nu maar niet alsof gij niet wist wat ik meende. Ik
spreek over Frida. Dat kan met dat meisje zoo niet langer gaan,
dat moet ge toch, dunkt me, zelf inzien na de ervaringen die
gij heden hebt opgedaan.
— Maar Leentje, was het dan z66 erg? De stem van den
ouden heer klonk bijkans smeekend.
— Mijn lieve hemel! Was het dan zoo erg, vraagt ge nog!
De oude dame was een en al verbazing en legde bijzonderen
nadruk op ieder woord. — Was het dan z66 erg! Neen, 't is
zeker niets, wanneer een meisje van zestien jaar, zich langs
de trapleuning naar beneden laat glijden, als de eerste de beste
jongen, in groot toilet, ten aanzien van alle gasten zoowel dames
als heeren. Het is zeker ook juist zooals het behoort, wanneer
zij na de trouwplechtigheid gemeene zaak maakt met de jongens
van het dorp en pistolen afschiet, schreeuwt als een bezetene
en vvinkelhaken in haar japon scheurt en die dan met hechtpleister weer aan elkaar tracht te plakken. Over al die dwaze
praatjes die zij verkocht heeft, zullen we nu nog maar zwijgen,
maar ge hadt mijnheer von Rodern's gezicht eens moeten zien,
dat sprak boekdeelen! En 't is zeker ook juist zooals het behoort
als zij dadelijk na tafel wegloopt, op den schommel springt en
zoo woest en wild schommelt, dat zij haar rok aan flarden
scheurt en dan met behulp van een heer, den rommel er af trekt
en dan in dat tenue op haar rijwiel gaat zitten en het rijtuig
harer zuster achterna rent, terwijl zij verzuimde om afscheid
van haar te nemen. Dat is zeker alles erg netjes, hoogst welvoegehjk en volkomen passend voor een zestienjarig meisje
Daar is niets bijzonders aan. Nu Konrad, waar blijf je?
Dit „nu Konrad" klonk den ouden heer in de ooren als het
bazuingeschal van 't Jongs te Gericht.
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Hij kuchte en hoestte en deed wat hij kon am het antwoorden
nog eenige oogenblikken uit te stellen. Hij stond zelfs op, deed
het raam dicht en mompelde zoo iets van „koele nachtlucht"
ofschoon de meinacht zoo zacht was als ware 't in 't midden
van Juni, als de zomer reeds begint zijn invloed te doen gelden.
Die manoeuvre hielp den ouden heer echter een bitter beetje,
want tante Lena liet hem stil begaan en volgde glimlachend
al zijne bewegingen, terwijl haar blik onophoudelijk op hem bleef
rusten.
Toen hij eindelijk weer stil op zijn stoel zat, dwong zij hem
met haar oogen, toch tot spreken.
— Ja, ziet ge Leentjelief ! begon hij aarzelend, — zoo
heel erg als 't u toeschijnt en gij het voorstelt, vond ik het nu
niet. Friedel is nog een kind .. . .
— Van zestien jaar! — merkte tante Lena droogjes op.
— Het verstand zal wel komen, en . .
— Hoe dan? Zeker van zelf !
Hij liet zich niet van de wijs brengen.
— En dan zal het kind wel inzien dat een meisje ...
— Dat door haar vader als een jongen is groot gebracht —
en haar stem kionk scherp.
Hij kuchte weer, maar ging voort: — dat een meisje dat langzamerhand volwassen wordt, alle wilde streken moet nalaten,
en
— Ja, dat zijn maar woorden, waaraan gij zelf geen geloof
slaat, Konrad! — viel zijn zuster hem ongeduldig en opgewonden in de rede. — Gij zoudt, nu gij uw vergissing begmt in te
zien, wel graag den kop onder de vleugels steken, evenals een
struisvogel. Maar daarmede brengt gij mij niet van de wijs.
Een jonge boom die krom gegroeid is, krijgt ge van z'n leven
niet meer recht. Die moet gesteund worden en goed vastgesjord,
totdat hij weer groeit zooals hij moet. Een meisje, dat tot haar
zestiende jaar een wilde jongen was, wordt uit zich zelve evenmin opeens een beschaafde, welopgevoede jongedame. Die moet
evengoed een steuntje hebben als de jonge boom. En dat wij
die krijgen, heb ik nu meteen met Lize afgesproken. Zij zal
ons een geschikte engelsche dame zenden, die het jonge ding
wel mores leeren zal. Lize wilde er ook nog met u over spreken.
Heeft ze dat nog gedaan?
De oude heer had het warm gekregen onder die boetpredikatie
Hij veegde zich herhaaldelijk met zijn grooten zakdoek het
gezicht af, waarop dikke zweetdruppels parelden. Hij rookie
en blies, maakte zijn vest los en knoopte 't weer vast, sprong
.op van zijn stoel en bet er zich met een smak weer op neer
vallen.
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Eindelijk barstte hij los: „Doe dan in 's hemelsnaam wat ge
niet laten kunt. Laat voor mijn part een half dozijn van die
dames tegelijk komen. Maar een ding wil ik je wel zeggen,
als ge van mijn prachtstuk, mijn Friedel, een nuf en modepop
maken wilt, dan kom ik tusschen beiden. En nu basta! Laat
me nu verder met rust!
En hij stak de pijp weer in den mond en rookte weer als een
fabrieksschoorsteen.
Tante Lena was achter haar broer gaan staan en legde hem
nu zachtjes de hand op den schouder.
— Konrad!
Een zacht gebrom was alle antwoord.
— Is Lize soms een nuf en een modepop geworden?
- Lize!
Er lag een wereld van liefde en vaderlijken trots in dat gene
woord. Papa Polten reikte zwijgend zijne zuster de hand.
— 't Is goed, Leentje ! — zei hij vriendelijk. — Ik weet wel
dat ge het goed meent met de kinderen en met mij. Probeer
't dan maar of gij het jonge hout weer recht kunt krijgen,
dat de oude man zoo krom heeft laten groeien. Mijn zegen hebt
ge, maar ik kan je niet helpen, dat strijdt tegen mijne grondbeginselen. Ik kan het kind niet zoo opeens zeggen: je oude
vader heeft zich vergist, wat zwart is, is wit en wat wit is
zwart. Ik zal me er niet mee bemoeien, maar laat me er dan
ook geheel buiten.
- Dat beloof ik je. Goeden nacht, broerlief !
- Goeden nacht, Leentje ! En .... Leentje ik dank je
voor alles wat ge tot nu toe voor mij en de kinderen hebt gedaan. Al mopper ik ook of en toe eens, ik voel het daarom
toch wel en ge kent den ouden brombeer al lang genoeg om
dat to weten. Hij stak zijne zuster zijn groote breede hand toe,
en zij legde de hare met groote hartelijkheid daarin.
— Dat weet ik, Konrad, en ik heb ook niemand op de wereld
dan jelui!
En toen was ze heengegaan.
Peinzend keek heur broer haar na, en nog geruimen tijd blies
hij dikke rookwolken de lucht in, terwijl hij den vrijen loop
liet aan zijne gedachten die beurtelings in het verleden en in
de toekomst verwijlden. En toen werd het stil in huis en hof.
Geen geluid werd meer gehoord in den stillen Meinacht.
Lize's trouwdag was voorbij.

HOOFDSTUK II.
MISS MILLER.

Vier weken waren sedert Lize's huwelijk verloopen. Vier
weken was Lize nu reeds „in den vreemde" zooals Friedel
zeide, „in haar nieuw vaderland" zooals Lize schreef. Lize's
brieven vloeiden over van geluk. Af en toe sprak er wel eenig
verlangen naar huis uit, en dat was als balsem in Friedel's
hartje dat nog altijd treurde om hare zuster. Over het algemeen
echter waren hare brieven opgewekt; zij beschreef hare indrukken van Londen, het leven in de groote wereldstad, de schoonheid van het bergland van Wales en eindelijk — en daar klom
de jubel ten top — haar vriendelijk gezellig „eigen huis", dat
Werner zoo onbeschrijfelijk netjes, gezellig en elegant had ingeri cht .
— Ik kom mezelf voor als een kleine koningin in haar eigen
klein, geliefd rijk, en Werner noemt me dan ook „zijn koningin"
en, o lieve menschen, uw Lize is zoo boven alle verdiensten,
zoo boven alle verwachting, zoo boven alle bidden en denken
gelukkig, o zoo in .... in .... in-gelukkig!!
Friedel las het en trok haar neusje op. Zij had niet gedacht
dat Lize, die zij voor zoo wijs en verstandig had gehouden,
zoo mal en dwaas kon wezen.
— Zeg vadertje, wat kan zoo'n meisje toch dwaas en mal
't Is maar goed dat
zijn, he!
zei ze dan verachtelijk.
u mij ten minste als een jongen hebt opgevoed! waarbij papa
Polten wel wat zuurzoet glimlachte.
Die vier weken had Friedel volkomen vrijheid genoten. Dat
had papa voor zijn lieveling bedongen. Friedel mocht eerst
nog een prettigen tijd hebben, voor zij zich onder het juk moest
buigen, zooals hij bij zich zelf zeide. En zonder dat hij het zich
zelf wilde bekennen verheugde hij zich op al de dwaasheden
en bokkesprongen die zij nog uithalen en maken zou, voordat
zij de teugels zou voelen. Arme kleine Friedel!
Friedel zelf was een en al verbazing dat men haar zoo volPapa's jongen.
3
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komen vrijheid liet. Zij maakte tochten te voet en per rijwiel,
klom in boomen, reed te paard, ging schijfschieten, scheurde
haar kleeren en — geen verwijt kreeg ze te hooren. Die toestand
begon haar bijna te benauwen.
Tante Lena keek haar alleen af en toe uiterst droevig aan,
en dat had meer effekt dan alle mogelijke knorren.
Wanneer het niet in strijd was geweest met haar natuur,
zou zij, terwille van die treurige blikken, in staat zijn geweest
een welopgevoede, bedaarde jonge dame te worden, — zei ze
bij zich zelf. Maar ze was en bleef nu eenmaal een jongen,
„Papa's jongen !" Wat kon zij daar nu aan doen.
't Was Zondag.
Uiterst bedaard ging Friedel met tante naar de kerk. Met
haar lichtblauwe blouse en breedgeranden stroohoed zag zij
er zeer meisjesachtig uit. Lante Lena merkte dat met welgegevallen op.
Eduard Folkner, de zoon van een grondeigenaar uit de buurt,
een, gymnasiast, die voor den Zondag bij zijn ouders was,
kwam op haar toe. Hij wilde de dames begroeten en naar
Lize vragen.
De „dikke Eddy!" zooals Friedel hem noemde, was een speelkameraad van de meisjes Polten geweest. Maar toen zij langzamerhand grooter waren geworden en „Eddy" zich meer
„mijnheer" was gaan gevoelen, had Friedel iets tegen den vroegeren speelkameraad gekregen.
Eduard kwam op zijn fiets naar haar toe, sprong er af en
begroette de beide dames, eerst tante en daarna Friedel, die
zijn groet met een diepe spottende buiging beantwoordde.
Tante was niet bijzonder op haar gemak, want zij vreesde
weer de een of andere dwaasheid van Friedel, en sprak daardoor
levendiger met het jonge mensch dan zij anders wel zou hebben
gedaan. Friedel trok tante al aan den rok en gaf haar af en toe
een vermanenden zachten duw in den rug, maar tante scheen
haar niet te begrijpen. Zelfs een bijna hoorbaar gefluisterd
kom, laat dien vervelenden jongen nu toch loopen," bleef
zonder uitwerking. Tante praatte slechts te opgewekter met
hem.
Plotseling voelde Eduard een ruk aan den arm waarmee hij
zijn fiets vasthield. Werktuigelijk liet hij die los, en in 't zelfde
oogenblik reed iets blauws in vollen vaart op zijn rijwiel weg.
Friedel had het vlug tot aan den volgenden mijlsteen geschoven en was er met een sprong boven op.
Sprakeloos zag tante, en sprakeloos en met open mond staarde
ook Eduard haar na. Nog eenmaal zagen zij de blauwe linten
fladderen in den wind, en toen, was zij den hoek om en uit het
JP

35
gezicht verdwenen. Een paar dorpsjongens die in de buurt
woonden, liepen haar na.
Eduard bukte om zijn pet op te rapen, die hij in den schrik
had laten vallen.
Tante Lena was haastig vooruit geloopen.
— Ik zal zorgen, dat je fiets dadelijk wordt terug gebracht,
m'n beste Eduard! — riep zij hem toe en liet den verbluften
jongen met zijn opgeraapte pet in de hand staan. Het gezicht
waarmede hij haar nakeek was niet bepaald beminnelijk en ook
niet getuigend van veel geest.
Friedel zat thuis op de trap haar tante of te wachten. Het
schalksche gezicht, waarmede zij de opgewonden dame begroette,
zou onweerstaanbaar zijn geweest, indien tante Lena daarvoor
oogen en zin had gehad.
— Wel, hebt u een aangenaam gesprek gevoerd, tantetje
Tante Lena antwoordde geen woord, maar liep boos door.
Zij verwaardigde de kleine boosdoenster met geen blik.
Friedel voelde zich niet heel erg op haar gemak. Zij stond
op en liep blijkbaar onverschillig fluitend door het huis, maar
maakte zich toch al heel gauw uit de voeten.
— Goed is goed, en beter is beter — dacht ze. Zij vertrouwde
die vredige kalmte niet zoo heel best. Die had al zoo onrustbarend lang geduurd.
Juist wilde zij den hoek van het huis omslaan, toen boven
een raam werd geopend.
— Friedel! — klonk haar vader's stem.
— Papa ja! Ik ga maar even den tuin in! — riep ze en wilde
doorloopen.
— Friedel! Hallo! rechtsomkeert! — klonk het opnieuw.
Daar was geen ontkomen meer aan.
Na de lange stilte barstte de storm eindelijk los.
Friedel keerde zich viug om en ging naar haar vader. Laf
was ze niet.
Papa zat in zijn kamer in zijn leunstoel en zette o zoo'n boos
gezicht !
— Wat moet ik nu weer van je hooren, Friedel!
— Ja, vadertje, kan ik het helpen, dat die dikke Eddy zoo
vreeselijk vervelend is. Zijn fiets was zoo verlokkend om er
mee van door te gaan !
- Een meisje rijdt niet op een heerenfiets, en ....
— Maar papa, vroeger heb ik er toch ook een gehad en
Zeker Friedel, maar toen waart ge nog een kind!
— En nu ben ik toch nog uw jongen, nietwaar papa?
Hij kreeg het benauwd.
- Kort en goed, ge weet het nu eens en voor altijd dat het
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nu uit moet zijn met die dwaze streken. Morgen komt de
Engelsche juffrouw, die Lize zendt, en die zal u leeren een, meisje
te worden. Tante en Lize willen dat zoo; en . . . . en .... en
het is noodig . . .. en . . . .
Hij raakte de kluts kwijt, nu Friedel hem zoo strak en doordringend aankeek.
— En u, papa?
— Ik ook! ik ook! Zoo kan 't niet langer. Gij wordt hoe langer
hoe dwazer en wilder, en wat was me dat nu vandaag weer
voor een streek, kort en goed — en — basta!
Hij wond zich eenigermate op en deed zijn best om die groote
grijze, vragende oogen niet te zien.
Friedel was bleek geworden.
— En ik krijg dus een Engelsche gouvernante, nu ik al zestien
jaar ben?
Er sprak iets als trots en tegelijk slechts met moeite bedwongen tranen uit haar stem.
— Maar kind, je hebt tot nu toe niet de minste opvoeding
genoten !
— Maar ik ben toch uw jongen, papa! Wilt ge nu opeens
een meisje van mij maken?
Zij sprak zeer zacht en kalm.
Hij had een kleur gekregen en was er warm bij geworden;
hij had zijn stem niet geheel in zijn macht.
— Doe nu niet zulke dwaze vragen. Ik heb het je nu eenmaal
gezegd en daarmede basta. Morgen komt miss Miller en ge
hebt je te schikken. Ik heb er genoeg van telkens weer die verwijten te hooren over je jongensachtigheid, en miss Miller mag
zien hoe zij 't klaar speelt om een meisje van je te maken. Ik
wil met al dat gezanik niets meer te maken hebben. En nu
geen woord meer er over.
Hij ging weer zitten op zijn stoel, waarvan hij in het vuur
van 't gesprek was opgesprongen. Hij keek onrustig naar Friedel, die verder geen woord meer had gezegd.
Ze keek hem ondeugend aan. Zij kwam naar hem toe, ging
op de leuning van zijn stoel zitten en sloeg de armen zacht
en hartelijk om zijn hals dat 't hem week werd om 't hart.
— Laat u die Miss maar komen, vadertje. We zullen haar
samen wel weer de deur uitdrijven. Ik zal uw jongen wel voor
u redden.
Ze keek hem met haar ondeugende oogen doordringend aan.
Hij moest lachen of hij wilde of niet. Hij dacht een oogenblik
na. De kleine heks behoefde niet te weten dat zij hem in de
kaart gekeken had.
— Als ge maar geen dwaasheden uithaalt, kindlief ! bromde hij.
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Toen sloeg hij echter zijn arm vaster om zijn kind, drukte
zijn ruwe borstelige wang tegen haar zacht gezichtje, en lang,
zeer lang zaten vader en dochter zoo bij elkaar.
Tante Lena was een en al verbazing dat de zaak zulk een
kalm verloop scheen te hebben, en was nog meer verbaasd
toen Friedel den geheelen dag zoo zacht en toe geeflijkwas.
De trein kon ieder oogenblik binnen stoomen.
Friedel stond naast tante Leentje op het perron van het
naburige stadje, waarheen zij beiden waren gereden om miss
Miller af te halen.
Johan wachtte buiten met het rijtuig.
Friedel had zich tegenover tante eenvoudig in haar lot geschikt en geen woord van klacht of verwijt was over hare
4ippen gekomen. Dat gedoogde hare waardigheid als zestienjarige niet.
Tante Lena, die dit voor onderworpenheid hield, verheugde
zich daarover zeer. Had zij eens in dat jonge booze hartje
kunnen kijken!
Rookwolken werden in de verte zichtbaar en 't gedreun der
wielen werd merkbaar.
Een schrille fluit .... en de trein stond stil.
Voor het raampje van een wagon tweede klasse, vertoonde
zich een smal bleek gezicht, waarin men allereerst alleen tanden
meende te zien. Een groote knokkige hand deed het portier
open; een paar stevige laarzen kwamen te voorschijn en een
groote grijze gestalte stapte op tante en Friedel af, in iedere
hand een grooten plaidrol, en daarbij nog moeite doende om
den reeds korten rok nog hooger op te tillen.
Tante Lena deed een aarzelende stap naar voren en zei:
— Miss Miller?
Die zij ik! — en miss Miller zette een plaidbundel op den
grond om tante met een krachtig „shake hands" te begroeten.
Friedel had de nieuw aangekomene inmiddels nieuwsgierig
opgenomen. Wanneer men over de tanden heen was, ontdekte
men een paar goedige, verstandige oogen, die aan het geheele
,gelaat iets aantrekkelijks gaven. Ook bij Friedel vielen die
oogen in den smaak. Zij zagen er uit alsof de eigenares grappen
en scherts kon verdragen.
Zij greep naar de beide pakjes, die miss Miller uit beleefdheid
,eerst niet aan haar wilde overlaten. Maar ze moest wel toegeven
toen Friedel haar met een krachtigen ruk beide afnam.
— Is that mijn kleine pupil? — vroeg zij tante Lena.
— Ja dat is mijn nichtje Elfriede Polten. Frida, zoudt ge
miss Miller niet eerst eens goeden dag komen zeggen. — Friedel
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was echter al een eind weg en dacht niet aan terugkeeren. Ze
zwaaide met de beide pakken in de hand, maakte een kinderlijke
buiging en keerde zich toen weer met een zwaai om, waarbij
haar rokken in de hoogte vlogen en haar ondeugend gezichtje
van pret en schelmschheid straalde.
Miss Miller moest onwillekeurig meelachen. Maar tante Lena
bleef uitermate ernstig.
— U ziet, miss Miller dat mijn nichtje helaas nog niet veel
manieren heeft geleerd. En u moet mij helpen om een dame
van haar te maken.
Miss Miller maakte een stomme buiging.
— Poor little thing — fluisterde zij.
Friedel stond bij het portier. Johan had den kap teruggeslagen. Zij hielp hare tante, daama miss Miller, en sprong toen
zelf in het rijtuig. Johan was op den bok geklommen, hij klikklakte met den tong, de paarden trokken aan en gingen in draf..
Tante Lena informeerde welwillend naar de reis van miss
Miller. Wat had Friedel graag eens hartelijk gelachen om het
gebroken taaltje waarin miss Miller antwoordde; maar daarvoor
was ze nu toch te beleefd.
— En is u ook zeeziek geweest, Miss Miller?
Het was de eerste maal dat Friedel den mond opendeed.
— Seasick! o yes, dreadfull, ijselijk!
— Waarom hebt u dan ook niet gerookt. 1k heb laatst gelezen dat dit het eenige middel tegen zeeziekte is, en . . . .
— Ge . .. rookt ! — Smoked? Me? Oh, shocking!
Miss Millers oogen, handen, ja alles wat aan haar was, drukte
haar afschuw voor z66 iets vreeselijks uit.
Friedel moest lachen.
— Nu toch beter rooken dan
— Friedel ! — Friedel was echter al lachend opgesprongen
en had zich meer vlug dan elegant op den bok gezet. Zij zat
nu naast Johan, dien zij zonder veel complimenten de zweep,
en de teugels afnam. De zweep knalde door de lucht en Friedel
klikklakte met den tong. De bruinen spitsten de ooren en zetten
zich met een ruk in snellen draf. Voort ging het in woeste
vaart.
Friedel juichte van dolle pret en zette de paarden door 't
klappen van de zweep en allerlei uitroepen steeds tot meerderen
spoed aan. Zij stond rechtop en hield met vaste hand de teugels.
— Hoera, hoera! — De dames in het rijtuig begonnen te jammeren en te gillen. Maar Friedel hoorde het niet en Johan grinnikte en liet „zijn, jongejuffrouw" stilletjes begaan, omdat er
niet het minste gevaar bij was.
Zoo ging het in dolle vaart de dorpsstraat door, waar iecireent
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naar 't venster liep. Met een sierlijken bocht reed zij het voorplein op en stond voor het hordes stil. De dieren stonden opeens
als vastgenageld.
Nog vddr Johan was Friedel van den bok of en stond naast
het portier. „Als 't u blieft!"
Haar ondeugend gezichtje gloeide.
Tante Lena en Miss Miller waren nog geheel ontdaan en van
streek door den wilden rit. Tante Lena's hoed hing haar op
den rug.
— Frida, nog eens zoo iets en dat is mijn dood! steunde zij
Zij had geen kracht meer orn te brommen.
Friedel hielp haar zacht en vriendelijk bij het uitstappen.
Had zij het op stuk van zaken toch eigenlijk te bont gemaakt?
Miss Miller volgde haar. „Dear me!" zuchtte ze bij zich zelf
„what a dreadful girl!"
Papa Polten ontving de aangekomenen boven aan de trap.
— Is er iets aan de hand, Friedel, dat ge daar in zoo woeste
vaart komt aanvliegen? — vroeg hij op afkeurenden toon.
- Ja, vadertje, hier — en hier — en hier! Daarbij wees de
,ondeugd eerst op tante Lena, daarna op Miss Miller en eindelijk
op zich zelf. Toen draaide zij zich op haar hielen om, liep weg
en klauterde, voor iemand er over kon denken of haar kon
tegenhouden, in den grooten ouden eik, waar zij tusschen de
takken op haar geliefdkoosd plekje verdween.
Verbaasd keken allen haar na. Het meest verbaasd echter was
Miss Miller, wier opengesperde oogen en open mond nu niet bepaald haar schoonheid en schranderheid van uiterlijk verhoogden.
Mijnheer Polten meesmuilde toen hij de vreemdelinge wat
nader opnam. Dat die uit zijn jongen een meisje maken zou,
wilde er bij hem nu maar niet zoo direkt Zij zag er met
haar groote, beenderige en rechtlijnige gestalte precies als een
man uit.
Tante Leentje scheen er eveneens aan te twijfelen. Zij bekeek Miss Miller van terzijde, en men kon 't haar bijna aanzien
dat zij inwendig 't hoof d schudde en de schouders optrok.
— Wat had Lize wel gedacht I Ja, ze had geschreven: gezien
heb ik die dame wel is waar niet, maar zij is Werner door eel),
zijner vrienden warm aanbevolen, en 't zal dus wel goed zijn.
Tante Lena veroorloofde zich aan dit laatste te twijfelen, maar
wat was er aan te doen — men moest het afwachten.
Tante Lena bracht Miss Miller naar haar kamer en besloot
haar dadelijk een denkbeeld te geven van haar aanstaande
leerling en van hetgeen men van haar verwachtte.
Miss Miller onderbrak de schilderingen van tante Lena telkens
met haar:
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— Oh! — indeed! — en shocking, en eindigde met haar te
verzekeren:— I'll do my best, Miss Polten, really — ik will mein
best toen.
En daarmede moest tante Lena zich voorloopig tevreden
stellen.
Miss Miller was nu bijna een week in huis.
Tante Lena had een soort leerplan ontworpen, en Friedel had
zich daarin vrijwel geschikt. Zij zou onderwijs ontvangen in
allerlei, maar voornamelijk in Engelsch, muziek, teekenen en
handwerken.
Met het Engelsch van Friedel was het zeer slecht gesteld,
dat bemerkte Miss Miller al dadelijk. Maar toch babbelde Friedel
er maar lustig op los en gebruikte Duitsche op z'n Engelsch
uitgesproken woorden voor die welke zij in 't Engelsch niet
kende. Kortom ze deed het Duitsch van Miss Miller zoo getrouw
na, altijd in het tegenovergestelde, dat deze onmogelijk ernstig
blijven kon.
Het was muziekies.
Friedel was zeer muziekaal en had het doorgedreven dat
zij viool mocht leeren spelen.
— leder meisje trommelt op een piano ! — had zij zeer
ernstig gezegd, wanneer ik dan bepaald zoo iets moet leeren,
laat me dan den trommel leeren slaan, of op de trompet blazen
of hoogstens viool spelen, maar aan een piano krijgt u me niet
Daarbij was het gebleven. En Friedel speelde inderdaad al
heel aardig viool.
Als kind had zij die muzieklessen altijd met gymnastische
oefeningen verbonden; dat wil zeggen, zij had altijd geprobeerd
of ze bij die vervelende toonladders en dergelijke niet in de
kamer kon ronddansen en springen. Langzamerhand had zij,
daarin een zekere behendigheid gekregen, zoodat zij nu zonder
aan de zuiverheid der tonen te kort te doen, al spelende over
stoelen en tafels en dergelijke hindernissen kon heenklimmen.
Deze kunsten schoten haar opeens te binnen en zij besloot
daarmede Miss Miller's verbazing op te wekken.
Kalm en bedaard stond zij naast de piano.
Miss Miller liet de handen preludeerend over de toetsen glijden..
— Ready! — Oe ady! — zeide Friedel, — vooruit !
En een woeste hongaarsche dans weerklonk door het vertrek..
— But that is'nt it !
Miss Miller had getracht een paar akkoorden te grijpen, maar
nu drong het tot haar door dat de ondeugd heel wat anders
speelde.
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— Have'nt you got Brahms lullaby?
— Beg pardon cannot verstaan. Brahms what? — Friedel
ging ondertusschen met haar Czardas voort. Brahms little boy,

pretty town, lovely girl, thunderstroke, necktie handkerchief, very
well indeed, ever since, long ago. Amen.
— What do you say?
— I? Oh the words of the song!
— What song?
— Brahms Wiegeliedje ! Didn't you understand? Eb u not
verstaan?
— No indeed. En you eb ook ander music gespeeld.

—
I? I am so . . . .
— Sorry ! hielp Miss Miller haar.
— Yes sorry! herhaalde Friedel ernstig.
— Let us begin again.
Miss Miller begon en Friedel zette in met zachten welluidenden toon en speelde het lied zonder een enkele fout
onberispelijk ten einde.

— Very pretty. Very pretty, indeed !
Friedel maakte zulk een diepe, keurige buiging als stond zij
op het podium voor een uitgelezen gezelschap.
plaagde Miss Miller.
— You are going to be a little ham .
— Kamermeisje ?

— No indeed.
— Kamerj ager ?
— Not at all — What do you call them that play at court, die
aan het hof spelen?
O kamervirtuoos, meent u? Men kon niet meer verwonderd
zijn dan Friedel was. — Thank you, you are very kind indeed.
Nu was de Nocturne van Chopin aan de beurt.
Friedel speelde die onberispelijk tot op de helft, maar toen
toonden twee maten een allerzonderlingste overeenkomst met
het „Jankee doodle."
Verbaasd keek Miss Miller op, — maar 't was al weer in
orde, en Friedel keek ijverig en oplettend naar de noten.
Nu kwamen er moeilijke passages en Miss Miller was zoo verdiept in hare begeleiding, dat zij haast niet naar de vioolpartij
kon luisteren. Friedel ging „altijd spelende" al verder en verder.
zachtjes van de piano weg, liep bij wijze van proef eerst een
paar malen om de tafel heen, ging toen op den stoel bij het geopende venster staan, klom er op, stapte op de vensterbank
en met een sprong stond zij beneden op het grasperk. Het raam
was niet hoog boven den grond. Miss Miller hoorde niet dat
het geluid zich al meer en meer verwijderde. Rood en warm
van inspanning sloeg zij eindelijk het slotaccoord aan, zelf vol-
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daan over de wijze waarop zij haar partij ten gehoore had
gebracht.
Zij keek op.
Waar was haar leerling?
Daar klonken uit den tuin plotseling een paar maten van
het Yankee doodle, weldra overgaande in „Holzauktion im
Griinewald", om eindelijk te eindigen in het met veel gevoel
voorgedragen „Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu
dir !"
Miss Miller vloog naar het raam. Daar beneden stond Friedel
en ontlokte de zoetste tonen aan haar instrument.
— Well — I never ....
Miss Miller vond geen woorden meer.
— Fare thee well and if for ever .... declameerde Friedel
vol gevoel, en met dit afscheid van Byron aan zijn vrouw nam
zij afscheid van Miss Miller. Voorzichtig legde zij viool en strijkstok neer op het grasveld onder het venster, nog een kushand
en . . . . weg was ze.
Miss Miller keek haar na met open mond.
Toen ging ze zitten en lachte, lachte — tot haar de tranen
over de wangen liepen. Zij moest aan haar eigen jeugd denken,
want zoo heel ver lag die nog niet achter haar. 't Was dertig
jaar geleden dat zij als 't eenige zusje van zes broers, als zevende
jongen de dolste streken mee uitdacht en uitvoerde. En zij . . . .
juist zij, moest nu die kleine wildzang temmen? Als Friedel
't eens wist !
Tante Lena verscheen in de deur. Verbaasd keek zij naar de
lachende Miss en bemerkte Friedel's afwezigheid.
— Waar is mijn nichtje? -Wegl- Weg? - Yes, zij geheel weg is! - Waarheen?
- Oe-eet ik niet !
Tante Lena ging hoofdschuddend naar het raam, boog zich
voorover en toen zij op het grasperk de viool en den strijkstok
zag liggen, begreep zij al hoe de work in den steel zat.
Zij wierp een bestraffenden blik op de nog steeds lachende
Miss.
— Ja, als u gaat lachen! — en daarmede stevende tante Lena
de deur uit.
Miss Miller kwam nu tot zich zelf en schaamde zich — maar
toen zij uit het raam kijkende de viool en de strijkstok zag
liggen, kon zij toch niet nalaten nog even te lachen.
Een vroolijk gelach van buiten beantwoordde het hare. Een
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kroeskopje kwam boven de vensterbank uit en een paar ondeugende oogen keken haar aan.
— Hebt u brommen gehad van tante ? En met de viool onder
den arm sprong Friedel de kamer in.
— Let us begin again ! En nu speelden ze samen de Nocturne
onberispelijk ten einde. Miss Miller moest om harentwil geen
onaangenaamheden krijgen; dat kon Friedel met haar gevoelig
hartje toch niet hebben.
Juist kwam mijnheer Polten van het land terug, waar hij
den opzichter eenige bevelen had moeten geven.
Tante Lena deed hem het verhaal in kleuren en geuren en
maakte hem ook bekend met het zonderlinge gedrag van Miss
Miller. Papa Polten lachte hartelijk over deze nieuwe grap
van zijn „jongen", glimlachte bij de klachten zijner zuster
over de Miss en schudde deze na tafel voor de eerste maal
hartelijk de hand. Van haar had zijn lieveling dus geen gevaar
te duchten.
— Zeg Friedel, ik moet naar Ellernthal, gaat gij met ons mée ?
— vroeg Papa Polten aan tafel.
— Wanneer ik mag rijden?
— Hoe zoo!
— Wel mennen, meen ik.
— Neen, dat als 't je blieft niet, of wij blijven thuis, Miss
Miller en ik! — Dit zeide tante Lena, die de woeste tocht van
het station naar huis nog niet vergeten was.
Friedel keerde zich gekrenkt om.
— Nu, dan niet! — zei ze kortaf.
Papa Polten had bijna spijt van zijn overijlde uitnoodiging
aan de dames, nu hij merkte dat zijn lieveling hierdoor waarschijnlijk een pretje zou misloopen.
Friedel trommelde met haar work op haar bord en scheen
in gedachten verdiept.
— Als ik eens te paard meeging?
— Je zadel is weg om gerepareerd te worden, dat weet ge
wel, en op een heerenzadel daartoe geef ik mijn toestemming
niet. — Tante Lena zeide dit op zeer beslisten toon..
— Hm! dus niet op het heerenzadel
Neen !
Friedel keek o zoo ondeugend, 't was haar aan te zien dat
zij weer de een of andere dwaasheid bedacht. Papa zag het en
verwonclerde zich wat zijn kobold nu weer voornemens was uit
te halen.
— Dan zal ik dienen thuis te blijven! — hernam Friedel
onverschillig.
— 1k zie niet in waarom ge niet eens rustig en bedaard als
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ieder ander meisje, in het rijtuig kunt meerijden ! — barstte
tante Lena nu los. Waarom moet ge altijd van die dolle hansworstenstreken uithalen. — Laat je nu toch ook eens Belden,
Konrad! — Tante Lena was boos.
Papa Polten schoof op zijn stoel heen en weer.
— Ja Friedel ! .... begon hij aarzelend.
Een smeekende blik uit de grijze, ondeugende oogen deed
hem zwij gen .
— Kort en goed, voor zijn plezier dwing ik niemand, nu
weet ge het .... en daarmede basta! — viel papa nu tegen
zijne zuster uit, die verontwaardigd de schouders ophaalde en
zweeg.
Friedel had medelijden met tante.
— Ik ga mee tantetje ! — verzekerde zij goedmoedig; heusch
ik beloof u, dat ik meega.
Tante zag haar nichtje wantrouwend aan.
— In het rijtuig? — vroeg ze aarzelend.
Doch daarop gaf de ondeugd geen direct antwoord.
— Zeker, zeker, ik ga mee! — zong en juichte ze, en draaide
daarbij in dolle passen om de tafel, waarvan alien juist waren
op gestaan.
Papa Polten ving zijn kleine spring-in-'t-veld op.
— Wat ben je van plan, jongkie! — fluisterde hij haar in
het oor.
— Pst! niet vragen, vadertje.
En de ondeugd legde hem de hand op den mond, trok hem
aan zijn ooren en was verdwenen.
De break stond voor. Mijnheer Polten zat op den bok en
klapte met de zweep. Boven aan de trap verschenen juist tante
Lena en Miss Miller. Ze gingen naar buiten en tante Lena keek
onderzoekend rond, waarna ze met schelle stem in huis riep:
— Frida! —
Geen antwoord. — Johan, die tot nu toe de paarden had
vast gehouden, trad naderbij en slechts met moeite zijn lachen
bedwingende zei hij:
— De jonge .... de juffrouw! — verbeterde hij gauw met
een blik op het gestrenge gelaat van tante Lena, — De juffrouw
laat u groeten en laat u weten dat zij maar vast vooruit is gegaan.
— Wat moet dat nu beduiden ! — riep tante Lena uit.
— De juffrouw laat u groeten en is maar vast vooruit gegaan — herhaalde Johan als een papegaai die een vanbuitengeleerde les opzegt, waarbij zijn dom, sluw gezicht van ingehouden lachen langzamerhand vuurrood werd.
— Malle kerel! — viel tante Lena uit. Zij begreep wel dat
daar weer de een of andere dwaasheid achter stak.
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De paarden werden onrustig. — Johan, help de dames in
het rijtuig!
beval mijnheer Polten kortaf.
Johan haastte zich aan dit bevel te voldoen. Voordat tante
Lena wist wat er gebeurde, zat zij reeds, en Miss Miller ging
al heel spoedig denzelfden weg. Het portier werd dicht geslagen.
Johan klom op den bok, de paarden trokken aan en voort
ging het. Berustend had tante Lena zich op de bank laten neervallen, zij maakte de keellinten van haar hoed los en wuifde
zich met haar zakdoek wat koelte toe. Miss Miller had van de
geheele geschiedenis alleen dit begrepen dat Friedel er niet bij
was. Zij meende tante Lena wat afleiding te moeten geven
en begon zoo goed en kwaad als het ging een gesprek.
— Prachtig oe-eer!
— Hm, ja. Zoo !
Tante Lena wuifde nog krachtiger.
— Heel niet te oe-arm !
- N ....
neen!
- Oe-at een mooi bosch ! J . . . ja.
— Ebbe niet zulk een mooie bosch in my own native country.
- Niet, dat spijt me, Ik dacht dat in Engeland alles beter
was. — Tante Lena werd bepaald onaangenaam in haar opgewondenheid.
— Oh yes, much better! — zei Miss Miller, die tante maar
half had begrepen.
— Wat een verwaand vrouwspersoon 1— bromde papa Polten.
— Pity, Miss Foe-idel zy not hire !
Nu brak het onweer bij tante Lena los.
— Mijn waarde Miss Miller, ik moet u toch ernstig verzoeken
een ander maal beter op uw leerling te passen. Ik had gehoopt,
wat dat betreft, op u te kunnen vertrouwen, mijn waarde
Miss Miller. Dergelijke ondeugende streken moesten onder.uwe
leiding niet kunnen gebeuren, mijn waarde juffrouw
Maar wanneer u, zooals laatst, om de dwaasheden van mijn
nichtje gaat lachen in plaats van haar te bestraffen en te beknorren, dan zijn wij verloren. En wat ik u zeggen wilde,
mijn waarde juffrouw Miller, ik wench niet dat u over mijn
nichtje spreekt met dien halven jongensnaam dien haar vader
haar heeft gegeven. Mijn nichtje heet Frida, onthoud dat wel —
Fri . da!
Tante Lena legde iedere keer zeer duidelijk de klemtoon op iedere lettergreep, en haar telkens herhaald mijn waarde juffrouw
Miller — kon als even zoovele persoonlijke beleedigingen gelden.
Miss Miller was ten zeerste verbaasd en had terneergeslagen
en kalm alles aangehoord.
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Frida! Miss Frida! herhaalde zij gedwee.
Jawel! — hernam tante Lena nog steeds hoogst verontwaardigd en wees op eens verschrikt naar jets wat onder luide
Hallo's en Hassa's uit een boschje op zij van den weg te voorschijn kwam.
't Was Friedel, op haar Lady, een goudbruine, fijngebouwde
merrie, die zij op het laatste Kerstfeest van haar vader ten
geschenke had gekregen. Het dier was niet gezadeld, maar had
alleen een dek op. Friedel had haar costuum aan, waaraan de
rok echter ontbrak.
Als een flinke leuke jongen zat zij op het dier en de wijde
broek, het korte nauwe pakje over de witte blouse, het bruine
mutsje op het donkere krulhaar stonden haar allerliefst. Maar
voor jets dergelijks had tante Lena geen oogen.
— Frida! .... riep ze ontzet uit.
klonk het verschrikt van papa Polten's
— Zonder zadel
lippen, maar toch sprak er jets als bewonderjng uit.
— Shocking! — zuchtte Miss Miller, maar durfde na de pas
ontvangen strafpredikatie niet veel meer zeggen.
— Dag vadertje! — zei Friedel onbevangen. Daar ben
ik nu! En niet in het heerenzadel, tantetje, zooals u ziet! —
De ondeugd kwam dicht bij haar tante.
— Maar Frida, zoo, zoo maar in dien pofbroek!
Tante Lena was te ontsteld om woorden voor hare verontwaardiging te vinden.
— Shocking! — zei Miss Miller nog eens.
Vroolijk keek Friedel van de eene dame naar de andere.
— 0 tantetje, als het anders niet is, daar weet ik wel raad op.
Kalm greep zij achter zich en haalde een bundeltje te voorschijn.
— Hop! Lady! — Lady sprong een eind van het rijtuig of
en stond met een enkelen greep doodstil.
Friedel liet nu de teugels zakken en maakte het pakje los.
In een oogwenk stond ze kaarsrecht op den rug van het paard,
wierp zich handig den rok van haar fietscostuum die in het
rolletje had gezeten, over het hoofd, maakte dien vast en het
zich weder op het paard glijden. Zij wierp het sprakelooze
publiek een kushand toe en draafde weg.
— 't Is meer dan erg! — riep tante Lena uit. — Ge hadt
haar naar een circus moeten zenden, Konrad! — liet ze er
woedend op volgen.
bromde papa Polten bij
— Een kraan van een meid!
zich zelf.
De paarden liepen wat zij loopen konden achter de paardrijdster aan.
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Het bosch was hier aan beide zijden van den weg al van
ouden datum. Reusachtige eiken wisselden of met dergelijke
beuken, en donker en breed stond daartusschen een enkele
hemelhooge slanke den.
Zware schaduwen lagen over den weg, slechts hier en daar
kon de zon er een enkele lichtstraal werpen. Machtig was de
indruk der gansche omgeving een indruk waaraan zelfs
Friedel zich niet kon onttrekken. Onwillekeurig had zij den
draf van haar paard gematigd en zich naar het rijtuig gewend.
Zij keek haar vader met stralende oogen aan.
Heerlijk, he, vadertje?
Hij knikte alleen. Ook op hem oefende het bosch steeds een
geweldigen invloed uit. Friedel keek naar haar tante, die was
blijkbaar nog boos en had geen oogen voor het schoone rondom
haar.
Miss Miller daarentegen genoot. Zij draaide met de oogen
en liet haar witte tanden zien.
— Wat is 't hier pu-achtig, bepaald pu-achtig, vindt u niet,
Miss Frieda?
— Miss Frieda! hoe veelzeggend! Me dunkt dien naam heeft
tante bedacht. Hoort u 't, vadertje, nu heet uw jongen al Miss
Frieda!
Lady kreeg een klap met de zweep en voort stoof het dier —
de betoovering was gebroken !
Ellernthal was een, in 't midden van het bosch gelegen houtvesterij, waaraan de gronden van den heer Polten grensden,
en waardoor hij dikwijls met den houtvester te doers had.
Tegenover de houtvesterswoning stonden onder de hoogopgaande oude boomen, banken en tafeltjes, waar vermoeide
wandelaars zich konden verkwikken en de gasten een aangename rustplaats vonden.
Van dit voorrecht had reeds een vroolijk gezelschap dames
en heeren gebruik gemaakt, die de naderenden nu met groot
gejuich begroetten.
— Hallo, Polten! hierheen, Polten!
't Was mijnheer von Ellern met zijn vrouw en nog een paar
kennissen, te midden waarvan de nieuw aangekomenen weldra
een plaatsje vonden.
Friedel was door haar onschuldige grappige vroolijkheid aller
lieveling, maar bovenal mijnheer en mevrouw von Ellern legden
beslag op haar. Te midden der algemeene gezelligheid wierp
mevrouw von Ellern van ter zijde een blik op Miss Miller, die
door tante Lena aan het gezelschap was voorgesteld, en fluisterde op half luiden toon, maar toch hard genoeg om door
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alien verstaan te worden, Friedel toe: — En hoe houdt ge het
wel uit met die daar?
Friedel kreeg een kleur als vuur en keek angstig Miss Miller's
kant uit, vreezende dat zij de weinig passende vraag zou hebben
gehoord.
— Zij spreekt Duitsch, mevrouw! — waarschuwde Friedel.
Mevrouw von Ellern haalde onverschillig de schouders op.
Toen kwam Friedel's grootmoedige, hartelijke natuur in opstand
en ze ging voort:
— 0 mevrouw! Ze is heel lief, en ik houd veel van haar,
en ik ben overtuigd dat zij willens en wetens nooit iemand
zou willen kwetsen.
Friedel had dit op tamelijk luiden toon gezegd en er ontstond
een eenigszins pijnlijke stilte. Toen begon mijnheer von Ellern
goedig te lachen.
— Ziezoo, vrouwlief ! die is raak! Goed gesproken Friedeltje !
Netjes kind! Prosit!
Friedel hief haar glas op en dankte hem met een knikje,
waarna zij ook mevrouw von Ellern toedronk, die niet bestand
was tegen den blik uit hare ondeugende oogen en haar vriendelijk teruggroette.
De vroolijkheid van het gezelschap steeg steeds hooger.
Friedel babbelde er lustig op los en flapte er alles uit wat haar
voor den mond kwam. Haar heldere, frissche lach werkte aanstekelijk en sleepte het geheele gezelschap mee. Te midden der
algemeene vroolijkheid — Friedel had juist tot groot vermaak
van het gezelschap het verhaal gedaan van haar rit dien middag — te midden, van het opgewekte levendige gesprek bleven
Friedel's oogen plotseling strak op een punt gericht, met een
uitdrukking van schrik en ontsteltenis. Ze werd zoo wit als
een lijk, bracht den vinger aan den mond, als om iedereen het
zwijgen op te leggen, en wees naar een zekere plek in een hoogen
boom.
Even daarna hoorde men een doordringend gegil, blijkbaar
het geschrei van een kleinen jongen, en aller oogen keken naar
de plaats waar het geluid vandaan kwam. Nu werd Friedel's
ontsteltenis iedereen duidelijk.
Hoog boven in den top van een reusachtigen eeuwenouden
eik hing aan een dunnen tak, daarin met zijn kieltje verward,
een kleine jongen van ongeveer vijf jaar en schreeuwde erbarmelijk. Zoodra hij zich maar even bewoog begon, de dunne
tak bedenkelijk te schudden en daardoor had de kleine jongen,
uit onwillekeurige zucht tot zelfbehoud, alle grijpen en zoeken
met armen en beenen naar een vasten steun, opgegeven en huilde
nu alleen zoo hard als hij maar kon.
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Friedel die het kruipen van den kleinen jongen op den dunnen
tak wel had gezien, maar gehoopt had dat hij, wanneer hij
maar niet gestoord werd, zich wel redden zou, was bij den
eersten gil opgesprongen en het allereerste bij den eik.
Buiten adem kwam de vader van den jongen aangeloopen,
gevolgd door de jammerende moeder en een knecht die hijgend
een hooge ladder aansleepte.
— Weg met de ladder! — schreeuwde de houtvester hem
toe. Wanner men tracht die er tegen aan te zetten, breekt
de tak. Er moet iemand naar boven, maar helaas, die tak kan
niemand dragen.
De arme vader klappertandde als in koorts. Het geheele gezelschap verdrong zich om hem heen. Men jammerde door elkaar
en daarboven uit klonk het gegil van den kleinen jongen.
Friedel had een oogenblik peinzend onder den boom gestaan
en met kennersblik de hoogte geschat, die geklommen moest
worden. Haar oogen hadden daarbij vonken geschoten. Krampachtig tastten daarbij heur handen aan haar kleeren rond en
plotseling viel de rok op den grond. Voor iemand uit het gezelschap wist wat er gebeurde was Friedel, vlug als een eekhoorntje, al halverwege in den boom geklommen.
Men hield den adem in en volgde sprakeloos van verbazing
en sidderend van angst al haar bewegingen.
De arme moeder had opgehouden te jammeren en vouwde
in stilte de handen, de houtvester veegde zich met zijn rooden
zakdoek onophoudelijk het zweet van het voorhoofd.
Vader Polten was doodsbleek geworden en hield krampachtig
Miss Miller's hand omvat, die in haar schrik naar hem was
toegeloopen.
Tante Lena had een ontsteld: Konrad! doen hooren, maar
toen, zonder verder een woord te spreken, den rok opgeraapt
en stond nu bevend en bleek naast haar broeder.
Friedel was intusschen halverwege weer teruggekeerd en
wat lager geklommen
— Een touw! — riep zij met heldere duidelijke stem de benedenstaanden toe.
In minder dan geen tijd was er een gehaald, de houtvester
zelf wierp het haar toe. Zij wing het uiteinde handig op, rolde
het op, waarna zij het aan haar arm hing en weer naar boven
klauterde.
De kleine Frits had inmiddels opgehouden met gillen en
volgde van zijn kant de bewegingen zijner redster. Alleen toen
zij weer was teruggekeerd, was hij opnieuw begonnen te schreeuwen.
— Rustig, Fritsje, kaim! — hoorde men Friedel roepen. — Je
Papa's jongen.

4
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bent een dappere kleine kerel en we zullen samen best weer
beneden komen!
Fritsje snikte een paar malen, maar was toen weer muisjesstil.
Nu was Friedel boven aan den stam beland, zoo ongeveer
op de hoogte van den tak waaraan de kleine jongen hing. Nu
kwam het gevaarlijke van haar poging aan.
Papa Polten werd nog een beetje bleeker en tante Lena
legde bevend heur hand op zijn arm.
Friedel had zich van den stam uit, in hare voile lengte op
den tak uitgestrekt en trachtte nu met haar hand den kieinen
jongen te grijpen.
Tevergeefs! Haar arm was te kort. Voorzichtig schoof zij
weer terug naar den veiligen stam. Zij waagde het blijkbaar
niet den reeds zoo zwaar beladen tak nog meer te dragen te
geven.
Toen zij weer achteruit ging, begon Fritsje opnieuw uit alle
macht te gillen en te schreeuwen.
Men hoorde hoe Friedel weer zachtjes troostte en tot stilte
maande.
Zij leunde nu tegen den stam en dacht na. Met geen woord
durfden die beneden stonden haar storen. Doodsche stilte
heerschte, alleen onderbroken door het snikken der moeder.
Weer kwam er geven in de peinzende gestalte daarboven.
Friedel kiom nog een eindje hooger en begon toen vooruit
te schuiven op den tak boven dien, waaraan het kind hing.
Ook die was dun en boog zóó bedenkelijk onder den last
van het jonge lichaam, dat tante Lena eenmaal zelfs een gil
gaf en haar gelaat achter den schouder van haar broer verborg.
Voorzichtig tastend, schoof Friedel duim voor duim vooruit.
Nu scheen de uiterste grens bereikt, meer vooruit dringen kon
de tak blijkbaar niet verdragen, zonder te breken. Ook Friedel
scheen dit duidelijk te zijn.
Een oogenblik bewoog zij zich zelfs niet, totdat de slingeringen van den tak hadden opgehouden. Toen begon zij met
haar touw te werken. Men hoorde hoe zij het kind voortdurend
toesprak.
Nu kwam het eene eind van het touw te voorschijn. Fritsje
greep er naar en trachtte, blijkbaar gehoorzamende aan hetgeen
hem gezegd werd, het om zijn middel te slaan.
Het wilde den kieinen jongen echter blijkbaar niet lukken
en hij begon weer van voren of aan te schreeuwen en te gillen.
Daarbij begon de tak weer op onrustbarende wijze te slingeren
en deed ieder oogenblik het ergste vreezen.
Men hield den adem in en de dames van het gezelschap
snikten met de moeder en tante Lena om het hardst.

En Friedel speelde (blz. 9o).
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— Stil, Fritsje! — hoorde men Friedel met heldere duidelijke stem. — Stil, je bent anders toch zoo'n dappere jongen..
Nu moet ge eens goed luisteren. Wanneer de lus komt die ik
nu maak, dan probeert ge om daar voorzichtig je hoofd door
te steken, en trekt hem dan voorzichtig om je middel, hoort
e -! —
ge
b
Fritsje scheen haar te hebben verstaan en begrepen, want
toen nu de lus, die Friedel handig had gemaakt, naar beneden
kwam, gelukte het den jongen zonder al te veel inspanning„,
om die te grijpen, er door te kruipen en ze vast om zijn middel
te trekken.
Nu hing hij zoo in de lus en iedereen haalde verruimd adem..
Maar Friedel's reddingswerk was nog lang niet volbracht.
Nu kwam het er op aan, den jongen, zonder dat de tak brak,
dichter bij den stam te brengen, waar hij eerst goed in veiligheld was.
Zoodra de houtvester Friedel's bedoeling met de lus had begrepen, was hij langs den stam naar boven geklommen om
te helpen zooveel in zijn vermogen was.
Langzaam en voorzichtig kroop Friedel op haar tak achteruit. De tak waaraan Fritsje hing, ging in de hoogte al naarmate
zij achteruit kroop. Wanneer die door een onvoorzichtigen ruk
brak vciOr zij weer bij den stam was aangeland, dan waren
ze beiden verloren, want de tak waarop zij lag zou den clubbelen
last niet kunnen dragen.
Langzaam, duim voor duim, ging zij achteruit. 't Was doodstil boven in en onder den boom. Als levensloos hing Fritsje
in de lus. Hij scheen zich het gevaar waarin hij verkeerde,
bewust te zijn.
Ook de houtvester stond bewegingloos tegen den stam geleund. Hij had een steunpaal voor zijne voeten gevonden en
boog zich voorover op een dikken zijtak, die in geval van nood,
hem tot rustpunt kon dienen, wanneer op het allerlaatste oogenblik de beide takken braken.
Duim voor duim naderde Friedel, en duim voor duim ging
de tak waaraan het kind hing, de hoogte in.
Nog een armslengte en de houtvester kon het touw dat Friedel
vasthield, grijpen.
Nog een halven meter, of misschien nog minder, daar hoorde
men plotseling een kraken en splinteren.
Met een uitroep van schrik had de houtvester zich voorovergebogen en hing nu halverwege op den vooruitstekenden
dikken tak.
Op het laatste oogenblik nog pakte hij het touw. Aare de
zwaarte voelde hij dat het kind in de lus moest hangen.
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Waar was Friedel echter.
Een oogenblik was hij sprakeloos van schrik. Hij moest zijn
oogen dicht doen.
— Aantrekken! heer houtvester! — klonk een heldere vaste
stem.
Hij deed de oogen weer open.
Friedel lag nog goed en wel op haar tak. Zij had haar arm
om een nabijzijnden dikkeren tak geslagen en scheen veilig.
Nu trok de houtvester aan. Nog een oogenblik en hij hield
zijn geredde kind goed en wel in zijn armen. Fritsje sloeg zijn
armpjes om zijn vader's hals en drukte zijn bleek beschreid
gezichtje tegen hem aan.
— Bengel! — was alles wat zijn vader kon zeggen, maar
de druk van den arm, waarmeè hij zijn kind hield omvat, zeide
des te meer.
— Een oogenblik, juffrouw! — fluisterde de houtvester met
schorre stem. — Ik zal den kwajongen even neerzetten. Binnen
een paar minuten ben ik weer boven en kom ik u helpen.
— Dank u, ik kan wel alleen beneden komen, — klonk het
vroolijk terug, en achter den houtvester aan kiom Friedel naar
beneden.
Toen hij naar beneden wilde springen, bedacht hij zich. Hij
klauterde op een zijtak en liet Friedel voorbij.
— Wanneer gij beneden zijt, juffrouw, neemt u den jongen
van mij aan. Want gij moet hem zijn moeder in de armen
leggen, want gij, en gij alleen, hebt hem gered. Ik vrees dat hij
zonder u verloren ware geweest. — De stem van den sterken
man trilde van aandoening.
Gehoorzaam sprong Friedel naar beneden en hief daarna
de armen op, om den kleinen geredden last in ontvangst te
nemen.
Allen waren nog sprakeloos van den doorgestanen angst. De
dames snikten en de heeren zagen nog doodsbleek.
Bijna eerbiedig ging men voor de jeugdige redster opzij,
die vriendelijk en bescheiden op de snikkende moeder toetrad,
en haar heur geredden lieveling in de armen legde.
— Daar, moeder Keller! daar hebt ge uw Fritsje weer! —
zei ze eenvoudig met haar heldere kinderstem.
De vrouw drukte den jongen een oogenblik tegen zich aan.
Fritsje was zoo overtuigd van de plechtigheid van het oogenblik
en het gewicht van zijn eigen kleine persoonlijkheid dat hij
opnieuw begon te schreien en te schreeuwen.
— Stil jongen! wil je nu je mond wel eens houden! — riep
zijn moeder uit. We moeten de juffrouw die je naar beneden
heeft gehaald, toch eerst behoorlijk bedanken. Met een. arm
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drukte zij den jongen tegen zich aan en met de andere hand.
tastte zij naar die van Friedel, die nu een kleur kreeg van verlegenheid, toen de houtvestersvrouw die aan hare lippen bracht.
— Kom, moeder Keller, laat dat toch! — zei ze beschaamd
en verlegen, — dat was toch ook eenvoudig, dat sprak zoo.
heelemaal vanzelf.
— Jawel, eenvoudig! — bromde de houtvester, die naast
haar stond en uit verlegenheid nu eens zijn muts in een kluitje
kneep en dan weer glad streek. — 0! zoo eenvoudig, maar't had u toch het leven of op zijn minst een uwer gezonde ledematen kunnen kosten.
— Nu, z(56 erg was 't nu niet ! — lachte Friedel. — Laten
we er als 't u blieft niet verder over praten. Een andermaal.
doet Fritsje zoo iets niet weer, niet waar Fritsje? En klim ten
minste niet weer zoo hoog! Wat wilde je toch eigenlijk daarboven doen, m'n jongen.
— Een vogel halen ! Die had zoo mooi gefloten, — stotterde
Fritsje en begon opnieuw te huilen.
— Hoera, hoera, voor de moedige redster ! — aldus verbrak.
mijnheer von Ellern het drukkende stilzwijgen, en de algemeene
aandoening gaf zich plotseling lucht in een allerdolst gejuich.
Men verdrong zich aan alle kanten om haar heen en wilde
haar tenminste de hand drukken, of het stralende jonge gezichtje kussen.
Friedel was naar haar vader gevlucht, die haar zonder een
woord te spreken de hand toestak, en haar alleen een hartelijk
„mijn jongkie", toefluisterde.
Tante Lena streek haar langs de gloeiende wangen. De goede
oude dame vergat in de plechtigheid van het oogenblik zelfs
den rok, dien zij nog altijd krampachtig in de hand hield.
Miss Miller had Friedel's hand gevat en zeide met haar stentorstem: — Good girl! — brave girl! — welke verzekeringen vergezeld gingen van een ruk aan Friedel's arm, alsof zij met een
klok een dringend noodsignaal moest geven. De andere hand
greep, wie die maar kon bemachtigen. Een oogenblik liet Friedel
als versuft, die alien stilletjes begaan. Maar plotseling bevrijdde zij zich met een krachtigen ruk. — Maar laat me nu
toch los! Wat een bombarie om zoo'n kleinigheid. Papa's
jongen is nog wel in heel andere boomen geklommen ! Hoera!
En al haar verlegenheid, opgewondenheid en ontroering gaven
zich in deze ontboezeming lucht. Friedel draaide als een bezetene
rond, maar steeds hoera en weer hoera roepende. En iedereen
juichte en schreeuwde meé. Het eerst kwam tante Lena tot
bedaren en dacht weer aan het ontbrekende kleedingstuk.
— Friedel! Friedel!

56
Maar Friedel hoorde niet en draaide maar al in het rond.
Nu trachtte tante Lena haar op te vangen, en kwam met
Aden rok al dichter en dichter bij de kobold. Friedel scheen aanvankelijk niet te willen luisteren maar draaide langzamerhand
naar een dikken boomengroep, waarachter zij met tante verdween om aan den anderen kant, maar nu in voegzame kleedij,
weer te voorschijn te komen. Tante Lena haalde verruimd adem.
Men vertoefde nog eenige oogenblikken, maar toen maande
papa Polten tot vertrekken aan.
— Gij hebt vandaag een goed werk gedaan, Friedel en zult
wel heerlijk slapen vannacht! — zei mevrouw Ellern.
Friedel trok den neus op. — Daarom? Ik slaap altijd als
een os. Men moet mij altijd geducht aan den arm trekken en
door elkaar schudden om mij wakker te krijgen, nietwaar
-tantetje?
- Gelukkige jeugd! — zuchtte mijnheer von Ellern.
— Niet altijd zijt ge zestien jaar.
- Niet altijd jong en frisch!
- Niet altijd jong en frisch! — declameerde Friedel ondeugend met haar heldere stem. — Ja, het haar vergrijst en men
verliest zijn tanden, nietwaar mijnheer von Ellern! — Deze
dreigde haar met de hand. Maar Friedel liep lachend weg naar
den houtvester, die juist Lady voorbracht.
Met een sprong zat zij op den rug van het dier, groette het
'geheele gezelschap nog eens vriendelijk en weg was ze — als
een pijl uit een. boog. In een oogenblik was zij uit het gezicht
der haar verbaasd nastarende toeschouwers.
— Dolle heks!
— Kleine kobold!
— Een prachtstuk van een meisje!
Men verdrong zich om papa Polten, wenschte hem geluk
en schudde hem de hand.
— Ja, ja, mijn jongkie is een flinke kerel! — zeide hij ontvoerd.
Verontwaardigd viel tante Leentje hem in de rede.
— Konrad, doe me nu ten minste het genoegen, en noem
het kind niet meer zoo. Hoe moet daar nu ooit een welopgevoede jongedame uit groeien?
— Dat is ook niet noodig! — was de oude heer op het punt
te zeggen, maar hij bedacht zich gelukkig nog bij tijds.
— Neem mij niet kwalijk, dames en heeren! — merkte hij
glimlachend op, — dus mijn dochter is een goed meisje! Is
het zoo goed, Leentje!
Deze keerde hem den rug toe, maar Miss Miller knikte vol
vuur.
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— Miss Frieda is een pu-achtig mensch, een dapper meisje,,
zij een good girl, a brave girl. —
Miss was een en al bewondering. Haar oogen schitterden en
haar witte tanden blonken.
— Bravo! Bravo! Polten, ik ben 't volkomen met je eens!'
En met de Miss ook! Een bijzonder gezond verstand! Op uw'
bijzonder welzijn, Miss Miller, — kraaide Ellern. Lachend deed.
men hem bescheid.
Daarna namen de Poltens afscheid.
Onderweg voegde de kleine wildzang zich met de noodige
„Hussa's" en „Hallo's" weer bij de haren.
— Wat zegt ge nu vandaag wel van het kind, Leentje? —
vroeg papa Polten 's avonds laat even vciOr het naar bed gaan
aan zijne zuster. Tante Lena aarzelde met haar antwoord.
Toen kwam er een milden, vriendelijken glans over haar goedig
oud gelaat.
— Ze heeft zich dapper gedragen, Frieda! werkelijk dapper
en voorzichtig — maar Konrad — de Miss — de Miss deugt
niet voor ons.
— Wat blief je nu? Juist uitstekend! We hadden geen betere
kunnen vinden. Zij begrijpt het kind ... .
— En maakt er een huzaar van, als zij 't al niet is. — Tante
Lena zei dat uitdagend, bijna spottend.
— En al was dat nu zoo, wat zou dat dan nog. Je moet
me van dat vrouwspersoon afblijven. Die heeft het hart op,
de rechte plaats en dat is de hoofdzaak. Al het andere is maar
bijzaak en daarmee basta!
Tante Lena haalde de schouders op en ging de kamer uit.
't Was Zondagmiddag.
Frieda en Miss Miller stonden voor de woning van den predikant, waar zij een bezoek wilden afleggen.
Zondagsstilte heerschte in het dorp. Er was nagenoeg geen
leven of beweging in de breeder rechte dorpstraat. Hier en daar
zat een enkel mensch voor de deur op een bank. Hier een grijsaard, die zijn pijpje rookte, daar een huisvrouw, die uitrustte
van de vermoeienissen van de week en nu met welgevallen
de handen in den schoot liet rusten. Daar lag een bond, lui,
uitgestrekt, ginds een katje in een knoedeltje gedraaid in het
zonnetje.
Het lawaai, dat uit een op zichzelf staand, eenigszins van
den weg of staand huis, de herberg, naar buiten drong, deed
vermoeden waar het grootste gedeelte der gemeente zich op-hield.
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Uit een nabijgelegen boschje klonken liedjes uit jonge, frissche
kelen — jongens en meisjes hadden daarheen een wandeling
ondernomen, en op het grasperk speelden de kinderen.
Miss Miller en Friedel stonden voor het gesloten hek. De
oude predikant was waarschijnlijk achter in den twin. Zijne
huishoudster was doof. 't Scheen dus nutteloos aan de huisschel
te trekken.
Reeds wilde Friedel omkeeren, toen zij haar vader en tante
Lena uit huis zag komen. Die twee zouden de beiden, die vooruit waren gegaan bij den predikant ontmoeten om dan gezamenlijk een wandeling te doen.
Daar schoot Friedel iets M den zin, daar moest ze een grap
van hebben.
— We must schellen, Miss Miller!
— Ring the bell, you mean! 0 yes ! En de Miss zocht aan het
hek naar een bel.
Het hek stond dicht aan de straat en daarachter voerde
een steenen trap van ongeveer acht treden naar de huisdeur.
Een bel was aan het hek niet te bekennen, wel aan de huisdeur.
Buitendien hing onder een houten kastje, een vrij groote klok,
waarmee de predikant zijn leerlingen voor het godsdienstonderwijs bij elkaar riep. Daarheen wees de ondeugd van een
Friedel.
— We must ring that clock!
— Bell, you mean ! — verbeterde de onvermoeide Miss Miller.
— Voor mijn part! Maar we moeten die bell there ringen
Miss Miller, anders de predikant does not hear us. 0 yes. I understand. But we can 't reach it, niet berueiken.
— Niet bereiken? 0 jawel. — 0 yes. — So.
Met twee sprongen was Friedel boven bij het hek, bong
zich en deed alle moeite om het touw van de klok te pakken.
Maar tevergeefs. Hoe de ondeugd ook schijnbaar haar best
deed en er naar greep, rechts, links, voorover, achterover, zij
greep er voortdurend naast en scheen het touw niet te pakken
te kunnen krijgen.
Een zijdelingsche blik in de straat deed haar inzien dat zij
voort moest maken, want papa en tante waren niet meer ver at.
— I can 't berueiken, ik!
Met deze woorden sprong Friedel naar beneden, schijnbaar
rood van inspanning.
— Reach you mean! What shall we do? — You try it!
En ze keek Miss Miller ondeugend aan. Zou ze er inderdaad
op ingaan?
Volijverig stapte de Miss, niets kwaads vermoedende — zij
stond met den rug naar den kant vanwaar het onheil kwam
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— op het hek af. Niet minder handig dan Friedel, hoewel,
met wat meer inspanning klom zij op het staketsel.
Friedel had, met het oog op het steeds meer naderende gevaar, graag een eind aan de grap gemaakt, maar te laat. Reeds
had Miss Miller zich voorover gebogen, met krachtige hand het
touw gevat en er stevig aan getrokken, en helder en klaar klonk
het gelui van de klok door de Zondagsstilte van de dorpsstraat.
Plotseling kwam er leven en beweging in het rond.
Verscheidene kinderen kwamen op een drafje aanloopen en
stonden met open mond het vreemde schouwspel aan te staren.
Vensters werden opengeschoven, honden snelden blaffend toe.
Dicht bij de herberg stond een groep mannen, de meesten
in hunne hemdsmouwen, die met roode hoofden druk gesticuleerend praatten en riepen. 't Werd Friedel, hoewel zij haar
lachen haast niet 'anger bedwingen kon, Loch angstig en benauwd om het hart.
Zij trok Miss Miller aan den rok. Die nam daar, in haar
ijver, totaai geen notitie van.
— Nobody 'II come yet! Is niemand daar! — En andermaal
trok zij uit alle macht aan het touw.
Daar werd boven in de predikantswoning haastig een raam
open gedaan en daar vertoonde zich de groote witte muts der
huishoudster, terwijl op hetzelfde oogenblik de oude heer zijn
verbaasd gezicht om het hoekje van de deur liet kijken.
Ieder woord bestierf hem op de lippen bij hetgeen hij daar-buiten zag.
Waar is de brand, Miss Miller? — klonk op hetzelfde oogenblik papa Polten's stem van den straatkant, en tegelijkertijd
dreigde hij Friedel met den vinger, want hij begreep wonderwel
hoe de work in den steel zat.
Tante Leentje was stom van schrik en verbazing, en even
ontsteld en verwonderd keek Miss Miller op haar verheven
standplaats. Zij kon de oogen niet van tante Lena afwenden,,
evenals een konijntje de boa constrictor aanstaart.
Zoudt u niet liever naar beneden komen mijn waarde
Miss Miller, nadat uw zeer zeker hoogst ongemeene en eigenaardige wijze om bij anderen toegang te verkrijgen het gewenschte gevolg heeft gehad? — Tante Lena zeide dit op ijs-kouden toon.
Verlegen en met hoogrooden kleur klom Miss Miller van.
hare verhevenheid.
stotterde zij.
— I — I — Miss Fulda!
Dadelijk kwam Friedel haar te hulp.
— Ja, tantetje, 't was alleen mijn schuld Maar grappig was.
't. Ha, ha! 0, zoo grappig!

6o
't Was haar niet mogelijk haar vroolijke lachbui te bedwingen.
Zij vloog op Miss Miller toe en omhelsde haar woest.

— Dear Miss Miller — I — I must laugh, beg pardon — I
— lovely girl — pretty town — little boy — handkerchief — very
well indeed — buff!
Aldus besloot Friedel haar Engelsch vuurwerk. Toen lachte
ze weer, z66 frisch, z66 natuurlijk, z66 prettig, z66 onweerstaanbaar, dat ieder die 't hoorde tegen wil en dank moest
meélachen. Aileen tante Lena lachte niet. Die stond er onbeweeglijk, ijskoud bij, schudde het hoofd en keek beurtelings
den een en den ander aan.
Papa Polten echter lachte, dat hem de tranen over de wangen
liepen, de predikant lachte, de kinderen lachten, ja zelfs uit
de verte antwoordde een koor van zware mannenstemmen. De
mannen uit de herberg zelfs deelden in de algemeene vroolijkheid. Eindelijk kwam de oude predikant tot bedaren.
— Willen de dames en mijnheer Polten niet binnenkomen,
nadat de poorten, dank zij Engelsche wilskracht zijn ontsloten.
Mijn waarde Miss, mag ik u binnenleiden op uw veroverd
grondgebied!
Schalks met ouderwetsche galanterie bood hij de nog altijd
ontstelde Miss den arm. Deze haalde blijkbaar verruimd adem,
legde haar hand op den haar aangeboden arm en volgde den
ouden beer.
Friedel ging naar tante Leentje.
— Tantetje! —
Geen antwoord. Zonder een woord te spreken ging tante
den stoep op.
— Tantetje, de heele geschiedenis is enkel en alleen mijn
schuld. 1k heb het Miss Miller voorgedaan en me net gehouden
alsof ik het touw niet grijpen kon. Zij is zoo ontzettend goedig,
zij wilde me helpen, vloog op den lijm en — heusch, tantetje,
ge moogt er haar niets over zeggen. —
Beleedigd liep tante Leentje door en zei geen woord.
Wanhopig gins Friedel nu haar troost zoeken bij haren vader.
— Papa, hoor eens, Miss Miller mag geen brommen krijgen,
want anders — anders . . . . Ze wist zoo dadelijk niet waarmee
ze wel zou dreigen ! — Anders doe ik lets vreeselijks, — dat
zult u zien.
Het huilen stond haar nu nader dan het lachen.
Papa Polten sloeg den arm om de schouders van zijn kind.
— Nu, mijn jongkie, houd je maar bedaard. We zullen wel
zien hoe wij de zaak weer in 't reine krijgen, — zei hij en maakte
daarbij een knipoogje naar den kant waar tante Lena was.
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Men was nu in den tuin gekomen. Een echte tuin van een
dorps-dominee, zooals men ze bij duizenden ziet. Een recht
pad in het midden en rechte paden dwars daarover heen, alle
door breede grasranden omzoomd. In de perken tal van bonte
veelkleurige bloemen. Daarachter een moestuin en een aardappelveld en enkele grasperken met appelboomen en daartusschen allerlei soorten bessen.
Dicht bij het huis was een rond bed, waarin de prachtigste
rozen bloeiden. De rozen waren de lievelingsbloemen van den
predikant, zijn trots en zijn vreugde. Daar stond hij op het oogenblik bij en sneed de mooiste af, die hij tot een ruiker bond,
welken hij Miss Miller met een paar vriendelijke woorden aanbood.
Voor 't eerst sedert de vertooning aan het hek, keek deze
weer vroolijk.
Friedel vatte de hand van den ouden heer en schudde die
hartelijk.
Deze dreigde haar lachend.
— Zoo, zoo, men gevoelt dus schuld! Maar op Zondag wordt
.alles vergeven en vergeten, nietwaar juffrouw?
Deze laatste woorden golden tante Lena. Die was echter nog
een ijskegel gelijk en scheen maar niet te willen ontdooien,
ook niet toen men een wandeling maakte door het bosch,
waarbij 't iedereen zoo warm en wel te moede werd, dat de
wereld met al haar lasten, moeite en zorg totaal vergeten scheen.
Friedel had haar arm door dien van Miss Miller gestoken.
— Is u nog boos?

— Angry you mean? Oh no! — only . . . .
Een blik in de richting van tante Leentje zeide de rest.
— 0 denk daar maar niet over, dat maak ik wel in orde,
overigens .

— Do talk English please!
Miss Miller had een zijdelingschen blik van tante Leentje
opgevangen en haar stem klonk bijna smeekend.
Friedel had dien blik ook gezien en haastte zich, zeer tot
stichting van tante, die maar heel weinig Engelsch verstond,
haar Engelsch vuurwerk te doen losbranden.
— Never mind — dreadful beast — thorny bush — sunny day —

lovely weather — beautiful tree — Pears soap — Beechams pills —
ever yours — amen!
Tante Lena scheen zeer voldaan te zijn over de spraakzaamheid en tongrapheid in die vreemde taal van haar nichtje.
Want haar gelaat kwam in een eenigszins vriendelijker plooi.
Voor Miss Miller nog hare verbazing had kunnen te kermen
€even, zette Friedel met haar volle heldere stem in:
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— Wer hat dich, du schtiner Wald
Aufgebaut so hoch da droben? —
Neuriend viel papa Polten in, en ook de domine neuriede
meé. Af en toe scheen het alsof iemand tweede stem zong,
en daar dit tante Lena's kracht en trots was, moest men wel
aannemen, daar niemand anders van 't gezelschap er toe in
staat was, dat tante's ijs aan 't ontdooien was. Zoo eindigde
de wandeling dan toch ten minste uiterlijk in vrede en harmonie.
Hoewel zeer onwillig had tante Lena haar broeder moeten beloven de zaak verder te laten rusten.
Friedel had haar schuld ingezien en berouw getoond en men
kon er de Miss toch geen verwijt van maken, dat zij iets had
gedaan wat haar bij haar volkomen onbekendheid met de
heerschende gebruiken, de natuurlijkste zaak ter wereld moest
hebben geschenen.
— Larifari! Zelfs bij de Kaffers klimt een dame niet op
een hek en trekt als een gek aan een ldok, dat het lawaai het
geheele dorp op de been brengt. Ditmaal zal ik er over zwijgen,
maar als er nog eens zoo iets gebeurt dan — good bye, Miss
Miller! —

Daarbij was het dan ook gebleven en een paar weken lang
voelde Friedel zich zoo onuitsprekelijk dankbaar en was daardoor zoo mak, dat zelfs tante Lena het beschouwde als een
ommekeer ten goede en in weerwil van alles aan den gunstigen
invloed van Miss Miller begon te gelooven.
Uit de brieven aan Lize sprak dan ook moed en vertrouwen
op de toekomst, totdat er iets gebeurde dat tante Lena van
uit den hemel op de aarde deed- vallen en waartegen haar
kalme bedachtzaamheid niet bestand was.
't Was een drukkendwarme en zonnige namiddag in Augustus.
Geen blaadje bewoog zich, geen windje trilde er door de lucht.
Slechts of en toe scheen er een zuchtje door de toppen te gaan,
maar zoo geheel en al van harte ging het toch niet.
Ook bij Friedel ging 't niet van harte. Zij zat met Miss Miller
in de schaduw der boomen, dat wil zeggen Miss Miller zat en
Friedel was aan hare voeten in het gras gaan liggen. Zij lag
op den rug met de handen onder 't hoofd en keek naar 't groene
bladerdak boven zich.
Miss Miller las Tennyson's Enoch Arden. Zij las goed en vol
gevoel, maar Friedel, op wie dit anders werkte alsof men
tonen ontlokte aan een welluidend instrument, gaf geen het
minste geluid. Zij keek slaperig naar boven en scheen slechts
met moeite een geeuw te onderdrukken.
Miss Miller keek op. Zij was verontwaardigd, want Enoch
Arden was haar lievelings-lectuur.
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— Don 't you feel the beauty of it all?
Voelt ge dan niets van de schoonheid van deze boek?
— No, I only feel the heat! — geeuwde Friedel.
— You read then!
Friedel probeerde, maar tevergeefs. Zij stotterde, brabbelde,
deed 't weer over, maar stotterde en brabbelde opnieuw en —
wierp eindelijk het boek weg.
— Miss Frida!
Zoo verwijtend had Miss Miller's stem nog nooit geklonken.
— Och kom, het is alleen die vreeselijke hitte ! — trachtte
Friedel tot hare verontschuldiging in het midden te brengen.
Zij kreeg nog veel erger kleur en had het op eens zoo warm
dat zij moest opspringen.
Op handen en voeten kroop zij naar het boek dat zij als een
hondje apporteerde. Zij kroop tot bij de plaats waar Miss
Miller zat en bood het haar aan.
Miss Miller moest lachen. Het effect van Friedel's meewarige
oogen, die van onder het donkere krulhaar, dat haar over 't
voorhoofd hing, haar aankeken was al te grappig.
— Not too hot for such triks, seems to me — niet te warm
—forsuchne!
zei ze goedmoedig.
Friedel schudde het hoofd.
— Oef, men moet toch wat doen om de verschrikkelijke
warmte te vergeten I
Zij was opgesprongen en keek rond. Verderop in 't park,
leek 't zoo heerlijk koel in de schaduw!
Zij wees met haar hand in die richting.
— Let us go there, it looks so nice and cool.
Miss Miller stond gewillig op.
— Let us go thenl
Daar schoot Friedel iets te binnen. Was daar achter in het
park geen vijver? Hoe heerlijk zou het met die warmte in het
water zijn. Vroeger had Friedel er zomers bijna iederen dag
als een eendje in rond gezwommen. Maar sedert zij was aangenomen, had tante Lena die zwemoefeningen verboden. De
vijver lag daarvoor niet afgelegen genoeg, dat wil zeggen het
hek achter in het park stond altijd open en de dorpsbewoners
hadden vergunning om ter bekorting van hunnen weg het park
door te gaan. Hun weg voerde dan dicht langs den vijver.
Er konden echter dagen voorbij gaan dat geen levende ziel
van deze vergunning gebruik maakte. Maar men was toch
nimmer zeker, niet verrast te zullen worden.
Dus had tante Lena het zwemmen in den vijver verboden.
— In zee zwemt men toch ook dat iedereen het zien kan! —
had Friedel tot hare verdediging aangevoerd.
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— Wie daar aardigheid aan heeft, kan het doen, wat mij
betreft! — had tante Lena vinnig gezegd. — Maar ik ben gesteld op fatsoen en goeden naam, en gij blijft me uit het water.
En daarbij was het gebleven.
Maar vandaag bij de verzengende hitte vertoonde de vijver
zich als een verlokkend verleidelijk visioen aan Friedel's oogen.
Aileen bij de gedachte aan het water kreeg zij 't koeler.
Zij trok Miss Miller met zich voort.
— Let us run!
— Me? I can't! En hijgend en naar adem snakkend liep Miss
Miller achter Friedel aan. Die lag al lang op haar gemak in
de schaduw in het gras toen Miss Miller eindelijk kwam aansukkelen.
— Oh! how sweet! Let us read here!
En Friedel haalde gehoorzaam het boek te voorschijn.
Zij las, maar men hoorde aan haar stem dat zij er niet met
haar gedachten bij was.
Midden in een zin liet zij het boek vallen.
— Pfui! die warmte ! Ik kan niet meer! - Let me read then!
Miss Miller las totdat een luide geeuw van Friedel haar deed
opschrikken.
— Maar, Miss Frida!
Friedel was opgesprongen.
— Toe, wees als 't u blieft niet boos, maar ik kan niet meer
lezen. Ik moet in 't water!
— In 't wa .... Into the water!
Miss Miller vertrouwde haar ooren niet.
— Yes, into the water! — lachte Friedel en liet haar rok
reeds zakken en maakte aanstalten ook haar blouse uit te doen.
Maar toen werd het de Miss toch wat al te erg!
. zal ik halen straight— If you do that — als ge dat doet
way the tante.
— Lieve beste Miss!
— No never!
Friedel omhelsde haar. Wat konden die ondeugende oogen
smeekend kijken. Miss Miller's hart werd al week.
— Is now much too light — veel te licht om te gaan in the
water, als het was nacht-night! Zij aarzelde. Friedel juichte.
— Dus van avond mag ik! Hoera! Een man een man, een
woord een woord. Miss Miller dus van avond!
En Friedel sloeg de armen om haar heen en draaide woest
met haar in 't rond.
Miss Miller schrikte. Die belofte was haar ontsnapt.
— And now for the book!
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En Friedel las verder. Haar belangstelling in het boek scheen
te zijn toegenomen. Men was genaderd tot de catastrophe —
Enoch Arden kwam bij de hut waar de vrouw woonde die hij
eens de zijne had genoemd, en die — hem dood wanende, de
echtgenoote van een ander was geworden — en uit Friedel's
stem bleek dat zij voelde wat zij las. De warmte scheen ten
eenemale verge ten.
Friedel las tot het einde toe. Diep ademhalend leunde zij
tegen den boomstam.
Oef ! dat was mooi !
Miss Miller keek haar gelukkig glimlachend aan.
Ja, nietwaar!
— Daar trof haar een blik uit Friedel's ondeugende oogen.
— Maar vanavond is 't nog mooier!
En beteekenisvol wees zij naar den vijver.
— Well, I didn 't mean — begon Miss Miller te protesteeren.
— You promised — you know — you promised! — en daarmee
sneed Friedel hare verdere betooging af.
— Een man een man, een woord een woord!
— Ik ben geen man! — waagde Miss Miller in 't midden
te brengen.
— No, but an honest soul!
Daarmede was zij geslagen.
Het avondeten was afgeloopen.
Groot en helder stond de maan aan den hemel, en de zomeravond begon reeds te vallen.
— Tante! Miss Miller en ik gaan nog even den thin in. 't Is
zoo prachtig! Zie de maan eens!
— Wacht, dan ga ik mee.
En tante Lena maakte een beweging alsof ze wilde opstaan.
Maar dat ging bij haar zoo heel gemakkelijk niet.
Friedel schrikte.
— Maar tante ! U weet immers dat de nachtlucht u altijd
kwaad doet. Uw verkoudheid was vandaag weer zooveel erger,
wie weet wat u zich op den hals zoudt halen!
— Lieve hemel !
Tante Lena greep op eens naar haar zakdoek en begon te
hoesten en te proesten. Zij had tot nu toe eigenlijk niets van
hare verkoudheid gemerkt. 't Was toch allerhartelijkst van het
kind om daaraan te denken.
— Hier zijn uw kaarten, tante. U wilt misschien wel eens
patience spelen!
Tante Leentje leunde in haar stoel en voelde zich inderdaad
moe en zwak. Zij was verteederd door zooveel voorzorg.
Papa echter keek glimlachend van zijn courant op. Die zorg
5
Papa's jongen•
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van zijn jonkie voor tante had wat te beduiden. Daar stak
weer de een of andere guitenstreek achter.
— 't Is misschien ook voor mijn verkoudheid beter dat ik
niet in de avondlucht kom, wat dunkt ge, jongske.
Friedel keek hem aan en wist niet recht hoe zij het met hem
had. Toen glimlachte ze ondeugend.
— Lees uw courant maar, vaderlief, en wel te rusten. Mis
schien komen we eerst laat thuis.
Tante wilde protesteeren, maar ze waren met haar beiden
al weg.
Zij keek om en de blik dien zij haar broeder toewierp had
iets teeders.
— Het kind wordt inderdaad anders, Konrad!
De aangesprokene glimlachte, slikte echter dat, wat hij wilde
zeggen, in en verdiepte zich weer in zijn courant. Jongske
moest ditmaal haar gang maar eens gaan! Miss was er bij,
dus zulk een vaart zou het wel niet loopen.
Miss Miller en Friedel waren inmiddels al een heel eind het
park ingeloopen. Friedel vloog vooruit in de richting van den
vijver en Miss Miller liep zoo hard ze kon om haar bij te houden.
Zij was niet bijzonder op haar gemak als zij dacht aan wat
komen zou, en hoopte nog op het allerlaatste oogenblik Friedel
van haar voornemen of te brengen. Maar toen zij onder de
boomen, die langs den vijver stonden, te voorschijn kwam,
zag zij daar in het heldere maanlicht iets, wat haar met stomheid sloeg.
't Was als in een sprookje ! De donkere, gladde watervlakte,
waarin de maan zich spiegelde, hier sterk belichtend, om ginds
een nog diepere schaduw te doen ontstaan. Rondom, de hoog
opgaande donkere boomen, door wier bladeren een zacht zomerkoeltje speelde.
En midden in het water, als om het sprookjesachtige nog
te verhoogen, een waterelf, een nimf die met sneeuwwitte,
schitterende armen het water kliefde, zich nu hier, dan daarheen
wendde, nu eens verdween om straks weer uit het water op
te duiken.
En waar zij den arm uit de golven ophief, verspreidde zich
een regen van zilveren sterren — waterdruppels die in het
maanlicht glinsterden. Miss Miller was in het zachte mos aan
den voet van een reusachtigen eik gaan zitten, leunde met het
hoofd tegen den stam, gaf zich geheel over aan de bekoring
die van het liefelijk tafereel voor haar uitging en droomde.
Zij kwam geheel onder de toovermacht van den heerlijken zomernacht.
En de kleine watergodin zwom, dook, kwam weer boven,
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zwom, dook weer. Nu stond de slanke lichte gestalte aan den
oever. Zij hief het mooie kopje en de slanke armen ten hemel
en toen — Miss Miller gaf een gil van schrik, — sprang ze op
eens weer in de golven, die zich boven haar hoofd sloten om
een eind verder weer uit het water op te duiken.
Een heldere lach had den gil van Miss Miller beantwoord
en nu kwam de kleine nimf vlak bij de verschrikte dame uit
het water te voorschijn.
Ondeugend schudde zij den kleinen kroeskop, zoodat het
water als een fijne motregen in het rand spatte.
0, 't is verrukkelijk, hemelsch! juichte ze.
En vadir Miss Miller een woord kon uiten, was ze wie weet,
hoe ver weer weg.
Eindelijk riep Miss Miller haar toe:
— Enough now, please! Nu komen terug!
't Duurde nog eenige oogenblikken voor de kleine ondeugd
aan haar roepstem gehoor gaf, maar eindelijk stond ze toch
hoestend en proestend naast Miss Miller.
— Heerlijk was 't!
— Here are your clothes! — hier zijn je kleeren!
Miss Miller stond reeds met den geheelen kleerenbundel van
Friedel gereed.
— I don 't want any kleederen, I got this! — En van achter
een boom haalde Friedel een wit rolletje te voorschijn, dat een
groot laken bleek te zijn. De hemel wilt waar ze dat vandaan
had gehaald en wanneer zij zich daar van had weten meester
te maken. Daarin hulde zij zich.
— Nu ga ik geestverschijning spelen bij tante Lena!
Geen bidden en smeeken van Miss Miller was in staat haar
van dit plan of te brengen.
Doof voor iedere overreding stapte Friedel vooruit.
Er bleef Miss Miller niets anders over dan Friedel's eigendommen bij elkaar te pakken en jammerend, brommend, bevend
en aarzelend haar achterna te gaan. Haar eenige troost was
dat in dien zoelen zomeravond Friedel zich ten minste geen
verkoudheid op den hals zou rfalen. Zij hoopte maar dat de
hemel haar voor ontdekking zou bewaren.
Nu het sprookjes-spook uit het gezicht was verdwenen,
kwam Miss Miller eerst ten voile tot het besef van het verschrikkelijke dat er was gebeurd. Zij die beter had moeten
weten, had haar leerling bij hare dwaasheden de hand geleend.
Dwaasheden die buitendien lijnrecht in strijd waren met tante's
gebod .
Intusschen waren zij dicht bij huffs gekomen en moesten ze
alleen nog het door de maan helder verlichte voorplein over.
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In de kamers van papa en van tante brandde reeds licht, daarvan had Friedel zich in een oogwenk overtuigd. De baan was
dus vrij, en daar ook de openstaande deur die op het terras uitkwam, openstond, kon zij daar ongemerkt naar binnen komen.
Friedel keerde zich naar Miss Miller, legde waarschuwend
den vinger op den mond en vciar Miss Miller geluid kon geven,
vloog de witte gestalte al door den helderen maneschijn het
terras op, zoodat de punten van het laken achter haar aan
fladderden.
Een oogenblik later stond zij voor de helder verlichte balkondeur.
Een gil volgde. — Goede hemel! — Tante Lena's stem was
bijna niet te herkennen.
Als gejaagd vloog Miss Miller nu ook het voorplein over, het
huis in en de trap op, en kwam juist boven op de gang, toen
beneden deuren werden geopend.
— Maar Frieda, kind, 't is om je ziekte en dood cp den
hals te halen!
— Och kom, tantetje, onkruid vergaat niet !
— Gij zijt een nagel aan mijn doodkist !
Een diep stilzwijgen volgde.
Daarna klonk het:
— Waar is de Miss dan?
— Ik weet het niet, tantetje!
— Was ze dan niet bij je?
Geen antwoord.
Miss Miller, die achter haar kamerdeur stond te luisteren,
klopte het hart in de keel.
— Antwoord! Was de Miss bij je ! — klonk het nu op boozen
toon.
Och, tantetje, ik heb het zoo koud.
Daarna klagelijk,
- Hemellief ! Daar hebben we 't nu al. Ik heb het je wel
gezegd! Zoo'n ongelukskind! Het is mijn dood!
En beide stemmen werden gedempt door een deur, die met
kracht werd dichtgedaan. Miss Miller was voor haar bed op de
knieen gevallen, had de handen voor 't gezicht geslagen en
schreide stil.
Daar werd zachtjes aan de deur geklopt.
— Miss Miller! — klonk het verlegen.
Miss Miller gaf geen geluid.
— Tante is weg! Zij weet niet, dat . .
— Please, leave me alone! - Miss Miller ! — klonk het nog eens weer, nu bijna smeekend.
Geen antwoord! Een langdurig stilzwijgen. Miss Miller verroerde zich niet.
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— Mijne kleer

. I want my clothes! I am sorry I — I

—Menhorduitsmnerki.
Miss Miller stond op, pakte het bundeltje kleeren en schoof
het door de spleet van de deur.

— There!
— Miss Miller! I am . . .
— There child, never mind. Good night. Leave me alone!
Friedel kon nog even een blik werpen op Miss Miller's beschreid gezicht, vdór dat deze de deur weer dicht deed. Toen
begon. Friedel te snikken.
Zij greep Miss Miller's hand.

— Dear Miss Miller, I did not mean . . . .
— Good night, child, good night! — Monk het, en then was
alles stil.
Friedel hoorde, zoo vaak zij dien nacht wakker werd, haar
druk bezig, en zuchtend legde zij zich op den anderen kant om
al heel gauw weer in te slapen.
Men zat op het terras te ontbijten.
Friedel had haar standje al beet. Papa had tante op haar
verzoek daarbij trouw ter zijde gestaan. Maar Friedel was 't
ook al weer haast vergeten.
Zij zat op de leuning van het terras en at volop pruimen
uit haar welgevulden zak, en wierp de pitten met veel behendigheid naar de musschen, die op het voorplein zaten.
Tante Lena keek haar nichtje oplettend aan, schudde het
hoofd, maar zeide niets. Naar het aandeel dat de gouvernante
aan het schandaal van den vorigen avond had gehad, had tante
Lena niet verder gevraagd. Uit Frieda was geen woord te
krijgen en tante zou het Miss Miller zelf wel vragen.
Juist hoorde men haar in de kamer aankomen.
Tante zette zich al in postuur en kuchte, terwijl zij haar bril
terecht zette.
Daar verscheen Miss Miller op den drempel. Zij was zeer bleek,
aarzelde een oogenblik en trad toen vastberaden op tante Lena toe.
— Ik wilde u vragen . . .. of ik nog vandaag kon gaan op
reis. — Ik geweest ben daar bij het wuater. Ik niet deug voor
Miss Frieda, die moet hebben een andere governess. Dear, good
funny little girl. Ik niet kan wueigeren haar iets. Ik beter ga

home much better go home!
En daarbij bleef het. Friedel schreide en jammerde. Zij hield
Miss Miller vast en wilde haar niet los zaten. Zelfs papa kwam
er bij te pas, en tante Lena, wier hart verteederd was door
Miss Miller's eerlijke en openhartige bekentenis, sprak haar
vriendelijk toe.
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Alles tevergeefs. Miss Miller bleef bij haar:

— I had better go home, much better go home!
En zoo brachten ze Miss Miller then middag naar den trein
want ook tante Lena had bepaald mee gewild.
Friedel was niet van Miss Miller af to slaan. Haar oogen stonden voortdurend vol tranen en haar lippen trilden.
Daar kwam de trein aan.
De Miss rukte papa en tante met haar hartelijke shake hands
bijna de armen van 't lijf, omhelsde Friedel dat deze naar adem
snakte, en stapte in den trein.
Een schrille fluit, een ruk — en de trein zette zich in beweging.

— Good bye, you all, good bye!
Miss Miller stond voor het open raampje en wuifde af en
toe met den zakdoek of droogde daarmee hare tranen.
Friedel liep nog een eind mee. Zij schreide hardop.
Daar maakte de weg een bocht en de trein, verdween langzamerhand.
Nog eenmaal zag men een witten zakdoek waaien en toen
zag men niets meer.
De episode — Miss Miller — was achter den rug en alle drie
keerden zwijgend huiswaarts.
Ook tante Lena deed er 't zwijgen toe. Ze zag hoe de zaak
Friedel ter harte ging.
— Mijn jongske! zei papa en streek haar vriendelijk over
haar kroeskopje.
Friedel snikte nog eens, maar droogde zich toen flunk en ferm
de oogen af.
ja, dat was haar eenige troost. Ze was en bleef papa's jongen.
Dien had ze voor papa willen redden, maar dat het gaan zou,
zooals 't nu gegaan was, dat had ze niet bedoeld.
En weer, weer verzonk ze in gepeins. Het rijtuig rolde voort.
Men kwam in het dorp, reed eindelijk de straat door en stond
voor het huis stil.
Zij keek naar haar schuilhoek in den hoogen eik. Wat leek
alles haar opeens eenzaam en verlaten, en toch was het haar
eigen lief vaderhuis!
Zoolang zij dit nog maar had en papa! Wie weet wat er nu
weer komen zou! — En wantrouwend keek Friedel tante aan.
Het rijtuig stond stil, het portier werd open gedaan en v66r
dat iemand nog een woord zeggen of er zich tegen verzetten
kon, was Friedel weg en den tuin in.

HOOFDSTUK III.
IN DEN VREEMDE.

Het was een groot, lang en smal vertrek. Aan den lengte
kant waren zes vensters en daar tusschen, het voeteinde de
kamer in, stonden twaalf smalle ledikanten op een rijtje. Tusschen iedere twee bedden, stond een tweepersoons waschtafel, en tegenover het voeteinde der ledikanten even zoovele
kastjes.
De geheele inrichting was netjes eenvoudig, maar scheen
nog ongezelliger door het flauwe schijnsel van de kaars die
bij het laatste bed stond te flikkeren.
Wie echter wat nader toekeek, zag al spoedig iets dat in
lijnrechte tegenspraak was met het prozaische der meubileering
en der geheele omgeving.
In die smalle ledikantjes namelijk lagen op de witte kussens
blonde, bruine en donkere kopjes met lichte en donkere oogen
en keken jonge, blozende gezichtjes guitig of slaperig in het
licht. Hier en daar werd of en toe een kopje opgetild en luisterde
aandachtig.
Elf der ledikanten waren bezet, het twaalfde wachtte nog
op een eigenares.
Men hoorde luid geeuwen.
— Nu, mij duurt het te lang! — zei een jong stemmetje
op verdrietigen toon.
— Natuurlijk jij luilak, slaapkop ! — riep een andere levendige, frissche stem.
— Ja, jij hebt goed praten ! Zoo'n stevige deem als gij ! —
antwoordde de eerste stem nog verdrietiger.
— Piepmuis ! — Monk 't verachtelijk.
— Anna, Ella, wat is er nu weer? Moeten jelui dan altijd
kibbelen, — liet een derde stem zich hooren.
— Kinderen hebt elkander lief ! — kionk 't weer zalvend uit
een ander bedje, terstond gevolgd door een bestraffend: — Maar
schaa m je toch, Geertruida!
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— Zeg meisjes! als 't je blieft. Als ge niet dadelijk stil zijt,
schrijf ik jelui op.
Die stem klonk zoo scherp, men zou haast zeggen zoo oud,
dat zij wonderlijk afstak bij al de overige.
Een algemeen gegiggel was het antwoord en van alle kanten
riep men — Bravo, Edith, prachtig!
De deur van het aangrenzende vertrek werd met kracht
opengedaan.
— Meisjes! ik moet jelui verzoeken klonk het van dien
kant op denzelfden scherpen toon, dien men zooeven had vernomen. 't Was daar straks bepaald uitstekend nagedaan.
De algemeene vroolijkheid werd er daardoor niet minder op,
en elf kopjes verdwenen onder de dekens. Het gesmoorde lachen
drong van daaruit niet meer tot in het aangrenzende vertrek
door.
Diepe stilte.
In de verte hoorde men paardengetrappel en het rollen van
een rijtuig.
Een rijtuig! — Jawel, het hield voor de deur stil! De electrische schel weerklonk en weldra werd de huisdeur opengedaan_
Daar is ze .... de nieuwe!
In een oogwenk zaten elf witte gestalten recht overeind in
bed en verdrongen zich voor het venster dat vlak tegenover
de huisdeur was gelegen. Maar alles tevergeefs. Met den besten
wil kon men door de buiten heerschende duisternis, niets zien
van hetgeen daar beneden voorviel.
Men hoorde de deuren openen, een vrij lang gesprek voeren
en duidelijk kon men daarbij de vriendelijke stern der algemeen
geliefde directrice onderscheiden; daarna vernam men een diepe
mannenstem en eindelijk een die niet anders dan aan een jong
meisje kon toebehooren.
Toen ging de huisdeur weer dicht, het portier van het rijtuig
werd dichtgeslagen en de paarden reden weer weg.
Binnen in huis werden deuren geopend en weer gesloten,
men liep heen en weer. Een der dienstboden werd gescheld..
Er werd zeker eerst nog wat gegeten. Gelaten legden de elf
gestalten zich weer neer.
Kinderen, als ze nu boven komt, zullen we muisjesstil
zijn. Bekijk haar maar eens heel voorzichtig, zonder dat zij 't
merkt, en laat haar dan verder met rust. Zoo'n eerste avond
en nacht in den vreemde is geen kleinigheid, en dan in 't nachtelijk duister nog kennis te moeten maken met elf medegevangenen, dat gaat een 's menschen kracht te boven. Ik ten minste
had indertijd ieder die me te na kwam, de oogen wel kunnen,
uitkrabben.
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— Maar iedereen is niet zoo wreed als gij, Edith! — merkt
een harer aarzelend op.
— Ja, en deelname doet soms wel goed! — zei deze die met
den naam van — slaapkop — was betiteld geworden.
— Zulke laffe zielen! — klonk 't verachtelijk uit Edith's
mond.
— Ja, laf of niet laf. Maar iedereen is geen Amazone of
Walkure !
Die eenigszins duistere uitspraak kwam uit den mond dergene
die eerst zelf de „slaapkop" had aangevallen, maar die, als
anderen een vinger naar haar uitstaken, dadelijk de verdediging
op zich nam.
spotte Edith.
— Duister zijn uwe woorden
— Ik veronderstel dat van jou altijd licht uitgaat!
— Laat uw licht schijnen, — klonk 't weer zalvend.
En weer volgde: — Foei, schaam je wat, Geertruida!
Daar werd de kruk van de deur omgedraaid en in een oogwenk was alles stil.
Elf kopjes werden in de kussens gedrukt, afgewend van het
licht, de dekens tot over de kin getrokken, en elf paar oogen
gluurden nieuwsgierig naar de dingen die komen zouden.
— Een flauwerik die zich later omdraait en haar begluurt!
Smart is heilig! — fluisterde degeen die als Edith was aangesproken nog, toen de deur reeds openging.
Een tamelijk magere lange gestalte verscheen in de deuropening, met een lamp in de hand. Daar achter verscheen een
deftig uitziende dame met grijs haar en een vriendelijk zacht
gelaat. Zij had haar arm om den schouder van een Jong slank
meisje geslagen, van wier licht bruin gezichtje en groote grijze
oogen geen trek ontging aan de elf paar oogen die haar gadesloegen.
Friedel — want zij was het — keek verschrikt naar de elf
bedden en de elf hoofden die daarin lagen. Zij begreep dadelijk
dat het twaalfde ledikant, waarnaast een kaars stond to flikkeren, voor haar was bestemd. En met die elf onbekende
kinderen zou zij nu die kamer moeten deelen! Zij rilde, maar
ze hield zich goed. Niets laten merken! Papa's jongen zou in
den vreemde nog wel tegen erger bestand moeten zijn.
— De kinderen hebben daarginds een kaars laten branden ! —
z,eide nu de vriendelijke oude dame. — Neem dus de lamp
maar me "e, lieve juffrouw Lange. 't Zou de meisjes in haar slaap
kunnen storen!
Een onverstaanbaar gemompel volgde, en degeen die als
juffrouw Lange was aangesproken, ging been.
— En nu, lief kind, daar ginds staat je bed. Hier brengt
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Marie je goed al! Zachtjes Marie, want de jonge dames slapen .
Slaap gerust, den eersten nacht onder mijn dak, lieve Frieda.
De Heer zegene uw ingang.
Dat ldonk zoo vriendelijk en goed dat 't Friedel vreemd te
moede werd. Onwillekeurig boog zij zich over die zachte blanke
hand, die werd toegestoken en bracht die eerbiedig aan hare
lippen. Als tante Lena dAt eens had gezien!
Toen de oude dame was heengegaan, zat Friedel op den rand
van haar ledikant, alleen in de kamer met haar elf lotgenooten.
Zij zat star voor zich nit te kijken in het flikkerende licht.
Haar oogen werden al grooter en grooter en dikke tranen
rolden over haar bruine wangen.
Zoover had tante Lena het dus gebracht ! Zij had zoo lang
papa bepraat, tot die er eindelijk toe was overgegaan om zijn
„jongen" in den vreemde te sturen, opdat men er daar een
meisje van maken zou.
Wekenlang had het vreeselijke gedreigd. Friedel had er niet
aan willen gelooven, hoewel de toebereidselen tot haar verblijf
in den vreemde haar niet ontgingen. Eerst had zij gedaan
alsof zij niets zag en niets hoorde. Als een struisvogel had zij
den kop onder de vleugels gestoken en gemeend daarmede
het dreigende gevaar te kunnen afwenden.
Papa had gemopperd en gebromd, dat merkte ze wel, maar
van een bepaald ingrijpen zijnerzijds was geen sprake. Hij
ontweek den smeekenden blik van zijn kind en toen Friedel
hem eenmaal met woorden om hulp had gevraagd, had hij haar
barsch afgewezen.
— Laat me met vre6! Ik wil van die heele vervelende geschiedenis niets meer hooren en daarmeé basta!
Daarop was hij naar de deur gegaan, als wilde hij ieder verder
gesprek daarmede afsnijden. Toen niemand hem volgde had
hij zich aarzelend omgekeerd.
Friedel stond daar met hoogroode kleur, schitterende oogen,
op elkaar geperste maar trillende lippen. Hij was weer een
schrede naderbij gekomen.
— Ja, ziet ge kind! — had hij wat vriendelijker en aarzelend
gezegd. — Tante staat er nu eenmaal op, en beweert dat dit
het eenige mogelijke — het eenige doeltreffende is — en . . . . in
den grond der zaak heeft zij toch ook een woordje mee te praten.
— En u?
Rustig en kalm klonk haar jonge stem.
— Ik?
De oude heer bromde iets onverstaanbaar in zijn baard.
Aileen verstaanbaar was het slot. Met vrede laten — niets
meer van hooren .. en daarmeé basta!
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En toen was hij de deur uitgegaan.
— Of hij Friedel's — Dat zal u berouwen! — nog gehcord
had?
Ja, Friedel's trots was wakker geworden. Allerlei booze plannen woelden in heur hoofd.
Voorloopig kwamen ze echter niet tot uitvoering, maar wel
naderde het tijdstip, voor de reis bepaald, hoe langer hoe meer.
Maar opmerkelijk, hoe dichterbij het kwam, hoe grooter Friedel s
nieuwsgierigheid werd. Ze zou dan toch eens zien hoe het daar
buiten in de wereld toeging ! Eens een kijkje nemen in den vreemde en . . . . naar huis terugkeeren wanneer zij dat verkoos. En
ze lachte bij zichzelve.
Wat zou tante Lena verbaasd staan. En tante Lena stond
verbaasd, op het oogenblik althans over de bijzondere volgzaamheid van haar nichtje.
Zij was op een heel anderen strijd voorbereid geweest en had
zich daartoe zO6 uitgerust dat zij nog wel zes andere nichten
het hoofd had kunnen bieden. En dat alles bleek nu overbodig.
Op stuk van zaken speet het haar wel een beetje.
Eens of tweemaal werd haar argwaan opgewekt — die groote
toegevendheid, dat totaal uitblijven van tegenstand en tegenspraak, had iets drukkends en onheilspellends. Maar niets deed
vermoeden dat dit maar schijn was en dat allerlei booze plannen
zich daarachter verscholen, en tante Lena werd langzamerhand
gerustgesteld en was gelukkig in de meening dat ztj met haar
verstand nu toch eindelijk het rechte voor dat wanhopige kind
had gevonden.
Zoo brak de dag, voor de reis vastgesteld, dan eindelijk aan.
Friedel hield zich flMk.
Ook papa keek haar soms van ter zijde hoofdschuddend
aan. Hij ergerde zich nu bijna aan haar gelatenheid en liet
zich zelfs enkele aanmerkingen ontvallen over luimen en de
gevoelloosheid der jeugd.
De blik dien Friedel hem daarbij toewierp, gaf hem later,
toen hij alleen naar huis terugkeerde, veel stof tot denken.
De reis liep goed af.
Het uitstapje naar den Wartburg, — Friedel's nieuw tehuis
lag in de Thuringer bergen —, was bepaald heerlijk geweest.
Papa was uitgelaten vroolijk en gelukkig met zijn lieveling.
Friedel door het dwaze heen, als stond haar geen zeker iets
to wachten.
Maar dat was toch gekomen en nog wel dienzelfden avond.
En toen papa wegreed, was Friedel de moed in de schoenen
gezonken. En 't allerliefst was zij hem maar dadelijk achterna
geloopen. In plaats daarvan zat zij nu op den harden rand van
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het ledikant en staarde in 't flikkerend licht van de kaars.
Papa's vriendelijk, laatste „mijn jongske" klonk haar nog
in de ooren, en tranen rolden haar over de wangen. Waren er
dan inderdaad nog zoovele tranen op de wereld? Friedel had
dat tot nu toe niet geweten. Thuis had zij zoo zelden geschreid,
eigenlijk nooit Thuis!
Thuis! Thuis! Friedel sprong op en keek verschrikt om zich
heen. Zonder te weten wat zij deed, was ze met 66n sprong
bij het venster en had dat opengerukt. De uitwerking was
zoo onverwacht, zoo buitengewoon, dat Friedel, wier aandacht
weal getrokken door allerlei geluiden in de kamer, zich omkeerde, zich op haar bed liet vallen; en lachte . . . . lachte . .
alsof ze nooit weer zou ophouden.
Toen Friedel namelijk in haar groote ellende, in haar onuitsprekelijk verlangen naar huis, het raam had opengedaan,
waren elf witte gestalten als door een electrischen schok, uit
de elf bedden opgeschrikt en keken nu met groote verbaasde
oogen naar de evenzeer verbaasd rondkijkende „nieuwe", die
bij dat onverwachte geluid het hoofd had omgewend.
Een minuut lang keken ze elkander aan zonder een woord
te spreken, toen de ban gebroken werd door Friedel's hartelijken
helderen lach die door de nachtelijke stilte weerkionk.
Dadelijk werden elf vingers waarschuwend opgestoken, elf
kopjes knikten veel beteekenend naar den kant der aangrenzende kamer en elf paar lippen lieten een vermanend „pst." hooren.
— Meisjes, stilte! — klonk het dan ook alras met een welbekende stem.
Als op commando verdwenen de elf witte gedaanten weer
onder de dekens. Elf gezichten keken den kant van Friedel
uit en elf paar oogen keken haar ondeugend en tegelijkertijd
nieuwsgierig in het lachende gezicht, waarover nu van pret
evenals straks van droefheid, dikke tranen rolden.
- Zeg eens, nieuwe, wie ben je nu eigenlijk! — vroeg er
eindelijk een zachtjes.
— Papa's jongen.
Onderdrukt gelach. En hoe heet je?
— Friedel!
— Nu, goeden nacht, Friedel, maak dat ge in bed komt
en dat 't hier eindelijk stil wordt. We zijn moe ! Morgen meer!
Omgekeerd, meisjes ! Als je hier nieuw aankomt, is 't niet
prettig door elf vreemde gezichten te worden aangegaapt.
Dit moet jelui ook leeren.
Gehoorzaam keerden ze zich alle elf tegelijkertijd om.
Friedel moest weer lachen.
- Goeden nacht, Friedel! Goeden nacht ! Goeden nacht.
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Toen werd het stil.
Friedel kleedde zich haastig uit en blies het licht uit. Af en
toe moest ze nog eens in zichzelf lachen, maar al heel gauw
sliep ze toch in.
Toen zij den volgenden morgen wakker werd, was 't reeds
helder dag, ze hoorde bier en daar een onderdrukt gelach.
Ze ging in haar bed opzitten en wreef zich de oogen uit. Waar
was ze toch? 0 ja!
En met slaperige oogen keek ze rond. Jonge slanke gestalten
in verschillende stadien van toiletmaken stonden rondom haar
bed. Wat leek het een massa. Hulpeloos keek ze van de een
naar de ander, tot dat haar blik bleef rusten op een groot meisje
met donker haar dat al gekleed was en het middelpunt scheen
te vormen.
— Ge voelt je, naar 't schijnt, niet erg op je gemak. Ik zal
maar eens gauw met de voorstelling beginnen. Eere wie eere
toekomt ! Hier hebt ge allereerst onze phoenix van deugd en
wijsheid Asta Finke, overigens een goed kind. Daar onze
beaute — in haar eigen oogen tenminste (algemeen gelach),
de tamelijk dragelijke Elsbeth Schoenmaker... erger je als 't je
blieft niet aan den naam. Hier zijn verder onze tweelingen
Milly en Lilly Meyer; bijgenaamd de dikkertjes.
— Edith! schaam je toch! — brachten de aldus voorgestelden
in het midden.
Maar Edith stoorde zich daaraan niet.
— Stilte, dames! Hier is onze grootmoeder in het burgerlijk
leven, Mathilde Groot geheeten, die zoowat moedertje speelt
over ons alien.
En dan hier ons „kleintje", wel wat lang en mager, maar
nog jong en dom, Irmgard von Priesen.
De spreekster had bij die woorden een slank hoog opgeschoten, zeer teer uitziend meisje, dat bijna een hoofd grooter
was dan alle anderen, naar voren getrokken en vriendelijk
heur arm om haar schouders geslagen.
Groote zachte oogen keken Friedel van uit een bleek vriendelijk gezichtje half verlegen aan en wendden zich toen schuw
af. Friedel volgde met groote belangstelling de grappige voorstelling.
— Ziezoo! Dat zijn er vast zes. Wie zijn er nu nog? Hier
is onze theoloog „Geertruida schaam je toch", die de goede
of slechte gewoonte heeft bij iedere gelegenheid een bijbeltekst
aan te halen, wat haar van haar onafscheidelijke echo, Christel
Eklers, altijd dien vermanenden naam op den hals haalt.
— Een „Edith schaam je wat!" ware hier niet te onpas I
— bracht de bewuste Christel in het midden.
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Edith maakte een diepe buiging.
— Mijn eerbiedigen dank!
— Vereischt geen dank! — hernam Christel kalm.
— Kom Edith, verder! 't Scheen dat de meisjes gewoon
waren Edith het woord te laten doen.
— Ja verder! jelui hebt goed praten. Kan ik legers uit den
grond laten verrijzen!
— Maar ik ben er ook nog! — kionk een vroolijke stem
achter uit de kamer!
— Heere menschen! lachte ze. Die had ik me haast vergeten.
Hier is onze hansworst en hofnar in het dagelijksch leven,
Ella Petersen geheeten. En daar ginds nog onder de wol ligt
onze slaapkop, ons mormeldier, Anna Mier. Annatje 't is tijd!
Als het bazuingeschal van 't laatste oordeel klonken die
woorden in Anna's ooren. Ze sprong op, tastte haastig naar
kousen en schoenen, pakte haar rok beet en trachtte met haar
andere hand heur haar op te draaien, en dat alles met nog
half gesloten slaperige oogen. En toch deed ze alles met een
ongelooflijke zekerheid. Met verbazing keek Friedel haar aan
en keerde zich daarna lachend naar de anderen.
Nu deed Anna blouse en rok aan, nam in een hand haar
horloge, broche, zakdoek en ceintuur, om onderweg haar toilet
te voltooien, en greep naar den deurknop.
De als hansworst voorgestelde Ella kon haar nog juist vasthouden .
Anna sloeg van zich af.
— Maar Annatje, je hebt nog al den tijd.
Nu ontwaakte Anna geheel, sperde de oogen open en keek
rond, terwijl ze al de lachende gezichten ziende, een kleur
kreeg als vuur.
— Spoken!
Met een zucht van verlichting liet ze zich weer op haar
bed vallen, trok de dekens over zich heen en was weldra weer
onder zeil. Ella gaf lachend verdere pogingen op, om slaapkop
wakker te krijgen.
— Zie zoo, nu is 't jou beurt, Edith. Opgelet. Dit is de
hoogwelgeboren freule Edith van, tot, op en in Wolfshage.
Een edele spruit uit een hoogadellijk geslacht. Adellijk van
't hoofd tot de voeten, tot de nagels van haar vingers toe !
Blauw bloed sedert zestien geslachten, kortom, echt tot in
haar nieren! -Een Nathanael in wien geen bedrog is ! — bromde een stem .
— Geertruida schaam je toch! — kionk 't dadelijk daarop.
Friedel begon hartelijk te lachen.
Edith von Wolfshage had bij Ella's woorden een kleur ge-
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kregen, haar neusvleugels trilden en haar mond trok zenuw
achtig.
Toen zei Irmgard vriendelijk:
— Maar een cling hebt ge vergeten, Ella, namelijk dat ook
Edith's hart van add is. Dat weten en voelen wij allen.
Een toestemmend gemompel klonk van alle kanten.
— Zeg, kleintje, wil je wel eens stil zijn! — Toch klonk er
innige ontroering uit Edith's stem, terwijl zij Irmgard vriendelijk over het hoof d streek.
Dadelijk daarop wendde zij zich tot Friedel.
— En nu, nieuwe, opgebiecht ! — Friedel en „papa's jongen",
dat weten we al. Nu verder!
Friedel was uit het bed gesprongen, en stond nu in haar
nachtjapon op den grond.
Het donkere krulhaar hing om het fijne bruine gezichtje
dat nog warmrood was van 't slapen, de vroolijke grijze ocgen
keken guitig rond, en tusschen hare roode lippen kwamen
sneeuwwitte tanden te voorschijn.
— Ik heet Friedel Polten, — zei ze. Ik ben „papa's jongen"
en tante Lena's kwelgeest, en moet hier in 't fatsoen worden
gebracht. Maar zoo'n mal, zielig meisje laat ik niet van me
maken! Voor geen geld ter wereld! Maar daarom wil ik wel
een trouwe goede kameraad zijn, zoolang als ik hier ben. - Top, Friedel! Aangenomen! — klonk het van alle kanten
terwijl allen haar de hand toestaken.
— En hoe lang blijft ge hier, Friedel? Een half jaar? Een
jaar?
En nieuwsgierig keken alien haar aan.
— Ja, kinderen, laat ik jelui eens een, geheim vertellen. Ik
ben eigenlijk maar op visite hier.
— Te visite!
— Ja, ik wilde eens weten, hoe jelui het hier in het zoogenaamde paradijs wel hadt, en nu blijf ik zoolang 't mij behaagt
en dan ga ik weer naar huis en ...
— Ja maar ...
— Geen maar. Ge zult het zien. Een man een man, een woord
een woord! Maar laat me nu eens een oogenblik met vrede
dat ik me ten minste wat kan aankleeden!
— Vooruit kinders! — kwam Edith haar te hulp.
— Meisjes, ik moet jelui verzoeken! — klonk stroef dezelfde
stem als den vorigen avond.
Friedel keek verbaasd om.
Een algemeen gegiggel deed haar echter bemerken vanwaar
die vermaning kwam.
En ze lachte hartelijk mee. Maar een oogenblik later klonk
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het uit de aangrenzende kamer als een echo van daar even:
Meisjes, ik moet jelui verzoeken !
Algemeene stilte.
— Nog precies tien minuten ! — fluisterde Edith, maar ook
geen seconde meer.
Allen haastten zich wat ze konden. In vliegende haast werden
haren opgemaakt en kleeren aangetrokken.
— Er is al een minuut om!
Edith was naar Anna's bed gegaan en had zonder een woord
te spreken de dekens weggetrokken.
— Annatje, 't is tijd.
Annatje keerde zich nog eens om, maar bemerkte alras
dat het ditmaal ernst was.
Zonder een woord te spreken stond ze op.
En nu stonden ze alien voor de deur van het aangrenzend
vertrek... „het hol van den leeuw" zooals ze Friedel toefluisterden.
— Zeg Friedel, zoen je graag?
— Neen, waarom?
— Bereid je dan op veel voor, Friedel.
— Tot uw dienst! Maar waarop dan in 's hemelsnaam?
— Omdat ge er nu aan zult moeten gelooven.
- Juffrouw Lange moet iederen morgen een zoen hebben 1
Friedel keek vroolijk.
— Ik zoen niet !
— Maar je moet !
— Het is regel!
— Ge loopt je verderf tegemoet !
- Geef den Keizer wat des Keizers is !
— Geertruida, foei schaam je!
Zoo fluisterden, giggelden en lachten ze onder elkaar.
— Ge zult het zien ! Ik zoen niet! En daarbij bleef Friedel.
— Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht!
Acht harde slagen van de klok verkondigden dat de ernst
des levens, het dagelijksch werk een aanvang nemen zou.
Edith die als altijd haantje de voorste was, had de deur al
opengedaan. Al de anderen gingen haar achterna.
- Goeden morgen, juffrouw Lange !
— Goeden morgen, meisjes!
En het regende kussen.
Anders liepen de reeds gekusten gewoonlijk viug weg. Nu
talmden alien aan de deur. Want ze moesten toch zien hoe de
begroeting van de nieuwe zou afloopen, dat beloofde interessant te worden!
't Laatst van alien stond Friedel voor juffrouw Lange. Onder-
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zoekend gleed haar blik over het magere knokkige gelaat der
onderwijzeres, die van haar kant de nieuwe huisgenoote
nauwkeurig opnam.
— Ah zoo! daar hebben we onze nieuweling! — klonk de
haar reeds bekende schelle stem. — Goeden morgen kind! Hoe
heet ge ook weer?
— Friedel Polten!
Uit Friedel's stem sprak strijdlust. De anderen spitsten de
ooren.
— Nu, wees hartelijk welkom. Ge zult u zeker wel gewillig
schikken in de regels van het huis en ...
Plotseling zweeg juffrouw Lange, vol verbazing keek zij de
nieuweling aan, want bij het uitspreken van den wensch dat
Friedel zich naar de regels van het huis zou voegen, had juffrouw Lange haar werktuiglijk den wang toegekeerd om haar
kus in ontvangst te nemen. Friedel had tot alle antwoord haar
hoofdje half afgewend maar daarentegen juffrouw Lange's
hand gegrepen en die hartelijk geschud.
— Dank u vriendelijk! — zei ze vriendelijk onschuldig. Ik
wil gaarne alles doen wat ik kan!
Juffrouw Lange keek haar besluiteloos aan, maar scheen het
voor het oogenblik geraden te achten maar niet te onderzoeken
of de bewuste morgenkus wellicht hoorde tot datgene wat zij
niet kon.
De anderen waren intusschen onder elkander giggelend vooruit geloopen en Friedel vond alien in de eetzaal bijeen, waar
ze bij elkaar stonden en eens goed wilden uitlachen.
Friedel trad naderbij.
— Hoort eens, gij behoeft dat volstrekt niet als iets per
soonlijks op te vatten. Ik laat me alleen niet door iedereen
kussen en ik kus ook niet iedereen. Ik ken juffrouw Lange
in het geheel niet. Wie weet, als ik een half jaar hier ben, of
ik dan niet zelfs gaarne...
Neen! Nooit ! Van je leven niet ! klonk het van alle kanten en belette Friedel daardoor uit te spreken wat zij bedoelde.
De deur ging open en de directrice kwam binnen.
— Goeden morgen, kinderen.!
— Goeden morgen, tante !
Men noemde haar hier in het Paradijs steeds tante, en zij
had reeds heel wat „nichten" in de wijde wereld, die oude
dame met haar goedig vriendelijk deftig gezicht. Haar goedige
vriendelijkheid had haar huis voor die jonge meisjes inderdaad
tot een paradijs gemaakt, en dien naam had het oude huis
onder de groene boomen behouden, reeds bij verscheidene geslachten. Tante was intusschen op Friedel toegestapt.
6
Papa's jongen.
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— En hoe hebt gij geslapen, kind?
— Heerlijk... tante!
Friedel kreeg een kleur. De huiselijke naam kwam slechts
aarzelend over hare lippen.
Tante glimlachte.
— Dat went wel, kindlief ! — merkte zij vriendelijk op. De
oude tante zal haar best doen om dien titel te verdienen.
Zonder een woord te spreken boog Friedel zich over de
haar toegestoken hand en drukte er een hartelijken kus op.
Juist kwam juffrouw Lange binnen.
— Ha, daar is juffrouw Lange ook. Nu gauw aan 't ontbijt,
kinderen, want de professor begint precies op tijd.
Bij deze woorden ging „tante" op haar plaats aan het hoofd
van de tafel zitten en werd er onder vroolijk gebabbel ontbeten
Daarna begaven zich de meisjes naar het schoolvertrek.
Friedel bladerde verlegen in de boeken die men haar had
gegeven. Zij gevoelde zich volstrekt niet op haar gemak. Zij
had er een voorgevoel van dat al hare pekelzonden, die zij
vroeger in de leerkamer had bedreven, zich nu zouden wreken.
— Dat treft ge bijzonder, Friedel. Wij hebben vandaag joist
letterkunde bij onzen geliefden professor. Hij komt maar eens
in de week les geven. Anders behandelen wij met juffrouw
Lange wat hij verteld heeft, en dat is veel minder prettig,
niet waar, meisjes?
— Nu dat dunkt me!
— Dat weet de hemel!
— J6, ja!
— Dat is heel wat anders!
Zij verdraaiden de oogen en trokken zulke dwaze gezichten,
dat Friedel niet wist wat zij zag.
Daar hoorde men den professor aankomen. Als op commando keken alle meisjes rond of alles wel in orde was.
Zelfs Anna de slaapkop werd wakker en stak haar broche
nog even recht, die van morgen in de haast een beetje scheef
terecht was gekomen.
Friedel schudde het hoofd en keek naar de deur.
Wat zou er nu komen?
De deur ging open en Friedel zag een doodgewoon menschenkind birtnenkomen. De-professor was middelmatig groot,
had een zeer alledaagsch gezicht, maar vriendelijke, levendige
oogen.
— Goeden morgen, dames!
— Goeden morgen, professor!
De meisies waren allen zeer opgewonden.
Friedel schudde nog eens het hoofd. Ze had bijna heel even
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gefloten, zooals ze altijd deed, wanneer zij zich over iets ver
wonderde. Tante Lena had het dan altijd druk over jongens
manieren gehad.
Juffrouw Lange was inmiddels ook binnengekomen en had
een weinig achteraf plaats genomen.
De professor begon zijn voordracht. Hij zou de romantische
school behandelen. Hij herhaalde in het kort wat hij daarvoor
had behandeld, de periode van Schlegel, Grimm, Tieck, Kleist
en begon toen meer in 't bijzonder over Chamisso. Hij las
voor, uit „Frauenliebe and Leben" en goed ook.
Allen hingen aan zijne lippen. De meisjes gingen geheel
op in de schoone verzen en genoten van zijn voordracht. Ze
luisterden ademloos toe, maar op Friedel maakte het voorgedragene niet den minsten indruk. De opgewondenheid van
haar medeleerlingen kwam haar vrijwel bespottelijk voor, en
toen nu zelfs Annetje, de slaapkop, met de oogen begon te
draaien, kon zij 't niet langer uithouden, ze moest zich uiten.
En zonder verder na te denken waar ze was, begon ze een
lustig deuntje te fluiten. Allen waren een en al verbazing.
Friedel zweeg al heel gauw, maar ze zag er volstrekt niet
verschrikt of schuldbewust uit. Blijkbaar begreep zij zelf niet
hoezeer zij zich had misdragen.
De professor had bij het onverwacht muzikaal intermezzo
een oogenblik gezwegen, had even vriendelijk het hoofd geschud, had daarna met eenigen spoed het begonnen gedicht
ten einde gelezen en was toen zondei meer op iets anders
overgegaan.
Zijn aandachtige toehoorders waren als uit den hemel gevallen. Juffrouw Lange sloeg van puur ontsteltenis de handen
in elkaar. Dat was me een mooi koekoeksei dat daar in het
nest was gelegd!
De voordracht was ten einde, en de professor wendde zich
nu tot zijne leerlingen, die hij enkele vragen over het gehoorde
deed.
— En wilt u mij nu uw lievelingsdichter eens noemen, juffrouw Polten?
Friedel vertrouwde haar ooren niet.
? het woord „dichter" bleef haar
— Mijn lievelings
in de keel steken.
Zij dacht een oogenblik na, keek toen ondeugend op en
zei openhartig:
— Wel, professor, ik geloof eigenlijk dat ik van geen van
alien houd. Het liefste heb ik altijd van Max en Maurits
Busch gelezen. — Ja werkelijk, ik geloof dat Maurits Busch
rnijn lievelingsschrijver is.
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Een lachsalro volgde.
Friedel deed vroolijk meê en lachend nam de professor afscheid.
Tuffrouw Lange kwam opgewonden en boos naar Friedel toe.
— Hoe kunt ge jezelf z615 ver vergeten, om te gaan fluiten?
— begon ze. Ge hebt je gedragen als de eerste de beste straatj on gen .
— Ik ben ook papa's jongen, wist u dat nog niet? Friedel
zeide dat zeer onschuldig.
De anderen wisten zich niet te bergen van lachlust, maar
juffrouw Lange keerde zich boos om.
Daar kwam tante aan, voor de geschiedenis die zij altijd
zelf gaf.
Tuffrouw Lange deelde haar op gedempten toon het voorgevallene meé.
Friedel luisterde opmerkzaam toe en toen juffrouw Lange
klaar was, zeide Friedel kort en duidelijk tot de directrice:
— 't Was volstrekt mijne bedoeling niet om mij onbehoorlijk te gedragen. Maar 't was zoo'n allerzotst gezicht hoe ze
alien met de oogen zaten te draaien, dat ik het heusch niet kon
uithouden.
Bij de herinnering er aan begon ze onwillekeurig weer te
lachen.
Tante's mond trilde. Zij kwam naar Friedel toe. — Zeg
eens kindlief, gelooft ge, dat zelfs een welopgevoede jongen
zou fluiten wanneer een leeraar een voordracht houdt, laat
staan een snibbig antwoord geven, wanneer hij met voile
recht daarover wordt onderhouden?
Daar was Friedel niet tegen bestand.
— Neen, zeker niet! — antwoordde zij, — en papa's jongen
zal 'tin 't vervolg ook nooit weer doen!
Vriendelijk legde de directrice heur hand op het donker
kroeskopje en Friedel was gedurende de geschiedenisles die nu
volgde, de meest oplettende en beste toehoorster.
Daar kwam een Schaal met boterhammen. Twee voor ieder,
en ze hadden er elk wel vier gelust. 't Is grappig dat een mensch
in zijn leven juist altijd gaarne datgene wil hebben, wat hij
niet krijgen kan.
Daarop volgden weer twee lesuren en toen het middageten,
waarbij zich hetzelfde verschijnsel als bij de boterhammen
voordeed.
Friedel dacht bepaald honger te moeten omdat zij
door den inhoud der schotels en het aantal aanzittenden wel
genoodzaakt was binnen zekere grenzen te blijven.
Na de tafel gingen ze een uurtje in den tuin.
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Allen verdrongen zich rondom Friedel.
— De nieuwe moet vertellen, dat is zoo gewoonte, — verklaarde Edith. — Hier, kleintje, hierheen.
Zij trok Irmgard naast zich in het gras, in de schaduw van
een ouden olm, en de anderen vormden een kring daaromheen.
Aller oogen waren op Friedel gericht.
— Een oogenblik — riep ze...
Als een eekhoorntje klom ze langs den stam van den boom
en maakte 't zich op een der onderste takken gemakkelijk.
— Wel, wel!
Zonder een woord te spreken volgden haar kameraadjes
haar bewegingen.
— Hoe ziet het er daar boven uit? — vroeg Annatje langzaam, geeuwend.
— Kom en kijk!
— Dankje, dat is niets voor mij.
— Als juffrouw Lange het ziet, zijn de poppen weer aan
het dansen.
— Voor mijn part!
— Wie zich zelf verhoogt...
— Geertruide, foei, schaam je!
Friedel lachte.
— Kom, Friedel, begin! — vermaande Edith.
— Maar wat moet ik dan vertellen?
— Alles, van je geboorte of aan! — luidde het bescheiden
antwoord.
En Friedel vertelde van papa, van tante, van Lize, van de
bruiloft, van haar thuis, van Miss Miller, van het dorp, het
bosch, veld, berg en dal, en onder het vertellen ontwaakte
een levendig verlangen naar alles wat zij daarginds had achtergelaten.
— Ja, kinderen, lang houd ik het hier niet uit. Gij zijt allen
aardige meisjes . . . .
— Dank je zeer! Verplicht! Zeer vriendelijk — klonk het
van alle kanten.
Maar Friedel liet zich daardoor niet van de wijs brengen.
— Tante is meer dan goed en in 't Paradijs is alles best
uit te houden, behalve ....
— Mag ik verzoeken!
Friedel keek verschrikt om.
Edith's lachend gezicht stelde haar echter al heel gauw gerust.
— Kort en goed. Thuis is het toch maar het allerbeste,
— besloot Friedel, terwijl zij zich weer langs den boomstam
liet neerglijden, want de bel had aangekondigd dat de lessen
weer zouden beginnen.
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's Middags was 't alleen handwerken en teekenles.
Friedel griezelde als zij er aan dacht.
Hoe ver ze het daarin had gebracht, wist zij zelve het beste.
— En wat hebt gij voor werk, Elfriede? — vroeg juffrouw
Lange.
Alleen reeds bij het plechtig uitspreken van haar vollen naam
kreeg Friedel 't al benauwd.
— Eigenlijk geen, juffrouw! — antwoordde zij aarzelend.
Dat wil zeggen, tante heeft mijn handwerktaschje ingepakt,
maar wat er eigenlijk in zit weet ik inderdaad niet. Ik heb
het sinds onheugelijke tijden niet open gehad — ten minste
niet zoolang Lize weg is! — liet zij er nadenkend op volgen.
— En dat is nu al meer dan een half jaar geleden. Er is echter in,
wat ik van mijn kinderjaren af, aan handwerken ben begonnen.
Zij zwaaide vroolijk met een pompadour reticule. Juffrouw
Lange schudde metwarig het hoof d.
Maar haar kameraadjes riepen vroolijk:
— Open maken, Friedel, open maken, last eens zien wat
er in die wondertasch is!
wist ik dat zelf maar!
—
Friedel maakte het koord los en tastte in den zak.
Van alles kwam er voor den dag.
— Mijn eerste breiwerk, of eigenlijk gezegd mijn eerste en
eenige.
En bij die woorden legde zij een paar kinderkousjes van
bruin en geel gevlamde wol voor zich neer.
— Tante Lena heeft die voor mij opgezet, toen ik, geloof
ik, acht jaar oud was. Ze waren bestemd voor een kind in
de buurt, maar voor het eerste kousje af was, was Marietje
al z66 gegroeid, dat ze haar in het geheel niet meer pasten
en toen heb ik het tweede maar heelemaal laten liggen. —
Dit haakwerk, — het ziet er wel een beetje zwart uit, daar
moet ge maar niet naar kijken — was voor tante Lena bestemd.
Lize had me aangeraden een antimacasser te haken voor tante
Lena's sofa, om eenige leelijke plekken te bedekken. Maar
deze namen veel eerder in grootte toe dan de antimacasser
en toen liet tante de sofa overtrekken — waarvoor zou ik me
toen de moeite nog geven!
Friedel deed z66 kluchtig, dat zelfs juffrouw Lange niet
kon nalaten te lachen.
— En dat zijn papa's pantoffels — een wanhopige chaos
van stramien en gekleurde wol kwam te voorschijn — daar
rust een vloek op, ze kunnen maar niet klaar komen. Ik kan
niet met het patroon overweg en wat ik er vandaag bij maak
moet ik er morgen weer uittornen. VOOr papa die aankrijgt,
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heb ik grijze haren. 't Is iets wanhopigs! — Friedel schudde
meewarig het hoofd, de anderen lachten.
— Dat is Lize's zakdoek — er kwam een grijsgrauw lapje
te voorschijn — neen kinderen, dat maak ik niet af. Waarom
is ze ook getrouwd? Van een L. P. kan ik geen L. H. maken.
Ik heb werkelijk pech met mijn handwerken.
— En wat is dat?
Edith had haar hand in den zak gestoken en er een groot
kluwen touw uitgehaald.
— Dat? 0, dat is het werk waar ik het laatst aan ben begonnen. Dat moet een touwladder worden.
— Een touwladder? — klonk het uit elf kelen.
— Een touwladder? — herhaalde ook juffrouw Lange,
als vertrouwde zij haar ooren niet.
— Ja! — herhaalde Friedel. — Een touwladder. Ik wilde
graag zoo'n ding hebben. Men kan nooit weten waar het goed
voor is. — En Friedel knipte vroolijk en guitig met haar ooren.
De meisjes lachten.
Juffrouw Lange echter schudde het hoofd. Zij stond versteld
over alles wat zij te hooren kreeg. Zou er van dat ongelukskind ooit nog iets behoorlijks zijn te maken. Zij deinsde terug
voor dat werk en ging weer op haar stoel zitten.
— Nu, komt, meisjes, aan het werk!
— Nog een oogenblikje als 't u blieft. Friedel heeft daar
nog iets waarvan zij ons moet uitleggen wat het is.
Ella hield een portefeuille in de hoogte, die een groote hoeveelheid zwarte, witte en rose Engelsche pleisters bleek te
bevatten.
— Zeg, Friedel, speelde je thuis voor dokter?
— Neen, maar ik kreeg zelf wel eens hier en daar eene
schram en .... ik verstelde er ook ma.
— Verstelt ge daarma?
Sprakeloos van verbazing keken alien haar aan.
Ja, kijk maar!
En Friedel keerde haar donkerblauwen rok om en liet met
trots den achterkant kijken, waarop vele kruiselings met
pleister beplakte plekken zichtbaar waren.
— Het is een probaat middel, kinderen, want het gaat
daarmede gauw en netjes. Een twee, drie geplakt en heel is
de scheur!
Friedel scheen zeer tevreden en de meisjes schaterden van
t lachen.
Toen werd juffrouw Lange's geweten wakker. Maar kind
dat is nu toch wat al te erg! En wat zei je tante daar wel van?
— Tante Lena! 0, die weet er niets van. Tenminste van
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dezen rok niet — hernam Friedel, — die was nieuw toen ik
van huis ging. Dat is onderweg met papa gebeurd en die was
blij dat ik me zoo goed wist te redden.
Friedel lachte en juffrouw Lange zuchtte.
— En is dat nu alles, kind?
— Neen, hier komt nog wat. Wacht als 't u blieft nog
een oogenblikje, juffrouw. — Friedel had een vel zwart papier in
de hand genomen en knipte daaraan met een klein spits schaartje. Af en toe wierp zij daarbij een ondeugenden blik op juffrouw
Lange, die niet begreep wat dat alles te beduiden had.
— Hier, als 't u blieft !
Friedel legde een zeer goed gelukte silhouette voor haar neer.
De meisjes verdrongen zich om haar heen en. riepen om het
hardst:
— 0, hoe sprekend! — hoe keurig! — hoe allerliefst ! — hoe
welgelijkend. — Wat kunstig. — Ongelooflijk! — Friedel ge
zijt een genie !
— Men ziet zelfs de haartjes op de bovenlip en het wratje !
— riep Annatje vol bewondering uit en bedacht niet dat de
eigenares van al die bijzonderheden er nu niet zoo heel erg
meé zou gediend wezen dat deze zoo natuurgetrouw waren
weergegeven.
— Inderdaad ge bezit een groot talent, kindlief ! merkte
juffrouw Lange zuurzoet lachend op. Maar ge moet u wachten
voor overdrijving, anders zou, wat ge voortbrengt, licht in
karikatuur ontaarden. Maar, meisjes — en voor het eerst
hoorde men weer den schellen toon in haar stem —maar meisj es,
het wordt nu toch inderdaad tijd dat we aan het werk gaan.
Weldra waren alien druk bezig.
— En wat zult ge nu gaan doen, kindlief ?
Friedel dacht een oogenblik na. Haar oogen gingen van de
breikous naar 't haakwerk, van 't haakwerk naar de pantoffels, en eindelijk naar de touwladder. Maar ze kon niet tot eene
keuze komen. Toen keek ze juffrouw Lange smeekend aan en
't werd de onderwijzeres daarbij zonderling week om 't hart.
— Mag ik voor een heel enkel keertje eens mijn lievelingswerk halen, ja? — vroeg ze met een paar ondeugende oogen.
— Nu, ga wat mij betreft, voor ditmaal je gang.
De meisjes keken op.
Was dat juffrouw Lange's stem, die anders nooit zoo zacht
en vriendelijk klonk.
Friedel was al de kamer uit.
Na een paar minuten van spanning en brandende nieuwsgierigheid, hoorde men buiten de deur de zachte tonen van
een nocturne van Field, die al heel gauw in een vroolijk wijsje
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overging, om ten slotte in een wals van Chopin te eindigen.
— Bravo, Friedel! Bravo!
Luide bijval viel haar van de zijde harer toehoorsters ten
deel.
— Wat een knappert!
— Wat een talent!
— 't Is bepaald verbazend!
— Neen, maar heb je ooit!
— Kom binnen, Friedel, kom binnen!
De deur ging open en Friedel danste naar binnen op de
tonen van een wilden galop, die zij speelde op de viool die zij
in den arm hield.
— Hoera, Friedel!
En Friedel danste maar aldoor, en de viool lokte en lokte!
Als geelectriseerd sprongen alle meisjes op en draaiden weldra
paarsgewijs achter Friedel aan en met Friedel mee.
En het ongelooflijke gebeurde!
Edith liet Irmgard los, die van haar kant Elsbeth beet
pakte, en draaide naar juffrouw Lange toe, boog sloeg
den arm om haar heen en . . . . juffrouw Lange danste, lachte . . .
en danste meé.
Allen lachten en juichten en zongen door elkander, en
daartusschen ldonken de opwekkende verleidelijke tonen van
de viool. 't Was een paar minuten een ware heksensabbath.
Niemand merkte dat „tante" de deur had open gedaan en
als versteend stond van schrik over wat zij zag.
— Kinderen!
Niemand hoorde het.
— Juffrouw! Juffrouw Lange.
Alles tevergeefs.
— Maar zijn jelui dan allemaal gek geworden?
Bij die woorden had „tante" Friedel bid een tip van haar
rok getrokken. Er was nu niets meer aan te doen. Ze moest
stilstaan en met haar het geheele dansende gezelschap.
Lachend keken alien de directrice aan maar Friedel begon
op haar viool in smeltende, smachtende tonen het „air de
grace" te spelen.
— Ja, ja, 't is goed, hoor! Vandaag zullen we genade voor
recht laten gelden, terwille van het mooie talent dat wij bij
onze nieuweling hebben ontdekt. En speel ons nu eens wat
goeds voor, kindlief!
Allen gingen vol verwachting zitten, met tante in het midden. Juffrouw Lange zat allang weer als vastgegroeid . op haar
plaats en troostte zich met de wel wat onwaarschijnluke veronderstelling, niet opgemerkt te zijn geworden.
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En Friedel speelde.
Schubert, Schumann, Chopin, Brahms kregen achtereenvolgens een beurt en allerlei bekende melodieen weerklonken
op de snaren van het kleine instrument, waaraan Friedel's
strijkstok gevoel en leven scheen te geven. Haar tengere gestalte scheen slanker te worden, haar oogen schitterden van
geestdrift.
Met ingehouden adem luisterden alien en toen de laatste
tonen van Schumann's „Gliicks genug" waren weggestorven
en Friedel viool en strijkstok liet zakken, ging er een zacht
fluisteren door 't vertrek, — en alien die machtig onder den
indruk waren geweest van de muziek, keerden tot de werkelijkheid terug.
„Tante" was de eerste die weer zich zelf was. Zij stapte op
Friedel toe.
— Welk een heerlijke gave hebt ge van God gekregen,
kind! Maak er een nuttig gebruik van. Wij danken u allen
hartelijk voor het genotene.
— Ja, wel bedankt, wel bedankt! — klonk het langzamerhand van alle kanten. Met een zekeren schroom kwamen de
meisjes een voor een naar heur kleine kameraad toe, die plotseling zoo ver boven ze scheen te staan.
Met haar viool was echter alles verdwenen wat de meisjes
vreemd aan haar had toegeschenen, en nu was zij ook weer
de oude dwaze Friedel.
— Och komt, kinderen, van dat beetje gekras, maak daar
toch niet zoo'n ophef van. — Maar nu aan 't werk; hoera!
En vol ijver begon zij aan haar touwladder en werkte daaraan z66 hard als of die dienzelfden dag nog of moest. Haar
vlijt werkte aanstekend en juffrouw Lange kon gedurende de
rest van den tijd tevreden zijn over hare leerlingen.
— Vier uur!
— Hoera! Slot !
Met die woorden wierp Friedel haar werk weg en danste als
een dolle door de kamer. De anderen volgden haar voorbeeld.
't Hielp juffrouw Lange niet veel of zij al telkens haar vermanend — maar meisjes! deed hooren, en bedenkend hoe zij
daar straks zich zelf vergeten had, blies zij den aftocht en deed
de deur achter zich dicht.
Boven bij tante zuchtte ze: Dat zal nog een harde noot zijn
om te kraken eer die ondeugd tot een behoorlijk lid der maatschappij is gemaakt. Ik vrees...
— Laat haar maar begaan, m'n lieve juffrouw Lange, viel
tante haar in de rede — zij heeft veel gevoel en een hart, er
is een goede grond om op te bouwen.
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Op zekeren dag ontmoetten de jonge meisjes op een der
wandelingen, die zij bij mooi weer onder geleide van juffrouw Lange in den omtrek maakten, een troepje jongelui die
bij het naderen der kostschool op een rij gingen staan en spottend met een diepe buiging hunne hoeden afnamen terwijl de
stoet passeerde.
— Zeg Thilde, wat zijn dat voor jongens! — vroeg Friedel
aan haar buurvrouw.
— Studenten, die we altijd tegenkomen als we hier in het
park wandelen, maar hunne namen weten we niet!
— Vervelende jongens — bromde Friedel en stapte verder
flunk in de pas, terwijl ze begon te fluiten op de wijs van:
— Wij gaan marcheeren!
Juffrouw Lange maakte haar opmerkzaam dat dit niet te
pas kwam, en stemmig wandelde Friedel naast Mathilde
Groot verder voort, totdat op een gegeven oogenblik in een
der voorste rijen werd geroepen:
— Kijk eens!
— Wel, lieve hemel! — riep Ella uit.
— Daar hebt ge ze nu al weer!
Het betrof dezelfde troep jongelui, die een eindweegs verder
zich weer vertoonden. Alleen de voorsten hadden het gemerkt.
Juffrouw Lange die meende dat het gevaar voor heden geweken was, liep rustig met haar naaste buurvrouw te babbelen, totdat een zacht gegiegel haar aandacht trok.
Werkelijk daar waren ze alweer!
Alleen Friedel deelde juffrouw Lange's verontwaardiging.
Zouden ze zich inderdaad verbeelden dat zij de meisjes
plezier deden met dat dwaze aangapen. Dat zou Friedel hun
wel eens anders leeren.
— He, kinderen, wees toch zoo dwaas niet! — riep Friedel
uit. Wacht, ik zal wel maken dat ze nooit weer terug komen.
Wat zou ze van plan zijn?
Natuurlijk jets geks.
Men was al dicht bij de groep genaderd en de voorsten
waren er al voorbij.
Plotseling, zoo wat middenin, maakten de jongelui plot:
seling front en bogen spottend nog dieper dan te voren waarbij
ze 't blijkbaar speciaal op een persoon hadden gemunt.
Friedel.
't Was duidelijk dat Friedel aanleiding tot die vertooning
had gegeven. Maar welke? Aan haar onschuldig guitig gezicht
was niets te merken.
— Doorloopen, dames! — klonk juffrouw Lange's stem
bijzonder scherp, en terwijl de jongelui, na de oudere dame
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hoogst beleefd te hebben gegroet, snel huns weegs gingen,
werd de terugweg onder een drukkend stilzwijgen aangenomen.
Wat er eigenlijk was gebeurd, wilt niemand daar juffrouw
Lange iederen naderen uitleg had afgewezen, met de woorden:
Wacht maar tot we thuis zijn, daar is het bier de plaats niet
voor.
Thuis gekomen riep tante Friedel bij zich.
— Zeg eens kindlief, vertel me eens wat ge onderweg toch
hebt uitgevoerd?
Tante's stem klonk vriendelijk en zacht. Juffrouw Lange
stond naast haar met hoogroode kleur, en al de anderen, nog
gehoed en gemanteld, bleven verlegen in een hoek van de kamer
staan.
Friedel, de zondares, stond voor de directrice wel een beetje
bleek, maar toch vrijmoedig en kalm.
— Toe kind. Spreek!
— Zeker zal ik dat, tante. Die gekke jongens maakten 't ons
lastig en toen heb ik als teeken mijner verachting heel, heel
eventjes mijn tong uitgestoken!
— Maar kind!
- Maar, heusch, maar heel, heel eventjes, tante !
De meisjes begonnen te lachen en zelfs tante had moeite
om ernstig te blijven.
— Ver of niet ver, eventjes of niet eventjes, dat doet er niet
toe ! — zei ze streng. Den tong tegen elkaar uitsteken, is 't
werk van straatjongens en dan zijn 't vlegels! Maar welken
naam moet men een jonge dame geven die zoo iets doet?
En de oude dame keek het jonge meisje die als zondares
vciar haar stond en 't kopje hangen liet, bekommerd aan.
Ze hief haar gezicht tot tante op, en keek haar ondeugend
aan.
— Ja, tante, maar weet u, ik ben eigenlijk heelemaal geen
jonge dame, — haar stem klonk guitig maar toch kon men
duidelijk merken dat zij spijt had van 't gebeurde, — ik ben
immers papa's jongen. Maar dat die zich als een straatjongen
heeft aangesteld is schande en dat zal hij zeer zeker nooit
weer doen.
Bij die woorden had Friedel tante's hand gevat en er een
hartelijken kus op gedrukt, en haar zóá guitig en smeekend
aangekeken dat zij niet langer boos blijven kon.
— Nu, denk daar voortaan aan, kind! En nu zullen we er
verder over zwijgen. Wie zijn fouten inziet dien zijn ze reeds
half vergeven!
Daarmede was de zaak afgeloopen, en daar juffrouw Lange
in 't vervolg, sterk bleek in het vinden van nieuwe wegen,
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werd het park meestal gemeden en had Friedel geen aanleiding weer zulke krasse middelen ter zelfverdediging aan te
wenden.
Friedel was nu al vier weken op de kostschool. Zij zelf stond
daarover verbaasd toen het op zekeren avond tot haar doordrong.
— Nog twee, hoogstens vier! — zei ze bij zich zelf dan ben
ik precies met den oogst weer thuis. De tijd was aangenaam
voor haar voorbij gegaan. Zij kon het zeer goed met alien
vinden. Met „tante" van wie zij meer en meer begon te houden
en ook met de andere leeraressen en leeraars, met juffrouw
Lange die steeds meer met haar op kreeg en 't haar zelfs vergaf dat zij nog maar altijd geen morgenkus gaf, en met hare
kameraadjes die zich kostelijk met haar amuseerden en zich het
Paradijs niet meer zonder Friedel konden denken.
Van huis kwamen steeds goede berichten. Tante Lena verheugde zich over haar gelatenheid, alleen papa kon 't niet best
zetten dat zijn jongen zich zoo gemakkelijk in de scheiding
schikte en onwillekeurig liet hij dat of en toe in zijn brieven
merken.
— 't Is tijd dat ik weer naar huis kom! — dacht Friedel,
papa begint te verlangen
De groote regelmaat, de volkomen gelijkheid van den eenen
dag aan den anderen begon Friedel te benauwen, en op zekeren
dag riep ze, na het eindigen der lessen plotseling uit:
— 0 kinderen, wat is 't toch eigenlijk doodelijk vervelend.
De laatste les was gewoon om bij in slaap te vallen. We moeten
eens wat uithalen!
— Friedel, dan moet gij 't maar bedenken, maar 't moet
jets heel bijzonders zijn.
— Maar niets vermoeiends, — bracht Annatje in het midden.
— Kom kinderen!
vermaande Thilde Groot, — laat
Friedel met rust.
Dat was olie in 't vuur, en nu babbelden ze alien door elkander totdat de etensklok haar aan tafel riep. Maar toen ze
na het diner in den tuin waren, begon 't lieve leven opnieuw.
— Toe Friedel! wat zullen we uithalen?
— Ik zal mijn best doen jets te bedenken, maar dan doet
ge ook alien mee ! Beloof me dat.
— Dat beloven we. Hoera! Het eedgenootschap op den
Rutli!
De maan stond helder aan den wolkenloozen hemel. Vredige
kalmte heerschte alom.
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Voor het raam der kleine garderobe, dicht bij de slaapzaa
aan den tuinkant, verdrongen zich slanke witte gedaanten
en keken met slaperige oogen naar de maan die bijna
vol was.
— Wat is de maan toch mooi! — merkte hierbij Meyer op.
— Niets, een groot melkwit glas met een electrische vonk
er in! — vergeleek Milly.
— En te denken dat dit een uitgebrand lichaam wezen moet !
— zeide Ata Finke peinzend.
— Dat zijn licht aan andere lichamen ontleent — ging
Thilde Groot voort.
— Och kom, kinderen! Laat je toch niets wijsmaken. Ik
geloof geen woord van al die verhalen, er is daar nog nook
iemand geweest. Hij heeft heusch geen andere noodig om licht
te geven en kan dat wel alleen af. Kijk eens de maan grinnikt
al van pleizier dat er nog van die domme menschenkinderen
zijn die zich van alles laten wijsmaken!
— Zeg eens! riep Friedel op eens uit. — Wat zouden
jelui er van denken als we bij maanlicht eens een wandeling
gingen maken naar den Louiseberg. Men moet daar een prachtig
uitzicht hebben op den omtrek!
— Bravo! Heerlijk! Uitmuntend! Dat is een idee ! Prachtig!
— Ja, maar!... waagde Edith op te merken.
— Men kan maar eens in zijn leven zoo'n dwaasheid uithalen ! En we hebben nog tijd genoeg om ernstig te zijn.
Niemand sprak meer tegen.
De etensklok sloeg juist tien uur. Tante was mee geweest
en had al vroeg het sein tot naar bed gaan gegeven. Juffrouw
Lange zat in haar kamer te lezen en was daarin z66 verdiept
dat ze de buitenwereld ten eenemale vergat. Dat wisten de
meisjes bij ervaring. Hoe dikwijls hadden ze daar al niet op
gezondigd !
En nu geen verder overleg meer. In der haast werden allerlei
kleedingstukken aan en om gedaan.
— Maar kinderen, hoe komen we naar buiten? — Die gewichtige vraag drong zich eerst nu aan de meisjes op, en
hulpeloos keken ze elkaar aan. Friedel glimlachte. Zij scheen
zeker van haar zaak.
— Ja, ik denk waar de timmerman een gat heeft gelaten,
door de deur of door het raam.
De deur naar de gang was afgesloten en de toegang alleen
door juffrouw Lange's kamer mogelijk.
Goede raad was duur; maar Friedel liet zich niet zoo gauw
van de wijs brengen.
Vdor de anderen nog recht begrepen wat zij ging doen, had
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zij na een haastig tikken, de deur van juffrouw Lange's kamer
opengedaan en was naar binnen gestapt.
— Neem mij niet kwalijk, juffrouw! — hoorde men haar
nog zeggen — ik...
Het verdere ging verloren en men hoorde alleen nog zoo
jets als „als 't u blieft!
Daarna volgde een poos stilte, die de meisjes een eeuwigheid
toescheen, maar inderdaad slechts enkele minuten duurde.
Men hoorde buiten aan de deur morrelen, in de verte een
deur slaan en even daarna weer naderende voetstappen.
— Hebt ge gevonden, wat ge zocht! — vroeg juffrouw
Lange, duidelijk verstaanbaar.
De luisteraarsters stikten bijna van 't lachen.
— Dank u! — antwoordde Friedel. Goeden nacht, juffrouw!
— Goeden nacht! Wel te rusten!
Friedel kwam weer binnen. De kaars die zij in de hand
hield, bescheen een vroolijk lachend gezicht.
Zij legde den vinger op den mond en wees naar de garderobe waarheen alien haar volgden.
Fluisterend deelde Friedel haar mede dat er geen kans was
om over de gang weg te komen, want niet alleen was de deur
afgesloten maar de sleutel was er aan den buitenkant afgenomen.
— Dus alleen het raam blijft over.
— Neen !
— Dat nooit.
— Voor geen geld!
— Dat zou toch al te gek zijn!
— Wel nu, dan niet!
Friedel's kortaf en kalm opgeven van 't plannetje wond de
anderen weer op.
— En hoe moet dat dan, Friedel? — vroeg Edith aarzelend.
— 0, zoo eenvoudig mogelijk!" En Friedel nam uit haar
kast de eerst ordangs voltooide touwladder. Als de wind had
zij het bovenste raam opengedaan en de lus in het kozijn geslagen.
Voor dat de meisjes nog van heur verbazing waren bekomen
was Friedel al beneden en ook al weer naar bovengeklauterd.
Het leek inderdaad hoogst eenvoudig en weinig gevaarlijk,
en in alien werd de lust tot het avontuur wakker.
— Coate qui coilte, ik ga 't probeeren!
Ella stond reeds in de vensterbank. En Friedel was al weer
beneden en hield de ladder strak.
Ella waagde het naar beneden te klimmen.
— Uitstekencl •
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— 0, 't is heelemaal niets! — riep zij hare vriendinnen.
boven toe. — Kom, vooruit maar!
En alien volgden.
Eerst Edith, en daarna Irmgard als de staart van een komeet.
Tilly en Milly, die gichelden een beetje. Asta en Thilde zeer
voorzichtig.
Elsbeth buitengewoon net en sierlijk.
- „Als de slechte jongens lokken, volg ik o zoo graag!''
— Foei Geertruida, schaam je wat!
Christel volgde.
— Waar is Anna!
— Anna ontbreekt.
Een niet twijfelachtig geluid drong van uit de slaapkamer
tot ze door en gaf haar alien zekerheid over de plaats waar
Anna vertoefde en hetgeen zij daar uitvoerde.
— Zoo'n luilak!
— Nu laat haar maar. Zij vervangt ons alien bij juffrouw
Lange.
- Een oogenblik geduld, kinderen!
Friedel was al weer naar 'boven en bezig de ladder op te
trekken.
Sprakeloos, in stomme verbazing keken de anderen toe.
— Friedel!
— Ho, ho!
— Dat hebben we niet afgesproken.
- Schandelijk!
— Meer dan erg!
— He, hoe laf!
— Hoe verraderlijk!
— 't Is om woedend te worden!
De storm van verontwaardiging die losbarstte, kwam eerst
tot bedaren toen Friedel weer aan het raam verscheen en nu
langs het latwerk naar beneden klauterde.
— Weet ge wat! Ik had eigenlijk moeten doen, waarvan
ge mij verdacht. Wat denkt ge wel van mij!
Friedel was de beleedigde onschuld.
En de anderen hadden alle moeite om haar weer verzoenlijk te stemmen.
— Ik heb de ladder toch alleen opgerold om te beletten
dat men ons den terugweg zou kunnen afsnijden, jelui domooren. Denkt er om, eens en voor al: Een man een man, een
woord een woord! En dat woord breekt Friedel Polten nooit ! - Nu ja, Friedel, maar 't kwam zoo onverwacht!
— Nu vooruit dan!
Tot nu toe had alles zich afgespeeld onder een breedgetak-
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ten olm die bijna het geheele kleine tuintje overschaduwde
Nu gingen ze door het kleine tuindeurtje het pad op dat
naar de weide voerde en het heldere licht der maan.
Heel erg op haar gemak waren ze niet, en sommigen keken
angstig om naar het beschermende dak, dat ze zooeven hadden
verlaten.
Friedel die al meer streken had uitgehaald, was het meest
onbevangen.
Hoe verder zij van huis gingen hoe dapperder ook de anderen
we rden .
Onwillekeurig waren ze twee aan twee gaan loopen en toen
ze dat merkten, begonnen ze onbedaarlijk te lachen. Daarmede was de ban gebroken. En onder 't zingen van allerlei
liedjes stapten ze in orde vroolijk voort naar den Louiseberg.
— Zijn de woud- en berggeesten ontwaakt? — mompelde
een heer van middelbaren leeftijd terwijl hij tegen den muur van
den Louisetempel leunde en aandachtig luisterde naar het koor
der zuivere jonge meisjesstemmen. Het gezang kwam al nader
en nader. Hij trad wat in de schaduw en keek aandachtig
in de richting vanwaar het geluid kwam en waar ook de zangeressen zich dus weldra aan zijn oog moesten vertoonen.
Paarsgewijs naderden zij. De maan bescheen ze met haar
vriendelijk licht. De oude heer vertrouwde zijn oogen. niet.
— Het heele Paradijs! En oplettend keek hij rond, in de
vaste overtuiging in het volgende oogenblik, tante, of ten
minste juffrouw Lange te zien verschijnen. Maar niets van
dit alles. Arm in arm stonden de jonge dames op den rand
van het terras dat den Louisetempel droeg en vanwaar-uit
men een prachtig uitzicht had op het door de maan beschenen
landschap.
— Prachtig!
— Hemelsch!
— Goddelijk!
- Verheven !
Allen waren opgetogen over het prachtige schouwspel, en
in haar vervoering, omhelsde Geertruida Christel met de
woorden:
— Seid umschlungen Millionen
Diesen Kusz der ganzen Welt. Zeg Friedel waar staat dat ! — riep Edith plagend.
Och kom, laat me met rust en vraag het de volgende
aan je professor die . . .
Goeden avond, dames!
Papa's jongen.
7

—
—
maal
—
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Professor Becker trad naar voren. Hij was het, die het gezang
der bosch- en bergnimfen had beluisterd en van deze wending van het gesprek gebruik maakte om de meisjes te laten
merken dat hij in de buurt was.
't Was alsof de aarde zich voor heur voeten had geopend
en een van hen had verzwolgen; alsof de bliksem te midden
van ze was ingeslagen... zdó ontsteld en verlegen stonden
de meisjes v6Or den professor.
Als een kudde schapen na een onweer stonden de meisjes
tegen elkander aangedrongen. Allen zagen er even verschrikt
uit.
Alleen Friedel behield hare tegenwoordigheid van geest,
bleef zelfs op haar plaats zitten, bengelde zacht met de beenen
en Hoot — onbewust — zacht maar duidelijk: „Kijk, daar
komt hij met vlugger stap."
Toen zij echter de wanhoop harer gezellinnen zag, sprong
zij van haar zitplaats af, trad op den professor toe, reikte
hem vriendelijk de hand en zei onbevangen vroolijk:
Goeden avond, professor, komt u ook eens van den
mooien maneschijn genieten?
— Juist daarvoor kwam ik hier. Mag ik ook vragen of de
jonge dames alleen zijn?
Niemand wist wat te antwoorden, maar Friedel liet zich
niet van de wijs brengen.
- Zeker! Het is wel is waar een beetje laat geworden,
maar wij stonden juist op het punt naarhuis toe te gaan. Schijnt
de maan niet prachtig?
Zij wilde daarmede zijn aandacht afleiden, wat haar ook
gedeeltelijk gelukte.
— Ja, heel mooi! Maar nu moet ik toch ook de andere jonge
dames even goeden dag zeggen.
Hij trad op het verlegen troepje toe en reikte een paar
allervriendelijkst de hand. Hij had medelijden met haar angst
en schrik.
— Dat treft goed, dames, dat ik u ontmoet heb. Ik durf
haast wedden dat gij er even blij om zijt, als ik, wanneer gij
mij ten minste wilt veroorloven u thuis te brengen...
Hoe vriendelijk zijn stem ook klonk, toch sprak uit zijn
toon eene groote vastberadenheid. En de meisjes — zelfs
Friedel — gevoelde dat er niet veel tegen in te brengen zou zijn.
Zij trachtte nog wel den dans te ontspringen en zei: Professor, we willen u niet zooveel last veroorzaken!
Hij hoorde die tegenwerping bijna niet en Friedel schikte
zich in het onvermijdelijke. De anderen kwamen intusschen
weer langzamerhand op haar verhaal. Zij wilden 't zichzelf
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wel niet bekennen, maar 't was haar tochaangenaam, zich wider
veilige hoede te weten.
— Wat dunkt u er van, dames, als we nog eens een klein
eindje verder den berg opgingen. Het is toch wel wat te koud
om te zitten. Daar ginds is een plekje waar men ruimer uitzicht heeft en nog meer van den maneschijn kan genieten.
Wanneer u 't goedvindt, breng ik u dan Tangs een korteren
weg naar huis. — Dit voorstel werd door de meisjes luide
toegejuicht.
— Maar professor, we moeten over de weide naar huis !
zei Friedel overmoedig. — Want anders kunnen wij niet in
onze kamer komen.
— Wat zegt u! Maar daarover zullen wij het straks nog
wel eens hebben. We zullen nu eerst nog eens een beetje van
den heerlijken avond genieten.
Hij wist, dat wanner zij aan het opbiechten gingen, hij
ernstig zou moeten optreden en wilde het genoegen der jonge
meisjes niet bederven.
— Is juffrouw Irmgard wel warm genoeg gekleed?
Die vraag klonk vriendelijk bezorgd.
Tilly en Milly stootten elkander aan en meesmuilden. Irmgard bloosde licht.
— Edith was zoo vriendelijk mij haar bont te leenen, — zei ze
zacht. Maar ik ben bang dat zij er zelf behoefte aan zal krijgen.
— Gekheid, kleintje!
Edith riep haar dat overmoedig toe. Onwillekeurig keek
de professor naar Irmgard die nog wat grooter was dan zij.
— Ja, professor! ging Edith voort, die zijn verwonderden
blik had opgevangen, — dien naam heeft zij sedert verleden
jaar, toen zij op een danspartijtje, dat tante gaf, volstrekt
niet met heeren wilde dansen en zich tegenover een hunner
verontschuldigde met te zeggen: „Ik dank u, ik dans niet.
Ik ben nog te klein!" Zij richtte zich daarbij in hare voile lengte
op en keek zoo van uit de hoogte op hem neer, dat het Jongmensch geheel verbluft de „kleine" danseuse aanstaarde. Vandaar haar bijnaam!
— Bravo Irmgard! — riep Friedel uit. — Dat bevalt me.
Ik zal ook nooit met heeren dansen, dat weet ik vast en zeker!
Ik vind over het algemeen dansen zoo bespottelijk, dat rondhippen en ronddraaien tot men duizelig wordt. Dan klim ik
liever in den hoogsten boom! En u, professor?
— Als ik kiezen mocht, zou ik toch de voorkeur geven aan
een bedaarde wals. Maar als ge 't mij dertig jaar geleden hadt
gevraagd, zou mijn antwoord wel anders hebben geluid! —
an t woordde hij glimlachend.
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— Is u ook een wilde jongen geweest, professor? Friedel
wachtte vol inspanning zijn antwoord.
— Ook?
Professor Becker herhaalde dat ietwat verwonderd.
Friedel kleurde en de anderen lachten.
Friedel! — plaagde Ella.
— Daar loop je
— Volstrekt niet. Ik maak er volstrekt geen geheim van,
dat ik papa's jongen ben. De professor mag het gerust weten.
Dat was immers niet meer dan een staaltje van mijn plicht
om dien armen papa te troosten, die nets dan meisjes kreeg
en zoo vurig naar een jongen verlangde.
De professor had moeite om zijn lachen te bedwingen.
— Zoo, zoo! hm! hm — mompelde hij. — Dan behoef ik,
dunkt me, ook niet ver te zoeken, om degene te vinden die
deze... neem me niet kwalijk, dames... die deze kwajongensstreek op touw heeft gezet. — Wat hij met kwajongensstreek
bedoelde, begrepen alien dadelijk. Ze lachten niet meer, maar
sloegen ootmoedig de oogen veer. Zelfs Friedel was een beetje
in de war en wist niet zoo dadelijk wat zij zeggen moest.
— U zult het van mij als leeraar, zeker zeer begrijpelijk
vinden, dames, dat ik gaarne eenige nadere bijzonderheden
omtrent het voorgevallene wenschte te vernemen. Zou een
uwer zoo goed willen zijn mij dienaangaande in te lichten.
Juffrouw Edith misschien? Die kan nog al goed haar woord
doen.
Zijn stem klonk vriendelijk maar ernstig.
Edith kampte met haar tranen en liet het hoofd hangen.
Friedel deed haar uiterste best om hare ontroering meester
te worden, en zij had haar stem nog niet geheel in bedwang
toen zij wide: — Mag ik spreken, professor?
Hij keek haar aan, een glimlach speelde om zijne lippen,
die echter, dank zij de schaduw die de breedgerande hoed op
zijn gezicht wierp, niet door de meisjes werd opgemerkt.
— Als 't u blieft!
— 't Was namelijk zulk een mooie maneschijn — begon
Friedel gejaagd, — wij stonden voor het raam, want 't was
nog vroeg, daar tante ons bijzonder tijdig naar bed had gezonden — en, nu ja, de maan scheen zoo mooi — en we konden
niet slapen! — En we stonden voor het raam en toen
— En toen bedachten we, hoe heerlijk een wandeling in
den maneschijn wezen zou! — kwam Irmgard haar te hulp.
Haar stem beefde, maar zij wilde Friedel niet in den steek
laten.
— Ja, maar ik opperde het eerst dat plannetje, — bekende Friedel eerlijk.
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— Maar we waren dadelijk allen bereid! — zei Irmgard
zacht.
— Ja, we waren dadelijk allen bereid, — klonk het nu van
alle kanten. — Friedel is alleen het eerst op die goede gedachte gekomen.
De professor beet zich op de lippen om niet te lachen.
— Dus juffrouw Friedel heeft het eerst die goede gedachte
gehad? Mag ik nu verzoeken, juffrouw Friedel aan het woord
te laten? Dat vereenvoudigt de zaak zeer.
Friedel aarzelde een oogenblik.
— Wel, ik deed het voorstel, waarop allen ingingen en toen
zijn we uitgegaan... dat is toch, dunkt me, zeer eenvoudig.
De ontroering maakte haar snibbig.
De professor echter bleef doodkalm.
— Mag ik ook nog eenige nadere bijzonderheden weten?
Friedel kreeg het te kwaad van ergernis en schaamte.
— Mijn lieven hemel, we hebben ons klaar gemaakt en.
toen
— Toen?
— Wel, toen zijn wij uitgegaan!
— En hoe kwaamt gij aan den huissleutel?
— Dien hadden we niet noodig.
— Niet noodig?
— Neen, want onze huisdeur was niet afgesloten!
— Hoezoo?
— Wel, we gingen namelijk niet door de deur, maar...
— Maar?
— Door het venster.
— Door het venster?
— Door 't venster!!
Friedel zeide dit op een toon, waaruit men de uitroepteekens duidelijk hooren kon.
Er ontstond een oogenblik stilte.
— De slaapkamer ligt, voor zoover mij bekend, op de eerste
verdieping!
Friedel was nu weer geheel kaim.
— Precies op de eerste verdieping, maar die is niet zoo
heel hoog, daar de beneden-kamers vrij laag zijn. Dat maakt
echter voor papa's jongen weinig verschil. Die was ook wel
uit de derde verdieping gekomen. Maar voor die daar — en
bij deze woorden knikte zij met haar hoofd in de richting
waar de meisjes stonden — was 't maar beter zoo. Wij maakten
dus de touwladder vast.
— Een touwladder! Maar hoe kwaamt ge daar aan?
— Wel, die heb ik meegebracht, natuurlijk. Ik zal me toch
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niet zoo maar in een kooi laten opsluiten. En toen de ladder
vastgemaakt was, ben ik het eerst naar beneden geklauterd,
heb hem strak gehouden en toen zijn de anderen, een voor
een, naar beneden gekomen. Het was verbazend eenvoudig.
- Ja, dat schijnt zoo!
De meisjes keken den professor van ter zijde aan. Ze wisten
niet best, hoe zij 't met hem hadden. Uit zijn stem viel niet
op te maken hoe hij de zaak opnam. Hij ging met zich zelf
te rade wat hem te doen stond. De meisjes verraden mocht
hij niet, nadat zij hem zoo ten voile hadden vertrouwd en
dan... Als tante het wist, zou zij zich natuurlijk dood ongelukkig voelen. Hoe kon hij dat vermijden? — Hij zou de
meisjes eens zeer, zeer ernstig toespreken.
— Professor, u zult ons toch niet verraden? —
Uit Edith's stem sprak doodsangst.
Irmgard schreide zachtjes, een paar snikten.
— Maar hebt ge dan in het geheel er niet over nagedacht,
hoe slecht de zaak had kunnen afloopen? — vroeg de professor nu zeer ernstig. Afgezien nog van een mogelijk ongeluk bij het afdalen, had u toch onderweg allerlei onaangenaams kunnen bejegenen. Neem eens aan, dat in plaats van
ik, die u ken en nog al een vertrouwbaar persoon ben, u de
een of andere deugniet had ontmoet, of een troep jongens
van de polytechnische school, hoe had dan uw avontuurlijke
tocht wel kunnen afloopen?
Nu begonnen alle meisjes te schreien.
De professor meende zelfs dat hij hoorde snikken en klappertanden.
— Zeg zelf eens, of ge niet gelooft dat het mijn plicht is
de directrice met een en ander in kennis te stellen, opdat zoo
iets niet meer kan gebeuren?
Algemeen gesnik en verder diepe stilte.
— Het zal nooit weer gebeuren, professor, op mijn eerewoord!
Friedel stond voor hem, hoog opgericht en doodsbleek.
— Maar hoe kunt gij daarvoor instaan? Gij moet mij niet
kwalijk nemen, dat het eerewoord van een jonge dame, voor
nog elf harer vriendinnen, mij niet voldoende voorkomt!
Zijn mondhoeken trilden. Hij had moeite om ernstig te
blijven.
— Daar sta ik voor in! — riep Friedel uit. — Zander een
raddraaier, in dit geval mijn persoon, zouden de anderen zoo
jets nooit in het hoof d hebben gekregen. De raddraaier moet
worden opgeruimd, dan is de lucht weer zuiver.
Nu kon de professor zich niet meer goedhouden. Hij moest
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lachen. — Dat wil zeggen, gij belooft voor uzelf en voor de
anderen, dat dergelijke streken niet meer zullen worden uitgehaald? Op uw woord?
Hij stak haar de hand toe.
Friedel aarzelde een oogenblik, maar legde er toen de hare
met een slag in en zeide: — Op mijn woord! Ik zal nooit een
mijner medescholieren weer tot iets onbehoorlijks verleiden.
Is dat u voldoende?
— Volkomen!
Hij schudde haar hartelijk de hand, en 't viel hem in het
geheel niet op dat Friedel bij hare belofte, geenszins had
verklaard zel f geen ondeugendheden meer te zullen nithalen.
— Maar zult ge inderdaad in staat zijn woord te houden?
— vroeg hij nog eens aarzelend.
— Ik zal zorgen, dat ik niet weer in verzoeking kom! —
antwoordde zij, en ... maar wat ze daarmede meende vroeg de
professor niet verder.
— Dan wordt de geheele zaak begraven en vergeten, dames!
— zeide hij, zich tot de andere meisjes wendende, die hem
deemoedig de hand toestaken en iets preveiden van... 't zal
niet meer gebeuren!
Daarop ging men langs den kortsten weg Haar huis.
Bij het tuintje nam de professor afscheid, nadat de meisjes hem hadden beloofd voorzichtig te zullen zijn bij het naar
binnen klimmen.
Zij wisten niet dat hij op twintig pas afstand bleef staan
luisteren of alles zonder ongelukken afliep.
Hij hoorde alleen fluisteren en giegelen onder den ouden
olmboom, en al heel spoedig daarna was alles doodstil.
Een raam werd dichtgeschoven... de ontvluchte vogels waren
weer in de kooi.
Hij haalde verruimd adem en keerde naar huis terug.
Den volgenden dag stonden alien in de eetkamer om de
tafel, een beetje bleeker, stiller en ernstiger dan. anders. Friedel ontbrak nog.
„Tante" kwam binnen.
Zij liet haar blik over hare kudde gaan.
— Waar is Friedel, kinderen?
Niemand wist het.
Zij had geen deelgenomen aan de les van elf tot twaalf
uur — een, Engelsch opstel, — maar was naar de werkkamer
gegaan om iets anders te doen.
Het kamermeisje Anna deelde mede dat juffrouw Friedel
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om half twaalf met hoed en mantel uit de slaapkamer was
gekomen en de deur was uitgegaan.
— En heeft zij nets gezegd? — vroeg tante die zeer bleek
was geworden.
— Neen, Mevrouw, juffrouw Friedel had alleen een kleur
en scheen groote haast te hebben.
— 't Is goed, Anna. Ge kunt gaan.
Verwonderd verwijderde Anna zich. Zou zij vandaag niet
moeten bedienen aan tafel?
— Ella, ga jij eens naar de werkkamer en zie eens of je
daar ook iets van Friedel kunt ontdekken. En Edith ga gij
eens naar de slaapkamer!
Tante sprak zeer kalm.
De meisjes waren alien zeer bleek en blijkbaar zeer opgewonden .
— Kinderen, weet gij, een van allen, er iets van?
— Neen, tante !
Ella kwam terug. Zij had iets gevonden.
Nu hoorde men ook Edith aankomen. Zij hield een brief
in de hand, Bien zij zonder een woord te spreken aan tante
overreikte. Deze maakte hem open en las toen hardop:
Lieve tante.
Laat mij u nog eenmaal zoo noemen! Wanneer u dezen
brief zult lezen, ben ik reeds een heel eind op weg naar huis.
Vanavond om acht uur komt de trein aan. Maak u over mij
niet ongerust. Ik kom wel goed en wel thuis. 1k ben zeer veel
van u gaan houden en was zeer gaarne bij u in huis. Misschien
was er mettertijd ook nog wel een tamelijk opgevoed meisje
van mij gegroeid. Maar het is beter zoo! Ten eerste heeft
papa mij thuis noodig, hij mist zijn jongen zeer, en dan is het
voor u en voor het „paradijs" ook beter, tante, dat het schurftige schaap verdwijnt, — vergeef mij de vergelijking, die is
niet heel mooi, maar zeer passend. Ik heb dikwijls al te dwaze
streken in mijn hoofd en zou de anderen daartoe ook kunnen
verleiden.
Daarom is het beter, dat ik de verleiding ontwijk. Groet
mijne kameraadjes allen. Zij moeten Friedel niet vergeten!
En groet u ook juffrouw Lange en den professor en Anna
en alle anderen.
U, lieve tante, omhels ik in gedachten hartelijk en ik hoop
dat u zult willen vergeven en in liefde gedenken
Uw dankbare
FRIEDEL POLTEN .
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Doodsche stilte.
— Wisten jelui daarvan, kinderen?
Een beschroomd
neen! — klonk tot antwoord.
— Friedel zei al dadelijk, toen ze pas hier kwam, dat zij
maar een poosje kwam logeeren! — deelde Edith toen aarzelend meè.
Juffrouw Lange mompelde zoo iets van een slang en een
boe zem.
De meeste meisjes hadden moeite om hare tranen te bedwingen.
Tante keek een poos zwijgend vd■Or zich.
— We zullen er niet Unger over spreken, kinderen. Ik was
inderdaad veel van het meisje gaan houden, ze was eerlijk
en oprecht. Er steekt veel goeds in Friedel en ik had gaarne
het mijne gedaan om dat te ontwikkelen. Maar misschien
is het beter zoo, en heeft Friedel met haar natuurlijk gevoel
den besten weg gevonden, al heeft zij mij ook met de manier
waarop zij dien is ingeslagen, veel verdriet gedaan. Ik zal vandaag nog aan haar vader schrijven. Maar nu aan tafel en na
het eten zullen we de reeds zoolang voorgenomen wandeling
naar 't Wedendal maken!
Men kwam zoo over het chapiter Friedel heen en in den
gewonen gang van zaken. Als een vroolijk flikkerend sterretje
was Friedel aan den hemel van het Paradijs verschenen, om
als een vallende ster weer onverwacht te verdwijnen.
Tante en papa Polten zaten aan het avondeten. Mijnheer
Polten had joist zijn courant weggelegd, zijn servet uitgespreid
en keek knorrig en ontstemd rond.
— Zoo'n vervelende kostschool! zei hij tamelijk ruw.
— In plaats dat men zijn kind bij zich heeft en zich gelukkig
met haar voelt, moet daar nu zoo'n flinke kerel, tot een nuf
en modepop worden gemaakt. Ik...
— Konrad!
Vriendelijk vermanend klonk het van tante Lena's lippen.
Sedert zij meende dat haar proef gelukte, was zij zeer zacht
en toegevend jegens haar brommenden broer, die ten minste
eens per dag zulk een aanval van woede had.
Maar vandaag was die erger dan anders en het vermanende — Konrad! — miste alle uitwerking. Met hoogroode
kleur en zeer opgewonden ging papa Polten voort.
— Ik heb maling aan dat vrouwengespuis! Geef mij m'n
jongen terug! Ik...
— Goeden avond, papa! Goeden avond, tante! — klonk
het bij de deur met heldere frissche stem. — Daar ben ik
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weer! — En toen vloog ze juichend haar vader om den hals.
Hoera, vadertje! daar hebt u uw jongen weer. En zij stikte
hem bijna onder haar kussen.
Tante Lena was zonder een woord te spreken, doodsbleek
en met saamgevouwen handen in haar stoel terug gevallen.
Een minuut lang liet papa Polten zijn kind begaan, maar
toen duwde hij haar een eindje van zich af.
Hij keek haar in het gloeiende verlegen gezichtje.
Friedel liet opeens het hoofd hangen.
— Weggeloopen? — vroeg hij ernstig.
— Weggeloopen! — bevestigde Friedel verlegen.
— Foei!
Friedel worstelde tegen opkomende tranen. — Vadertje!
— begon ze, maar de oude heer viel haar in de rede.
— Streken uitgehaald?
Ze knikte.
— Foei! — nog krachtiger dan de eerste maal.
Nu stroomden Friedel's tranen.
— Frida! Frida! Ge zijt mijn dood nog! — barstte tante
Lena los.
— Stil, geen gezanik, Lena! — viel haar broer haar streng
in de rede. — Vandaag spreken we over de zaak geen woord
meer, en morgen wil ik hooren hoe alles in elkander zit. Friedel
gaat dadelijk naar haar kamer en gij zorgt dat ze wat te eten
krijgt. Stuur Johan hier, want er moet een, telegram naar de
directrice, die terwille van Friedel geen slapeloozen nacht mag
hebben. Goeden nacht, kind! Dat afscheid gold Friedel, die
sprakeloos en bleek had toegehoord en nu achter tante de
kamer uitging.
Toen tante Lena weer terug kwam, nuttigde zij en papa
Polten hun avondmaal zonder een woord te spreken.
Af en toe loosde tante Lena een diepen zucht.
En boven op haar eigen geliefd bedje schreide Friedel zich
onder heete en bittere tranen in slaap.
Ze had zich haar thuiskomst toch heel anders voorgesteld.

HOOFDSTUK IV.
NAAI- EN KOOK-SCHOOL.

Een echte Novemberdag .. in het bosch. Vergeefs tracht
de zon de nevelen te doen wijken. Zij hadden recht van bestaan,
— volgens den kalender, en zij handhaafden het met onverbiddelijke kracht.
De dorrende warande, die tot nu toe wind en regenvlaag had weerstaan en de al te nieuwsgierige zonnestralen
had buitengesloten, verzette zich te vergeefs tegen de maandenlange heerschappij van den winter, die zijn geboortefeest
vierde.
Ruw gierde November door het geboomte. Een nijdig geblaas als uit metalen longen, en het arme dorre loof vloog
her en der, op de vleugelen van den wind.
In den hollen weg had de ruwe klant, in speelschheid de
ritselende knetterende bladeren saamgejaagd om hoogte en
laagte te vlakken tot een bedriegelijken weg. En de gejaagden
voegden zich te saam, als blijde een schuilplaats te hebben
bereikt, veilig tegen het gierend geweld. Hier zouden zij rusten
en droomen van de dagen dat zij nog groen waren en sappig,
en aan tak of twijg zich spiegelden in de zon of den malschen
regen genoten.
Maar ook verwaaide done bladers staan aan teleurstelling
bloot.
Er naderde iets met hoera's en hallo's dat hun rust kwam
verstoren.
Twee groote patrijshonden dartelden onder laid geblaf en
wilde sprongen, rondom een jonge slanke meisjesfiguur heen,
die zich als een blad liet drijven op den wind.
Deze joeg haar de achter de ooren gestreken haren in het
gezicht, deed hare rokken fladderen en blies haar kraag omhoog zoodat die ten leste haar jongensmuts dekte als behoefde
die garnituur.
Tusschen dien ondeugenden gezel en de dartele honden wist
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Friedel — want zij was het — ternauwernood hoe zij op de
been zou blijven.
Toch ging het onder gelach, geblaf en hoera's aldoor verder
en verder tot aan den hollen weg met zijn bedrieglijke vulling.
Friedel, de honden en de wind doken plotseling omlaag, en
spartelden met allerlei geluiden van vroolijkheid en pret door
elkaar. Friedel zelf wist voor een oogenblik niet of zij op haar
beenen stond en zich al of niet voortbewoog. Hooren en zien
verging haar onder het geblaf en gegier en de woest opdwarrelende bladeren.
Eindelijk voelde zij weer vasten grond, — eene kleine hoogte
werd bereikt aan den zoom van het bosch. Doodmoe en buiten
adem ging zij op een gevelden boomstam die daar lag, zitten.
Zij kon niet meer.
Werktuigelijk betastte zij zich en onderzocht haar toilet.
Er was gelukkig niets gebroken of gescheurd of weg.
Dat luchtte haar op. Met tante Lena viel niet te gekken.
Rondziende zag zij, niet ver af, de vaderlijke woning met
de bruinroode pannen, waar zij veertien dagen geleden weer
terug was gekomen. Daags daarna, nadat de ontvangst haar
zoo teleurgesteld had, was zij door papa in 't verhoor genomen.
Nog hoorde zij den bijzonderen klank van zijn stem, toen
hij zeide: — Nu wil ik van u weten, waarom gij van de school
weggeloopen zijt. Zeg het, eerlijk en oprecht, zonder uitvluchten of omwegen.
Die laatste vermaning was voor Friedel niet noodig. Zij
vertelde, volkomen naar waarheid de heele historie van de
echappade in den maneschijn, en hoe die afgeloopen was.
Alleen overdreef zij wat al te veel, bij het verhaal van al wat
zij had moeten verzinnen om de andere meisjes tot die nachtwandeling over te halen en hoe zij daarbij de leiding op zich
had moeten nemen.
— En ziet u, papa, toen dacht ik het was toch maar het
best dat ik mij uit de voeten maakte en alle verleiding uit
den weg ruimde. De arme tante van de school zou diep ongelukkig geworden zijn, als alle meisjes, op mijn voorbeeld,
uit den band waren gesprongen. En daar was ze te goed voor!
Dus, ik poetste 'm. Tante Lena en u, gij kent mij, en gij zijt
aan mij gewend, en tot kromme sprongen zal ik haar nooit
kunnen verleiden, niet waar, papa? — Met deze slimme
vraag besloot Friedel haar verantwoording.
Onwillekeurig moest de oude heer lachen, maar hij hield
zich goed.
— Verbazend slim overlegd, dat moet ik zeggen, en goed
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gezorgd voor de anderen, — zeide hij goedkeurend, maar
met een zoo spotachtige intonatie, dat Friedel hem ongerust
aankeek. — Maar nu gij gedaan hebt, wat u goeddunkt, zal
ik doen wat mij goeddunkt. Ik heb aan de dames van de
school geschreven en haar verzocht u weer terug te willen
nemen, — men loopt maar zoo niet weg — en nu wacht ik
op het antwoord.
Friedel liet het hoofd hangen.
— Moet ik er dan weer naar toe, vadertje? Dat kan u toch
niet meenen! Eens ben ik goedschiks van u weggegaan, omdat
ik wel wist dat het maar voor een poosje zou zijn, als ik nu
weggestuurd word, dan .
— Zoo, zoo! Dus naar school gaande, hadt ge dat wegloopen al in den zin? Wel, dat klinkt heel anders dan uw
verhaal van daar even, dat mij deed denken, ge waart weggeloopen om de gevolgen van die uitbreek-partij te ontgaan.
Hoe heb ik het nu met je?
Friedel kreeg van schaamte een kleur. Voor het eerst in
haar leven had zij niet de voile waarheid aan haar vader gezegd. Nu keek zij flunk en eerlijk in zijn oogen, die droefheid
verrieden. En met naive verwondering antwoordde zij:
— Maar, vadertje, heeft u heusch kunnen denken dat ik
het zou uithouden, zoo ver van u af? Ik ben gegaan omdat
tante Leentje het wenschte, maar ik dacht vooruit dat gaan
geen blijven was, en ik ging om eens met zoo'n school kennis
te maken. Nu, 't was er aardig genoeg en als de maneschijn
me niet verleid had, zou ik het nog wel een paar weken uitgehouden hebben. Maar papa's jongen zou ziek geworden zijn, en
daarom is 't maar beter zooals het nu gegaan. is. Niet waar,
vadertje, dat verdriet doet gij uw jongen niet, dat gij mu)
weer wegstuurt? Ik zeg u vooruit, ik kom terstond weer thuis!
— Rakkert! — had papa zich bijna laten ontvallen. Maar
hij bezon zich nog bij tijds, onderdrukte zijn lach en zeide
ernstig streng: Dat denkt gij maar! Daartegen zal ik afdoende maatregelen nemen. Ditmaal zet ik mijn wil door.
— Maar het was niet uw wil dat ik naar school ging! —
zeide Friedel weemoedig; en toen de oude heer opzag, sprak
er z,(56 innige smeeking uit haar oogen, dat hij het niet uithouden kon.
Maar na die oogenblikkelijke aandoening barstte hij in toornende opwinding los, zooals zijn gewoonte was wanneer men
hem in 't nauw had gedreven. — En nu geen woord meer!
Als die mevrouw schrijft dat zij u verwacht, dan gaat ge,
verstaan? Ik wil er geen woord meer over hooren — geen
woord en daarmee... basta!
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Ms papa basta gezegd had, was er niets meer met hem te
beginnen. Dat wist Friedel bij ondervinding. Daarom ging zij
dan nu ook met gebogen hoofd en zonder iets meer te zeggen,
de kamer uit.
Had zij het komieke berouwvolle gezicht van papa eens
kunnen zien!
Twee dagen later kwam er antwoord van de school.
" Mevrouw hield veel van Friedel en hoopte dat het haar
goed zou gaan, maar meende dat het voor de andere meisjes
beter zou zijn indien het bleef bij wat Friedel eigenmachtig
had besloten, en zij niet terugkwam."
Friedel juichte in stilte. Tante Lena jammerde; dat kind
doet mij den dood nog aan! Papa haalde de schouders op en
zeide niets.
In den loop van den dag bemerkte Friedel dat Papa met
Tante Leentje herhaaldelijk overlegde wat nu te doen. Friedel
was zoo verstandig zich uit de voeten te houden en stilletjes
of te wachten.
's Avonds riep Papa haar in zijn kamer.
Hoog ernstig deftig wees hij haar een stoel aan en zeide:
31Ik zal u ons besluit mededeelen. Daar de Mevrouw van
de school u niet weer onder hare meisjes wil opnemen .."
Het bloed vloog Friedel van toorn naar het hoofd. Dien smaad
had zij haar inziens niet verdiend! — „zoo zouden wij eigenlijk, om consequent te zijn, moeten zoeken naar eene andere
school." — Friedel zuchtte steunend, half kreunend. „Maar..."
Dit maar luchtte haar op ...! „Maar, Tante en ik hebben besloten om eerst het nog eens anders te probeeren." — Friedel's
oogen begonnen te schitteren. Zij voorzag een gunstig besluit.
— „Tante Leentje is van oordeel dat gij u in de zoogenaamde
vrouwelijke bezigheden moet gaan oefenen." — Onwillekeurig haalde Friedel minachtend de schouders op en trokken haar mondhoeken omlaag. — „En Tante heeft gelijk!" —
haastte Papa zich te zeggen. — „En ik ben het volkomen
met haar eens!" Friedel keek hem zoo verwonderd en vreemd
aan, dat hij aan tegenstand begon te denken. Daarom nam
hij zijn toevlucht tot zijn gewone redmiddel en barstte los.
Kort en goed, gij gaat koken leeren en naaien, hier in de
stad. En dan hebben wij u aan den band en is 't met alle
malle streken uit. Zoo als tante dat bedacht heeft, moet het
gebeuren of gij krijgt met mij te doen.
basta!
Friedel bleef een oogenblik met gebogen hoofd perplex
staan. Het was meer dan zij had durven hopen. Maar papa
meende in haar zwijgen stil verzet te moeten zien en bevestigde bijna dreigend wat hij gezegd had. — Verstaan? Basta! —

I 13
Maar Friedel vloog hem juichend om den hals. „Vadertje, als
ik maar bij u blijven mag, dan wil ik koken en bakken en
braden en naaien en verstellen en mazen of hoe dat allemaal
heet. Gij zult eens zien hoe verschrikkelijk braaf ik word.
Als het u maar niet te erg wordt, vadertje 1" — zeide zij
knipoogend.
Hij lachte en streek haar liefkoozend over het hoofd.
En zoo werd de vrede gesloten.
Zoo als tante het geschikt had, zoo zou het zijn. Drie dagen
in de week naar de stad om te leeren naaien, drie in de keuken
bij Babette voor de kookkunst.
Dat zij bij hare culinaire oefeningen allerlei dwaze domheden beging, laat zich begrijpen. Reeds den eersten dag begon
Babette's wanhoop. In een grappig costuum a la cuisiniere
stond zij bij het vuur en moest op de melk passen die op koken
stond..
Babette stond bij de waschkuip en zong hardop: „Als de
solda-ten ten oo-re-log gaan," en Friedel neuride het mee.
— Zeg eens Babette, kookt de melk nu?
Friedel had de pan van 't vuur genomen en hield die haar
voor.
— Maar kind! Dat kan ik zoo niet zeggen. Ze moet op 't
vuur staan en opkomen en...
— Juist, begrepen! En dan komt er zoo'n stank. Nu, daar
kan ik wel voor zorgen, — zeide Friedel en knikte daarbij
zoo verstandig, alsof zij er alles van wist. Zij zette de pan
weer op het voile vuur. En de melk kookte en steeg. Daar was
ze aan den rand. Friedel had daar op staan te wachten en zij
schoof — niet de melk van het vuur, maar het raam open.
— Zie zoo! Nu kan die leelijke lucht terstond naar buiten.
— zei ze, innig tevreden met haar handig overleg. En de melk
kookte over, bruisend en sissend. Friedel keek bedaard toe.
Door dat gesis begreep Babette wat er gaande was, greep de
pan, trok de overstrooming van het vuurgat weg.
— Laat de pan toch staan, Babette, ik heb vooruit het
raam opgeschoven, die leelijke lucht kan er terstond weer uit!
Dat gebeurde op den eersten dag en de volgende waren
desgelijks.
Als ze maar wilde en oplette, dan begreep ze spoedig, en
toonde den meesten aanleg, maar dan kwam de guiterij weer
voor den dag en was 't met de oplettendheid gedaan.
— Friedel, je moest die ramenas eens schoonmaken! —
zei tante Lena op zekeren dag, en een poos later kwam Frida
terug en had van de ramenas een alleraardigst popje gemaakt.
8
Papa's jongen.
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Onder de groene bladeren had ze een gezicht uitgesneden,
't welk het groen als een muts bedekte; een koolblad vormde
den rok, een paar zwavelstokken vormden de plaats van
armen en beenen.
Dan weer kwam ze met zeep en een handdoek de keuken
in om te voldoen aan Babette's opdracht om peren of appelen
te wasschen.
Nu eens droeg een gebraden gans een ruiker op de borst,
of een hoentje een kroontje van papier op den kop. De visschen hadden meestal een papier in den bek, dat een klaaglied
behelsde over hun te vroegen dood of over de buitengewone
warmte in den ketel.
Op zekeren dag was 't: Vandaag heb ik eens een zandtaart gebakken! Ik zal die gauw halen! — en weidra kwam
ze met een groote, met suiker bestrooide en bloemen omgeven
ta art terug.
Friedel sneed een groot stuk of en legde het papa op het
bord, die niet kon nalaten het eens nader te bekijken en zijn
ondeugend dochtertje toevoegde:
— Me dunkt, jongske, zulke taarten hebt ge al gebakken
toen ge nog een heel ldein kind waart! —
Groote verontwaardiging van tante! maar toen het kunststuk dadelijk plaats maakte voor een inderdaad heerlijk gebakken zandtaart, dreef de bui al spoedig over.
Wat Friedel eigenlijk van de kookkunst leerde, begreep
tante Lena niet best. Nu eens was het eenvoudigste haar
vreemd, dan weer verraste zij haar met allerlei kundigheden,
welk een practisch huismoeder kenmerkten.
Beter bevielen Friedel de tochtjes naar de stad, waar zij
bij Juffrouw Hummel op de naaischool ging. Niet dat het
zitten met zooveel meisjes in een eng vertrek, of de oefeningen
met naald en draad beter in haar smaak vielen, maar de
meisjes zelf, zooals Lily Metzler, Elsbeth en Marie Wendel,
Inge Dahlen, Gerta Hehlen en Helena Martens waren al spoedig hare vriendinnen. Onder deze bracht zij al ras den geest
die haar bezielde. Want altijd verzon zij een of ander dat ook
de anderen uit den band deed springen en Juffrouw Hummel
tot wanhoop bracht.
De sneeuwman was gekomen en schudde zijne zakken uit
over veld en beemd. En de vlokken dansten, stoven, warrelden,
vlogen en daalden, langzaam en zacht, tot ze alles met een
dikke witte laag hadden overdekt.
Het sneeuwde, sneeuwde aldoor. Dat was een uitkomst voor
Friedel. Zij kon nu teruninste met de bakslee naar de stad
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gaan. Als zij 's morgens daarmee over de glinsterende schitterende vlakte vloog, vergat zij dat ze naar de naaischool ging,
en kwam eerst tot dat bewustzijn als zij stilstond voor de
deur. Dat zij bij zoo'n rit met den ouden Johan van plaats
verwisselde, dat zij mende en hij gemakkelijk, warm ingestopt, in de slee zat, dat voorwaar wist Tante niet.
Iederen morgen wachtten de vriendinnen voor de deur
Friedel op, en zoodra zij aankwam moest Johan wijken voor
zooveel jonge gasten als maar eenigszins een plaatsje veroveren konden. En dan ging het onder hallo en heisa, onder
bellengerinkel en zweepgeknal straat in en straat uit door
de kleine stad. En menig eerzame huisvader en stille huismoeder schudde bedenkelijk het hoofd bij die wilde jacht.
In dat stadje was een technologische school. De studenten
werden door de meisjes, natuurlijk, beoordeeld en besproken.
Maar als de vriendinnetjes daarover begonnen, trok Friedel
de neus op.
— Ik begrijp niet wat er voor bijzonders aan die jongens
is. Alles lood om oud ijzer. Liefst zie ik ze in 't geheel niet!
Dat moest er nog bijkomen!
— Wacht, dat vertel ik aan mijn broer Max! — plaagde
Lily. — Dan kom je heelemaal bij hem uit de gratie. En je
staat nog al zoo hoog bij hem aangeschreven!
— Voor mijn part, zeg het hem!
Het kon Friedel in 't geheel niet schelen, maar de anderen
giechelden of lachten. Maar wat haar wel kon schelen, was
dat die domme jongens, zooals zij ze noemde, 's morgens als
zij met de meisjes arde, zich in allerlei straten opstelden, haar
de revue lie ten passeeren en dan als op commando telkens
groetten en zoo tot wedergroet dwongen. Of haar vriendinnen
dat aardig vonden, vroeg zij ze niet, maar haar ergerde het
en... zij zou 't die jongens wel afleeren!
Op een morgen, nadat het 's nachts weer gesneeuwd had,
vonden de meisjes, nadat Johan er uit en zij in de slee waren
gegaan, daarin twee groote manden vol met sneeuwballen.
Ook had Friedel er zoo een bij zich op den bok.
— Waar moeten die voor dienen? — vroeg het vroolijke
zes t al.
Friedel lachte even en zei: — Wel, om to gooien. Pas maar op!
Voorwaarts ging het, de paarden in vluggen draf, de straat
uit, de volgende in. Jawel, daar stonden de technische heertjes,
Friedel's ergenis.
De tuigbellen rinkelden, de zweep knalde, de bruinen vlogen
over den weg.
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Men kwam al nader en nader.
Friedel was, volgens hare gewoonte in spannende oogenblikken, rechtop gaan staan, zij hield de teugels in de linkerhand vast en zette de paarden meer en meer aan, alsof zij de
jongelui voorbij wilde stormen.
— Holla, hussa. Rollo, voorwaarts. Bella!
Nu waren de partijen vlak bij elkaar.
Als op commando gingen de mutsen af.
En als op commando steigerden de paarden en stonden stil.
Zij kenden de vrouw, en deze wist wat zij met ze doen kon.
Nauwelijks dan ook was de schok doorstaan of Friedel bukte
en had de heertjes met een sneeuwbal voor hun domme parade
bedankt. Een tweede en meerdere volgden.
— Vuur! Gooi er op los, meisjes! — klonk haar commando.
En nu vlogen de ballen als vlokken door de lucht. Aan
mikken werd niet gedacht. Alsof het er om te doen was de
korven zoo vlug mogelijk te ledigen, gooiden de meisjes er
op los.
De kanonnade had de jongelui verrast en... weinig gedeerd.
Lachende weerstonden zij den aanval, tot een van hen een
ba,l opving, dien terugwierp en pijnlijk trof.
Friedel hoorde een 0...o...o! Ai! Zij overzag den toestand
en begreep dat die bedenkelijk begon te worden.
Zij nam de teugels op, tikte er de paarden even mee aan,
en... weg was de slee.
Maar het muisje had een staartje. Want al had de bataille
maar kort geduurd, groot was de ophef die er in het stadje
van gemaakt werd, en weinig scheelde het of Juffrouw Hummel had Friedel niet Langer op school kunnen houden. Ter
eere van de domme jongens zij gezegd, dat deze alle Mama's,
die op Friedel's verwijdering aandrongen, met hun wraak
dreigden.
DOrthe, de melkmeid, zou gaan, trouwen. Toen Friedel naar
de naaischool ging, beloofde zij haar vier mooie servetten.
En werkelijk had Papa's jongen zich alle moeite gegeven om
die te zoomen, maar in wanhoop had zij het op moeten geven,
en was aan een teekenlap gezet. Op zekeren dag lagers de
servetten gezoomd op haar plaats. De meisjes hadden het
onder elkaar afgesproken en er haar mee verrast, — alleen,
ze moesten nog geteekend worden. Juffrouw Hummel wilde
dat Friedel dit onder toezicht van een der meisjes, zelf zou
doen. Lily werd daartoe aangewezen.
— Neen, Lily, teekenen kan ik best alleen, bemoei je daar
niet mee, morgen begin ik.

"7
Den volgenden morgen was Friedel al vroeg present en
nam terstond een servet, dat zij voor zich uitspreidde. Daarna
haalde zij een fleschje inkt, een penceel en eene pen te voorschijn en bouwde rondom die toebereidselen eene barricade
van allerlei naaigoed.
Zwijgend maar vol verwachting lieten de anderen haar be
gaan. Zij vermoedden wel dat Friedel weer een grap in den
zin had, waarover zij eens hartelijk zouden kunnen lachen.
— Wat zijt gij toch met die paar letters bezig, Friedel!
Friedel wenkte afwerend met de hand.
Juffrouw Hummel was aan den anderen kant der kamer
bezig. Een eerst onderdrukt, maar weldra onstuimig gelach.
maakte haar opmerkzaam op wat er gebeurde.
Zij keek in de richting van Friedel en zag deze door tall
van meisjes omringd, die zich verdrongen om iets te zien dat
de algemeene vroolijkheid opgewekt had.
Langzaam kwam zij naderbij, schoof een paar meisjes op,
zij en zag nu zelf, waarom men zoo lachte.
Friedel had met merkinkt niet de gebruikelijke letters gezet,
maar in een hoek van ieder servet eene allergrappigste teekening gemaakt. Eene stelde een zeug voor, met zeven biggen,
die te samen een flinke D vormden. Een ander had dezelfde
letter, bevallig saamgesteld uit emmers, hooivorken en dergelijke dingen. Op de laatste teekening was Dorthe zelf, goed
getroffen, bezig met eene koe die zich tegen het melken verzette. Een sierlijk getrokken D omslingerde dit typische stuk.
De teekeningen verrieden talent, wat zij bij zichzelve erkende. Toch zeide zij ietwat streng:
— Maar kind, hoe kunt ge nu zoo iets verzinnen!
Friedel keek haar met een doodeenvoudig gezicht aan.
— 13 zei toch dat ik de servetten moest teekenen. Voor
DOrthe wist ik geen manier, die zij prettiger zou vinden, —
antwoordde zij zoo onschuldig mogelijk.
En DOrthe had er plezier in, zij was vol bewondering voor
de mooie teekening, die zij als eene groote bijzonderheid beschouwde.
— Neen maor! men zou zeggen, dat de juffer mien portret gemaakt het! — zei ze telkens en bedankte haar dan
hartelijk.
Bij zooveel vreugde en zooveel dankbaarheid kon tante
Leentje onmogelijk boos blijven.

HOOFDSTUK V.
DE DANSLES.

Lize had als kerstpresent voor Friedel een wit zijden japon,
gedekt door een gazig rose weefsel en gegarneerd met appelbloesem, over gezonden.
— Wat zegt ge daar nu wel van, Frida? Is het niet prachtig?
— Ja, tante, dat is het, precies spinnenweb! Maar hoe Lize
er nu op gekomen is om mij zoo iets te sturen, begrijp ik niet.
Zoo'n jurk voor mij, 't is al te gek!
— Er mede in de boomen klimmen gaat zeker niet. We
dachten nog al, u er een groot pleizier mede te doen. Lize
heeft die japon laten maken, zooals ik het haar schreef.
Die goedhartigheid van tante trof Friedel. Toch moest ze
zeggen — Ja, tante, mooi is ze wel, maar waar moet ik die
voor gebruiken?
— Waar je die voor gebruiken moet? En dat vraagt nogal
een jong meisje. Natuurlijk, kind, een balkleed is voor eene
danspartij.
— Maar, tante, Papa's jongen gaat toch niet naar een bal?
Wat zou die daar doen?
— Wel zoo?
Dat „zoo" kwam er scherp en bits bij tante uit.
— Konrad, wees zoo goed en zeg aan uwe dochter eens, wat
wij besloten hebben.
Met opzet had tante op dat woord „dochter" scherpen nadruk
gelegd.
Papa had den storm zien aankomen en zich daarom maar
wat achteraf gehouden. Toen echter zijne zuster hem zoo
dwong, zeide hij:
— Ja, kind, de regeeringsraad Metzler, Lily's vader heeft
me een paar dagen geleden gevraagd of ik het goed vond, dat
je mee zou doen met dansoefeningen en dansavondjes, waar
sommige families toe besloten hadden. En nu is tante van
oordeel
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Scherp keek tante Lena den ouden heer aan. Hij schrikte
en de stem bleef hem in de keel steken.
— Wij waren van oordeel — verbeterde hij — wij waren
van oordeel, dat was een mooi plannetje en 't kan geen kwaad,
als gij u als een meisje onder de meisjes leerdet bewegen.
- Lieve Hemel, Papa, ik moet toch niet leeren dansen I
— Ja, wij hebben besloten, — hernam tante Lena — dat
gij naar die avondjes toe zoudt gaan, en...
— Neen maar, dat is me te machtig. 1k moet dansen! Met
die domme jongens rondspringen! Papa, dat kunt ge van uw
jongen toch niet vorderen!
Papa was op het punt van toe te geven, maar tante kuchte
even, wat hem streng deed zeggen:
— Allemaal gekheid. Je danst mee. Basta!
Twaall paren zouden aan de dansoefeningen deelnemen en
tante Lena had met Friedel bij de ouders eene visite gemaakt.
Men was verwonderd in den wildzang, die men van het arren
wel kende, een wel opgevoed jong meisje te ontmoeten, die
zich zeer goed wist te gedragen.
De vijftiende Januari was aangebroken, de eerste dansavond.
Te zes uur zou men beginnen. Later dan tien mocht het
Met worden. De eerste twee uren zou men dansen, daarna
mochten de jongelui doen wat zij wilden.
De groote zaal in het hotel „De gouden kroon," was daarvoor afgehuurd. Op den bepaalden tijd reed het rijtuig uit
Dresdorf voor. Friedel had er op aangedrongen dat haar papa
mee zou gaan en hij had na lang tegenspartelen, toegegeven.
Zoo trad Friedel onder geleide van tante en papa de zaal
binnen. Nauwelijks had Lily Metzler haar gezien of ze vloog
op haar vriendin of en pakte haar stevig. Daarna maakte
Lily eene deftige bulging voor tante Lena, wat de andere
meisjes desgelijks deden.
Tot haren schrik bemerkte tante Lena dat Friedel de oude
dames wel allerbeleefdst groette maar . buigingen maken,
daar kwam het niet toe.
En dat was haar nog wel zoo op het hart gedrukt.
Beloven kan ik 't u niet, tante, maar 'k zal m'n best doen.
Dat had Friedel gezegd en . ze gaf ze eenvoudig de hand.
Aan statieuze buigingen dacht ze niet. En toen tante zag,
dat ze op dezelfde manier de jongelui begroette, zei ze kreunend: — Dat kind is me een nagel aan mijn doodkist.
Friedel daarentegen stond vrijmoedig en blij, midden in een
troepje jongelui, te babbelen dat het een aard had.
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Lily had haar broeder Max aan Friedel voorgesteld, waarna
hij het de andere jongelui deed. De meesten hadden echter
bij hunne buiging gezegd . . . Ik had reeds de eer .. .
Eerst had Friedel verbaasd opgekeken, maar had de meeste
gezichten, naar zij meende, toch meer gezien.
— 0! U was ook bij de sneeuwballenpartij. Juist, nu herinner ik het me.
En lachende had ze die bekenden als kameraden de hand
geschud.
Hare bijzondere vriendinnetjes van de naaischool bleven
om Friedel heen zwerven, vooral Lily bleef haar getrouw
terzijde.
— Hoe vindt ge Max? — fluisterde zij hare vriendin toe.
Friedel moest zich eerst bezinnen, wien zij meende.
— 0! Uw broeder? Heel aardig. Ik zou haast zeggen het
aardigste van allemaal.
— Dat vindt hij u ook, — fluisterde Lily.
Friedel haalde de schouders op en lachte.
— Wel, daar ben ik blij om.
De dansers waren ten deele Hoogere Burgers vijfde klasse,
deels leerlingen van de Technische school. Max Metzler en
zijne beide vrienden Maurits Weissen en Hans Loffler, adspirant ingenieurs en architecten, waren wel de grootsten van
het gezelschap.
Een paar streken op eene viool maakten een eind aan, het
vroolijk gepraat van de jongelui. Friedel keek verwonderd
rond. Achter uit de zaal kwam een wonderlijk klein manneke, al spelende en links en rechts buigende aandansen.
't Was monsieur Fournere, de beroemde dansmeester van
het stadje.
In voile verbazing keek Friedel naar die verschijning. Dat
manneke zou dus het geeerde gezelschap inwijden in de danskunst !
— Mesdames et messieurs, allons, commencons! Ikke vous
montrer d'abord valse, de mooie valse. La reine de toutes
les danses.
— Eh bien, voyons!
En monsieur Fournere begon zich to bewegen op de maat
van zijn viool. Hij boog en hij draaide al door om zich zelven
rorid, zoodat Friedel er duizelig van werd.
De meeste meisjes hadden, toen zij nog school gingen al
leeren dansen. Ze meesten nu nog wat nageoefend worden.
Monsieur Fournere liet ze om beurten voor zich de passen
maken.
Bij de oefening van Inge Dahlen was hij een en al verrukking.
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— Quelle grace. Mon Dieu quelle grace!
En hij verdraaide zijne oogen, dat men alleen het wit er
nog van zag. Friedel barstte het uit van lachen. Maar toen
zij aan de beurt kwam, lachtte ze niet meer. Ze vond dat
ronddraaien z66 dwaas dat ze zich er bijna voor schaamde.
Maar ze ergerde zich aan dat benauwde gevoel dat haar beklemde, schudde het van zich of en bewoog zich goed en wel
op de maat van de muziek.
Papa Polten stand vlak bij en keek met een hoogrooden
kleur van ingehouden lachen, naar de bokkesprongen van
zijn jongen. Toen zij dit zag, was 't voor Friedel het werk
van een oogenblik om op hem los te stormen, de armen om
hem heen te slaan en als een tol met hem in de rondte te
draaien.
Naar adem snakkend en doodmoe liet de oude heer zich
op een stoel vallen. Een oogenblik stond Friedel vddr hem
als de toornende gerechtigheid.
— Lacht u uw armen jongen nu op den koop toe nog uit,
vaderlief, — riep ze uit terwijl zij dreigend den vinger ophief.
Toen pakte zij den ouden heer met beide handen bij den baard
en gaf hem een kus die klapte.
Toen vloog ze weer overmoedig weg. Iedereen lachte en
tante Lena rood van verontwaardiging en schrik, wist niet
waar zich te bergen.
— Een origineel frisch vroolijk ding, dat nichtje van u, —
zei mevrouw Metzler tot tante Lena.
— 0 hemel lief !
Tante Lena ging maar niet verder op dat onderwerp in.
Op commando van Monsieur Fournêre hadden de jongelui
zich paarsgewijze opgesteld.
Hij wees iedereen hoe hij zijne dame moest houden.
— Pas trop tourdement, niets te fast en niets te loos, —
comme ca.
Max Metzler wilde naar Friedel toestappen, maar die stond
vlak naast een mageren kleinen bleeken geelblonden jongen,
een leerling uit de eerste klasse, in de wandeling „kleine Hans"
genoemd.
Deze had sterk blozend een paar woorden tot Friedel gericht.
— Kom maar hier, — had zij op medelijdenden toon gezegd — zij vermoedde dat hij haar ten dans had gevraagd en
op vriendschappelijke wijze had ze zijn arm door den hare
geschoven. Teleurgesteld had Max Metzler zich daarna tot
Inge Dahlen gewend, die verlegen haar arm in den zijne
legde. Nu klonk een der meest wegsleepende walzen door
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de zaal, die monsieur Fournere aan zijn viool wist te ontlokken. De paren stonden geschaard en de een na den ander
nam aan den dans deel. Eerst ging het vrij wel maar daarna
ging alles door en tegen elkaar aan. De jonge dansers hadden
nog niet geleerd hunne danseressen veilig te geleiden.
Friedel huppelde zeer uit de maat met haar kleinen Hans
rond en waar maar kans bestond ergens tegen aan te komen,
dansten die twee er zeer zeker tegen op.
— Zoo gaat het niet! — zei Friedel. Weet je wat, laat mij
eens als heer dansen. 1k ben grooter en kan beter oppassen
dat wij niet overal tegen aan komen!
En vdOrdat kleine Hans er op verdacht was, had zijn, doortastende dame de rollen verwisseld, en nu zij er stuur in had,
ging het paar zonder verdere stoornissen door de zaal.
Friedel kreeg er aardigheid aan .... Zij voelde een zekere
bezorgdheid voor den beschermeling in hare armen en trachtte
hem steeds zonder eenige stoornis door het gedwarrel en gedrang heen te helpen. Het ging hoe langer hoe beter. Geen
stooten, geen duwen meer! Maar in haar ijver had Friedel niet gemerkt dat dit grootendeels voortsproot uit de verminderde danslust van het overige gezelschap. De meeste
paren. pauseerden.
Eindelijk danste Friedel met den kleinen Hans LOffler bijna
alleen.
Op eenmaal weerklonk er een algemeen gelach. Eerst nu
merkte men dat Friedel en haar danser van rollen verwisseld
hadden..
— Mais, mademoiselle! Gij dansen en cavallier. Quest ce
que ca veut dire? Met een paar vioolstreken gebood rnijnheer
Foumêre, de beide dansers stil te staan. Lachend liet Friedel
haar danser los.
— Ja, mijnheer Fournere, zoo danste het beter — zeide zij.
Ik ben toch een heel stuk grooter en zoo kon ik beter zien.,
waar we heen draaiden. Eerst dansten we tegen iedereen en
alles aan. Maar ik vind het ook veel mooier om als heer te
dansen, en bij slot van rekening is het toch het zelfde.
Een luid gelach beantwoordde haar. Maar Monsieur Fournêre schudde het hoofd en zweeg verbaasd. Zoo lets was hem
nog nooit overkomen.
Tante Lena riep met een smeekenden blik haren broer ter
hulpe. Papa Polten begreep haar bezorgheid niet en hij amuseerde zich dol met wat zijn jongen deed.
— Encore — commandeerde monsieur Fournere en zijne
viool zette opnieuw in. Dit maal was het Max Metzler gelukt
om met Friedel te dansen.
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— Hoe wilt ge? — had Friedel hem gevraagd, — als heer
of als dame?
In het voile gevoel zijner mannelijke waarde had Max geen
antwoord gegeven, maar zijn arm om haar heen geslagen.
En dat was heel wat anders dan met den kleinen Hans te
dansen.
— Zoo vind ik het wel prettig, ik kan ook best voor dame
dienen, hoewel als heer doe 'k het liever. Voor meisje is papa's
jongen niet in de wieg gelegd.
Max lachte vroolijk. Z'n zuster had hem al verteld dat
Friedel „papa's jongen" was.
— Niet voor meisje in de wieg gelegd ....! Er zijn toch
van die dingen, die zich niet laten veranderen, — zei hij
lachend, — voor ons is u nu eenmaal een jonge dame en .
— In 's hemelsnaam, — viel Friedel hem lachend in de
rede, — een meisje ben ik nu eenmaal, dat laat zich niet veranderen, maar een jonge dame, daar dank ik voor! Als ge
me dat nog eens zegt, attaqueer ik als een jongen. Waar zijn
we anders voor hier, als het niet is om pret te makers? En dat
kan men alleen als men als kameraden handelt, ergo
u
u
- Goed, maar hoe wil u
Friedel hief haar vinger dreigend tegen hem op.
— Maar hoe moet ik u dan noemen? — vroeg Max.
— Wel, eenvoudig „Friedel."
— Goed zoo, en laten we nu nog een beetje dansen.
Volgzaam legde Max den arm om zijne dame en niet al te
bedaard mengden zij zich onder de dansende paren.
Het was intusschen acht uur geworden en met de dansles
was het uit. Er werden eenige verfrisschingen en versnaperingen gepresenteerd.
Lily nam den arm van Friedel en ging met haar waar Max
en Inge zaten. Deze laatste leunde achterover in haar stoel.
Max zat dicht bij haar en manoevreerde met een waaier om
haar wat frissche lucht toe te wuiven. En hij was daar zoo
ijverig mee bezig, dat hij de nadering van zijne zuster met
Friedel niet eens bemerkte.
— Arme Inge, je hebt zeker de rheumatiek in je handen,
dat je zeif den waaier niet kunt gebruiken. Wacht, ik zal je
een beetje helpen.
Terstond schoof ze een stoel aan Inge's andere zijde en met
den grappigsten ijver bootste ze na wat Max zoo ridderlijk
deed. Inge wilde eerst boos worden, maar het schelmsche
gezicht, dat Friedel daarbij trok, overwon en deed haar lachen.
— Max.
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— Friedel?
Lily vertrouwde haar eigen oogen niet, maar Friedel gaf
hem een knipoogje.
— Max, laten we nog eens een dwaasheid verzinnen. Dansen
is zoo verschrikkelijk eentonig en vervelend. We moeten
eens wat anders uitdenken. Help eens een handje.
— Wat zoudt ge er van, denken, als wij beneden in den tuin
ons sneeuwballengevecht hervatten, — zei Max plagende.
Friedel dacht een oogenblik na en zei:
— Neen, dat gaat niet. Dat zou tante Lena niet willen
hebben.
— Ja, maar ik weet werkelijk niets. — Een spelletje? Stel
maar wat voor!
Friedel dacht na. — Wat zegt ge van „roovertje?" Of een'voudig „krijgertje?" Of — wacht, 'k heb het, — Blindemannetje.
Lily en Inge keken elkaar vragenderwijze aan.
— Ja, maar
Juist kwamen Helena en Gerda met Maurits Weissen en Hans
Loffler bij hen.
— Friedel wil „blindemarmetje" spelen.
Het viertal begon allemenschelijk te lachen.
— Wacht, dan weet ik iets beters, — zei de vroolijke Gerda.
Zoeken op aanwijzing van muziek. Friedel moet buiten staan
en dan zullen we haar een aardig nootje te kraken geven.
Friedel was terstond bereid. Ze huppelde naar de deur,
kreeg onderweg haar papa te pakken, draaide een paar keer
met hem in de rondte en vloog naar buiten.
— Waar gaat dat heen, jongske? — riep hij haar na.
— Een beetje in de sneeuw, vadertje.
In duizend vreezen liep de oude heer haar achtema. Van
zijn jongen, dat wist hij, kon het dolste worden verwacht.
Toen hij buiten kwam, gleed ze juist langs de trapleuning
naar beneden.
— Friedel! — Hij keek over de leuning heen, zij stond beneden. Om hem gerust te stellen kwam ze de trap op, twee
treden tegelijk nemende, maar v6c5r dat hij het verhinderen
kon, was ze weer langs de leuning naar beneden gegleden.
Hij zag verlegen achter zich om. Gelukkig had niemand het
tezien.
— Friedel! —
Terstond was zij weer boven en sloeg hare armen om zijn
hals.
— Ziezoo, vadertje, nu is uw jongen weer eens wat op
..adem gekomen. Misschien gaat het nu weer gemakkelijker
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,om de eerzame jongedame te spelen. Oef ! Dat is moeilijker
dan ik dacht.
Ze trok zoo'n komiek wanhopig gezicht, dat papa Polten
hartelijk daarom lachen moest.
— Oho! — riep hij uit. Van eene eerzame jongedame hebt
ge net zooveel als een ezel van een rasveulen.
— Maar daarvoor ben ik dan ook uw jongen, vadertje, nu?
Weer keek de oude heer schuw achter zich.
— Tante Leentje hoort ons niet, — stelde de scheim hem
gerust.
Papa Polten trachtte een ernstig gezicht te zetten, maar
het lukte niet.
— Mijn jongske, — zeide hij inhartelijk en streek haar liefkoozend over het hoofd.
De deur van de zaal ging open en men riep: —Friedel, Friedel !
Lily en Max riepen allebei tegelijk, en Friedel vloog door
de geopende deur. Papa volgde. De mama's in de zaal waren
eerst zeer verwonderd geweest dat de jongelui niet meer
dansten, maar zij lieten ze begaan..
Het geeerde gezelschap zat aan twee zijden langs den muur.
In het midden van de zaal stond alleen een stoeltje. Eene
der dames zat aan de piano en speelde een vroolijke polka.
Friedel bleef even in de deur staan om den toestand te overzien. Die kruk daar midden in de zaal moest lets te beteekenen
hebben. Ze ging er terstond heen en nam er plaats op. De
muziek zweeg. 't Was een oogenblik doodstil. Daarna opeens
van alle kanten . . .
— Heelemaal verkeerd. Mis. Wat anders raden, — zoo
klonk het door elkaar.
Bij zich zelve overleggende, stond Friedel op.
— Dat krukje moest toch lets beteekenen.
Het pianospel begon weer.
Rondziende viel Friedel's oog op den kleinen Hans.
— Waarom schoof die op z'n stoel zoo onrustig heen en
weer? Op eenmaal kreeg ze eene ingeving. Ze vloog naar Hans
toe, maakte eene bulging voor hem, legde haren arm om
hem heen en draaide bij de immer snellere maten van de polka
met hem door de zaal.
— Bravo, bravo!
Na de zaal enkele keeren rondgedanst te hebben, viel het
haar in — maar die stoel?
Ha, daar had ze 't !
Ze bracht den kleinen Hans voorzichtig naar de kruk, liet
hem plaats nemen en wuifde, zooals ze dat straks Max Metzler
had zien doen, hem met haren waaier verkoeling toe.
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Een luid — bravo — beloonde de welgelukte oplossing van
het raadsel. Men amuseerde zich koninklijk. Alleen Leentje
keek sip en volernstig.
Nu moest Inge Dahlen, ofschoon ze er sterk tegen protesteerde, buiten staan. Ze kwam vrij door eene gracieus
gedanste wals, zonder cavalier te hebben.
Lily Metzler moest op haar beurt een lied zingen, wat ze
zeer netjes deed.
Nu was het de beurt van Max Metzler. Hij moest kreupelrijmen maken op zes leden van het gezelschap; — stelde zijne
zuster Lily voor. Met groote toejuiching werd dat goedgekeurd.
Max kwam binnen. Na enkele accoorden aangeslagen te
hebben, hield de muziek volkomen op, waarheen of hoe Max
zich ook bewoog. Hij schudde met zijn hoofd heen en weer
als iemand die er nets van begrijpt.
— Ja maar, — begon hij — toen begon het pianospel weer
zachtjesaan.
— Alzoo moet ik spreken.
De muziek klonk luider.
Hij zette zich in postuur.
— Geeerd gezelschap — begon hij — ik...
De muziek klonk zachter, — voel mij zeer vereerd...
De muziek zweeg.
Max schudde het hoofd heen en weer.
— Nu, dat ook niet! Mijne dames en heeren, ik spreek zeer
gaarne.
Luid klonk de muziek weer.
— Aha, dus verzen wil men hebben.
Nu wist Max wat hij te doen had. Hij liet z'n oog over de
aanwezigen gaan en het vestigde zich op Inge Dahlen. Hij
ging naar haar toe, maakte eene buiging en begon:
— Bij der zonne liefste stralen,
Is te vergelijken ...?
— Inge Dahlen!
juichen allen.
- Wij kennen u, sinds gij nog kleene
Waart van Heer Martens, de jonge...
— En het koor juichte: — Helene!
— Bravo, bravo, verder!
— Nog verder? Welnu dan!
— Het zijn twee sterren, die ik zie,
De zusjes Elsbeth en Marie.
— Ik groet met muts, als met m'n pet,
De zusjes die heeten Marie en Elsbeth.
— Hoera! klonk een hooge jongensstem. Het was de kleene
Hans, die zelf schrikte van z'n bravoure.
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Max stormde op hem los en zei:
— He! hoor dien grooten schreeuwer, bijna...
Dicht hij een vers op juffie Greta.
Hans dacht door den grond te zinken, toen aller oogen Haar
hem keken.
Max stond reeds voor Friedel en zei:
Waar overmoed speelt op den fidel,
Daar geeft den toon, de durfal...?
— Friedel! — riepen Allen juichend.
— Houd op gij dwaze rijmer Max!
Gij overschaduwt zelfs Hans Sachs.
Het was de vader van Max, die onopgemerkt bin.nen was
gekomen, zijne hand op diens schouder legde en daarmee een
einde maakte aan de rijmelarij.
Nog een dansje tot besluit en daarna nam men voor dien
avond vroolijk afscheid.
Zoo ging onder naaien, koken en dansen de winter voorbij
en 't werd weer Maart. De eerste viooltjes sloegen de oogen op,
de krokusjes piepten uit het gras naar de zon, opdat deze
ze zou kussen. De sneeuwklokjes bengelden langzaam en zacht,
en luidden 't voorjaar in.
De merel beproefde nu en dan of ze den fluittoon nog in
haar stem had behouden. Leeuwerikken en lijsters zongen en
jubelden. De vink oefende zich in zijn slaan en bleef in zijn
kunstigen sierzang steken. Heel de natuur maakte zich vaardig
voor het ware lenteleven.
Den vijf en twintigsten Maart was Friedel's verjaardag. Ze
werd dan zeventien jaar oud.
Tante Lena had plan gemaakt, den dag eens extra feestelijk
te vieren.
's Morgens tegen tien uur kwam zij bij haren broeder in
de kamer.
— Konrad!
Leentje!
De oude heer was zeer op dreef. Hij rookte een lekkere pijp
en las zijn courant — en in weerwil van de tabaksrook leek
alles hem roserood gekleurd.
— Konrad, over acht dagen is je kind jarig! — Ze wordt
zeventien jaar... me dunkt, we moesten dien dag eens bijzonder
feestelijk vieren.
— Ja, Leentje! Wel, wel, zeventien jaar! Wat vliegt die
tijd! Nog kort geleden was jonkie zoo'n kleine dreumes en...
De oude heer verzonk in gepeins en rookte er dapper op los.
Tante Lena liet zich echter niet van de wijs brengen.
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— Ja, de tijd vliegt! — herhaalde ze — maar wat ik zeggen
wilde, ik geloof dat mijn methode bij Friedel aanslaat, ik
meen dat zoo te kunnen opmerken!
De oude heer zeide niets. Hij had heel wat anders meenen
op te merken, maar als tante Lena tevreden was, waarom
zou hij haar genoegen dan verstoren.
— Ja, ja, ik meen dat zoo uit een en ander te kunnen opmaken, — herhaalde tante Lena nog eens knikkend, op zeer
bevredigenden toon.
— En nu had ik zoo gedacht, om ter eere van den verjaardag, tot besluit der danslessen, een kleine danspartij hier
in huis te geven. Friedel kon dan meteen haar entree doen
als dochter des huizes, misschien zelfs eenige proeven harer
kookkunst afleggen, kortom, eens eindelijk werkelijk als jonge
dame optreden. Wat dunkt u daarvan?
Papa Polten kuchte. Hij vertrouwde de jonge dame niet
al te best, maar hield zijne vermoedens voor zich.
— Nu, geen kwaad idee! — zeide hij — 1k heb er niets
tegen, wanneer Friedel ....
— Frida zal u hoogst dankbaar zijn, hoop ik.— En zelfbewust stevende tante Lena de kamer uit.
Papa Polten nam de pijp uit den mond en keek de vertrekkende verwonderd na.
Hij leunde daarna weer in zijn stoel, rookte behagelijk zijn
pijp en glimlachte of en toe.
Waar hij wel aan denken mocht!
Plotseling dook van uit de tabakswolken een bruin gezichtje
op, witte tanden en een paar ondeugende oogen blonken
hem tegen.
Dat schelmsche koboldsnoetje paste zoo uitstekend in den
gedachtengang van den ouden heer, en was er als het ware
de verpersoonlijking van, dat hij volstrekt niet verbaasd was
van die verschijning.
— Vadertjelief !
— Jongske.
— Daar ben ik!
— Dat zie ik.
— En... verwondert u dat heelemaal niet?
— Neen!
— Maar 't is van daag...
Nu werd de oude heer opmerkzaam. Dat was waar ook.
Friedel moest vandaag naar de naailes in de stad.
— Streken uitgehaald?
— Uitgeknepen! — Hoezoo? —
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Ik kon het niet langer uithouden, vadertje, tusschen die
benauwde muren. Er was geen enkel raam open en toch heeft
de zon zoo heerlijk geschenen. En in die akelige nare, nauwe
straten hoort men geen musch tjilpen, geen vink slaan, geen
mees piepen, men ziet niets dan muren, muren en nog eens
muren en daken. Geen boom, geen struik, en toch is het lente
daarbuiten. En toen kreeg ik het te kwaad, vadertje, en ik
kon het niet langer uithouden. Ik heb de heele santekraam
op de tafel gegooid, mijn hoed op gezet en een, twee, drie,
vlugger dan u 't nog ooit gezien hebt, was ik de deur uit,
zat op mijn fiets en reed den zonneschijn, de frissche lucht
en de vrijheid tegemoet. Ha, ha, ha. Wat zullen ze een rare
gezichten hebben opgezet. — En hartelijk lachend sloeg ze
de armen om haar vader's hats en drukte haar zacht gezichtje
tegen zijn behaarde wang, stond in 't volgende oogenblik
weer midden in de kamer en draaide als een tol in de rondte.
Papa Polten legde zijn pijp neer en kuchte.
— Hm, hm, Uitgeknepen? Dat komt niet te pas!
— Maar vaderlief!
— Neen, dat komt volstrekt niet te pas.
— Maar ....
— Wat ge doet, doe dat goed. Plicht gaat v6Or vermaak t
— Ja, maar
Friedel liet het hoofd hangen en kreeg een kleur.
— Hoe lang rijdt ge er met uw fiets over, van hier naar
de stad?
— Een half uur ! — En de les duurt?
— Voor mij tot twee uur, omdat ik 's middags vrij heb.
De oude heer haalde zijn horloge te voorschijn.
— Kwart over tien, dat is dus nog ongeveer drie voile
uren
— Vooruit! Op de fiets en naar de les!
— Maar vadertje!
— Vooruit! Niet tegenpruttelen! Gehoorzamen I
Friedel zei geen woord meer, maar ging met een kleur als
vuur de kamer uit, de gang door naar buiten en reed weg als
een pijl uit een boog.
De meisjes op de naailes hadden vreemd opgekeken toen
Friedel zonder een woord te spreken haar werk had neergelegd, haar hoed had genomen en naar buiten geloopen.
was. Maar nog meer verbaasd waren ze, toen zoowat een
uur later, de deur weer open ging en Friedel om 't hoekje
keek en binnen kwam.
Papa's jongen.
9
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— Neem me niet kwalijk, juffrouw! — zei ze tot juffrouw
Hummel. — Ik wilde stilletjes uitknijpen, maar papa heeft
me teruggestuurd. Het spijt me, maar 't zal niet weer gebeuren .
Tegen den vriendelijken blik die deze woorden vergezelde
was juffrouw Hummel niet bestand.
Ze antwoordde dan ook vriendelijk:
— Wel, kind, hoe kwam je daartoe?
— 't Was buiten zoo mooi en zoo zonnig — en hier zoo
saai, hoe kan iemand dan blijven zitten!
— Ja, kind, de plicht is in deze de beste leermeester. Ik
was ook jong en hield veel van zonneschijn en lucht . .
Juffrouw Hummel zweeg, haar oogen schitterden en 't was
als weerspiegelde zich daarin de zonneglans, dien zij in haar
jeugd had opgevangen en in haar hart bewaard, ook al stormde
en winterde het daarbuiten.
Friedel boog zich over de hand der oude juffrouw en drukte
er een kus op.
Friedel had niet veel verwachting van tante Lena's plan
om haren verjaardag luisterrijk te vieren.
— Ja, tantetje, ik zou veel liever met papa een grooten
rijtoer maken. Sedert ik aan het leeren ben van koken en
naaien, komt er van het rijden niet veel, en mijn paard is er
al heelemaal stijf van geworden. Of anders kon ik de dorpsjongens roepen, en musschen of kraaiennesten uit gaan halen.
— Waarom zoudt ge niet een beetje met de biggetjes uitgaan, holderbolder of kopje duikelen. Lieve hemel, kind, zal
je dan nooit wijs worden! Zie je dan niet dat ik alles voor je
eigen bestwil uitdenk? Is dat nu de dank voor al mijne liefde
en zorg!
Tante Lena was erg zenuwachtig en Friedel heelemaal uit
het veld geslagen. Zij schikte zich echter naar wat tante voor
de feestviering verzon en ze deed alsof ze er groot belang in
stelde en zij er erg veel schik in had.
Toen Friedel met hare uitnoodiging voor het verjaarfeest
bij hare vriendinnetjes kwam, ging er een algemeen gejuich op.
De meest intieme, Lily, Inge Dahlen, Gerda, Helene, Elsbeth en Marietje mochten reeds den vorigen dag komen. Op
den feestdag zelf werden de anderen reeds des voormiddags
verwacht, en 's avonds om zes uur zou het bal beginnen,
waarbij de papa's en mama's tegenwoordig zouden zijn.
Op den avond voor den grooten dag zaten Friedel en hare
vriendinnen na het avondeten met papa Polten gezellig bijeen.
— Wat zullen we nu doen, kinderen, 't is toch nog veel te
vroeg om naar bed te gaan.
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— Zwarte pieten, toe, zwarte pieten, papa! — zei Friedel'
— met echte snorren! Die kan ik zoo mooi maken.
Vroolijk lachend waren alle anderen het er mede eens.
Alleen Inge Dahlen aarzelde en vroeg:
— Krijgt men die geverfde snorren er zoo makkelijk wel
weer af?
Bij die vraag keken de anderen ook wel wat bedenkelijk
maar Friedel bracht ze aan 't lachen, zeggende: — Wel, dan
scheren we elkaar. Vooruit kinderen!
In een ommezien zat men om de ronde tafel, papa Polten,
als een oude knoestige stam, midden onder de bloeiende rozenstruiken. Toen tante Leentje, die na het eten door Babette
was geroepen, een half uurtje later weer binnenkwam, vond
ze daar wat ieder ander hartelijk zou hebben doen lachen.
Maar tante sloeg van stomme verbazing met hare handen
in de lucht, alsof de wereld zou vergaan.
Daar zat nu haar eigen broeder met zijn goedig en vriendelijk gezicht, met zijn grijzenden baard, de pijp in den mond
en haar, haar eigen nachtmuts op zijn hoofd, de banden om
zijn kin gestrikt. De jonge meisjes hadden breede, koolzwarte
snorren met flunk opgedraaide punten en Friedel die zich zelf
mooi had gemaakt, was bezig met Inge te tatoeeren.
— Maar zijn jelui nu heelemaal dwaas geworden! Hoe moet
ge die viezigheid nu weer van je gezicht krijgen? En morgen
is het ball — Tante Lena riep dit ontsteld uit en even ontsteld grepen alle gelukkige eigenaressen van een mooie snor
naar haar gelaat en veegden op goed geluk daarop rond. Dat
maakte de zaak natuurlijk nog veel erger. Papa Polten en Friedel
schudden van het lachen. In plaats van zes gezichten met
snorretjes zag men nu zes mooren.
— Lieve beste juffrouw, wat moeten wij beginnen?
Inge barstte bijna in tranen uit.
— Wel, Inge, dan dansen jelui als mooren-koninginnen.
Geen kwaad idee!
Maar de meisjes hadden opeens totaal geen aardigheid meer
in Friedel's grap, en verdrongen zich om tante Leentje, van
wie zij hulp verwachtten.
Deze wierp Friedel een verwijtenden blik toe en verdween
met de mooren-koninginnen.
Papa Polten had de muts al lang afgezet en keek Friedel
vragend aan.
— Is 't er werkelijk zoo moeilijk af te krijgen, jongske?
— Nu, ze zullen wel duchtig moeten wrijven, want ik had
de kurk behoorlijk gebrand. Maar al blijven ze nu een beetje
zwart, wat hindert dat dan nog?
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— Nu, dat zou nu toch niet zoo heel prettig zijn. Maar ga
nu heen en wasch jezelf ook af, want tante Lena wordt anders
ernstig boos.
— He, vadertje, doe me nu dat verdriet niet aan. Vanavond blijf ik zoo. Wie weet of ik nog wel ooit weer een snor
zal krijgen! Maar ik weet wel iets om tante Lena alles te doen
vergeten, en... weg was ze.
Al heel gauw kwamen de anderen giegelend, maar toch zeer
in haar schik terug. De . gezichtjes glommen een beetje en
droegen alle sporen van flink geboend te zijn, guar behalve
misschien een lichte schaduw, had het zwartsel toch geen
sporen achtergelaten, en ook die zou morgen wel verdwijnen.
— Daar zijn we weer!
— Dat was me wat moois!
— Friedel mag 't nooit weer doen!
— Waar is zij?
— Ze zal zoo dadelijk wel weer terug komen.
Tante Lena kwam juist de kamerdeur in, met een hoog
roode kleur, een kom water met een handdoek en groene zeep,
torschende.
— Konrad, waar is Frida? Als ze vandaag niet...
Allerliefste melodieuse klanken deden haar midden in den
zin ophouden.
Daar stond Friedel, haar viool onder de kin. Haar hoofdje,
zacht leunend op heur instrument, een zachte uitdrukking op
het bruine gezichtje, dat zonderling afstak bij den dikken
snorbaard, terwijl hare oogen droomerig vOcir zich uitstaarden, als verkeerde zij in hooger sfeeren.
Ademloos luisterden de meisjes toe.
Was dat Friedel, haar dwaze overmoedige Friedel?
Tante Lena was op een stoel naast de deur gaan zitten,
had de waschkom naast zich op den grond gezet en luisterde,
de handen in den schoot gevouwen, aandachtig toe.
— Friedel met de viool — altijd, wanneer ze daar niet als
een dolleman op kraste — was voor tante Leentje eene heele
andere persoonlijkheid dan de Friedel die volgens haar in het
gewone dagelijksche leven, eene nagel aan hare doodkist was.
De meisjes hielden den adem in, vol verwachting luisterende. Tante Lena eveneens. Papa lachte in zijn vuistje.
— Rakkert! — fluisterde hij zachtjes, toen luisterde hij
ook in gespannen verwachting.
En Friedel speelde. In hare handen was er leven in de viool
gekomen: zij jubelde, juichte, lokte, klaagde, weende, troostte,
zong. Hoe Friedel er dat alles uithaalde?
Plotseling gingen de meest gevoelvolle tonen over in een
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ondeugende operette-melodie, versmolten in hemelsche accoorden, doken ondeugend weer op, om ten slotte te triomfeeren in eene verleidelijke wals. 't Was gedaan met de stille
aandacht.
Springend, dansend, jubelend omringden haar de vriendinnen.
— Maar Friedel...
— Friedel, zoo lets...
— Friedel, waarom hebt ge nooit...
— Friedel, gij zijt eene echte kunstenares!
Zoo klonk, galmde, jubelde, alles dooreen.
Friedel speelde maar door.
De oogen van ondeugd schitterend, maakte ze eene diepe
buiging voor tante en de waschkom, vloog papa om den hals,
waarbij ze een oogenblik met spelen ophield, om met haar
gezicht tegen het zijne te wrijven en daarna met schelmsch
gelach weg te vliegen, al de meisjes achter haar aan, als weleer
de rattenvanger van Hameln.
— Prachtige viooltonen en zilveren meisjesstemmen gingen
al verder en verder het bosch in.
Tante Lena haalde verruimd adem, alsof ze uit een droom
ontwaakte.
— Wat een kind! — zuchtte ze, niet bits of scherp. Integendeel, er sprak innige liefde uit den toon harer stem.
Daarop begon ze hartelijk te lachen.
Papa Polten zag er dan ook allerlduchtigst uit met zijn
rood gezicht, waarop Friedel's snor duidelijk zichtbare sporen
had nagelaten.
— Ge moet maar gauw weer eens zwarte Piet spelen. Daar
staat waschwater en zeep. Ik heb het dan toch niet voor niets
gehaald. Goeden nacht, Konrad!
Spoedig daarna was alles stil in huis.
Af en toe klonk uit de kamer waar de 'ogees sliepen nog
een onderdrukten lach, maar al heel gauw hield daar ook zelfs
't gefluister op en was alles in taste.
Dresdorf sliep.
Den volgenden morgen klokke acht stonden de meisjes voor

de veranda-deur die toegang gaf tot de eetkamer en waarin
de warme Maartsche zon tante Lena haar nichtje Friedel
plechtig en feestelijk stond op te wachten.
— Lieve Friede. Ik wench je van harte geluk met je zeventienden verjaar
— Drommels! dat is waar ook!
Friedel hield zich vreeselijk verrast.
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— Neem me niet kwalijk, tante, maar dat had ik werkelijk
totaal vergeten.
Het bruine meisjesgezicht drukte zich tegen tantes rimpeligen wang en ze sloeg haar armen om haar hals.
— Dank u hartelijk, tantetje. Blijf maar altijd veel van
uw dwaze Friedel houden!
Tante Lena was zichtbaar aangedaan en wilde juist een
zalvend antwoord geven, toen papa Polten kwam aangestapt.
— Vadertje! vadertje! — en Friedel vloog hem om den
hals. Zeg nu ook eens — 't ga je goed! — tegen uw jongen.
Zeventien jaar! Wat een eerbiedwaardige leeftijd, he?
— Ja zeker, kindlief. God zegene je!
Ook papa Polten was zeer aangedaan. Hij knipte zeer verdacht met de oogen en in Friedel's blauwgrijze kijkers blonken
tranen. Zij nam heur vader's hoofd tusschen beide handen en
drukte hem een hartelijke kus op den mond. Daarbij rolde
een traan over zijn gelaat, dien zij met de hand wegveegde
en schelmsch zei ze: — U hebt u van morgen niet goed afgedroogd, vadertjelief! — en beiden lachten.
Nu kwamen de vriendinnen met haar gelukwenschen en geschenken. leder had een aardige kleinigheid voor Friedel bedacht.
— En Frieda, moet ge nu de andere cadeaux niet eens gaan
bekijken! — en tante ging de meisjes vooruit, de eetkamer in.
Of Friedel dat wilde!
Midden in de kamer stond een groote tafel en midden daar
op lag een volledig gezelschapstoilet, de waaier, handschoenen„
zakdoek, dansschoenen, niets was vergeten.
De japon was van fijn rose cachemire, zeer eenvoudig en
jeugdig gemaakt, en uit zes jonge monden klonken allerlet
uitroepen van bewondering.
Friedel wist eigenlijk niet wat zij zeggen zou. Ze wist niet
best wat ze met al dat moois moest aanvangen en keek onwilkeurig met een zucht naar haar geruite blouse en den geliefden
blauwen rok.
— Dat is uw toilet voor vanavond, Frieda! Bevalt het je?
— zei tante Lena.
Friedel aarzelde een oogenblik. — 0 zeker, tante, zeker,
maar
Ze wilde er aan toevoegen: 1k betwijfel of mij zoo iets.
wel zal staan! — toen haar oog plotseling viel op iets anders,
dat haar van louter vreugde deed blozen.
— 0 vadertjelief, de laarzen!
Ze hield een paar keurige kaplaarzen in de hoogte, die vee
overeenkomst hadden met jongenslaarzen, en streek er liefkozend met de hand over heen.
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— Maar dat zijn jongenslaarzen, Friedel! — merkte Inge op.
— Ja, juist, mijn grootste wensch! Nu kan ik gerust door
slik en modder loopen en behoef ik me ook bij minder mooi
weer niet te ontzien. — Ze keek tante Lena even van terzijde
aan — mijn rok er in gestopt en dan voorwaarts, marsch!
— En de japon, Friedel! — Papa gaf haar een knipoogje
naar den kant waar tante Lena stond, die bij de scene met de
laarzen groote moeite had gehad om te zwijgen.
Friedel begreep dien wenk.
— De japon is prachtig, maar eigenlijk veel te mooi voor
uw jongen.
— Ja, een drilbroek en een blauwe kiel zouden je beter
lijken! — Tante Leentje was boos.
— 0 kom, tante! — en Friedel keerde met geweld tantes
afgewend gelaat naar zich toe. — U zult eens zien, hoe uw
nichtje vanavond met al die rosepracht zal pronken!
— Ik mag 't lijden!
Tante Lena zuchtte al weer!
Op verzoek van tante zou men dien middag zich niet bijzonder vermoeien en de meisjes zouden om vijf uur stilletjes
naar haar kamer gaan.
Om zeven uur zou de feestelijkheid beginnen en om half
zeven konden de gasten worden verwacht.
Dien tusschentijd zouden de meisjes gebruiken om toilet
te maken.
Op de verschillende bedden lagen de feestgewaden uitgespreid en met verwondering keek Friedel toe, met hoeveel
gewicht hare vriendinnen die aankleedpartij bewerkstelligden.
Ze had goedmoedig aangeboden iedereen te helpen, en hoewel
de meisjes eerst hare kameniersdiensten gaarne hadden aangenomen, werd ze na korten tijd al weer weggestuurd.
— Toe, Friedel, schei uit, je trekt m'n haar uit!
— Friedel niet zoo hard trekken, je scheurt het lint!
— Au! mijn voet! Neen, ik zal maar liever zelf mijn laarsjes
rijgen!
— Jelui zijt me een dankbaar troepje! Ziet dan maar hoe
ge 't zonder mij klaar speelt!
En Friedel ging midden in de kamer op de tafel zitten,
bengelde met de beenen i en foot een deuntje, terwijl ze haar
vriendinnen met allerlei op- en aanmerkingen amuseerde.
Eindelijk hoorde men het eerste rijtuig stilhouden.
— Toe, Friedel, vlug dan toch 't Is heusch hoog tijd! — ze
Lily bijna smeekend.
Friedel schikte zich. Ze maakte werkelijk vlug voort.
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— Kort haar is gauw in orde . — zei ze lachend en ging,
met den kam door haar krullebol.
Lily wierp haar het rosekleedje over het hoofd.
— Dat zal mooi staan bij mijn bruine gezicht ! — merkte
Friedel lachend op.
Zonder een woord te spreken, bracht Lily haar voor den
spiegel en verbaasd staarde Friedel het beeld aan, dat daarin,
werd weerkaatst.
— Drommels! Wel heb ik ooit van mijn, leven! Ben ik dat.
we rkelij k !
Haar naive bewondering was zoo allerkoddigst, dat de
anderen geen raad wisten van 't lachen.
Friedel's verwondering was tenminste ten deele gerechtvaardigd. Wat ze daar in den spiegel zag, leek zoo bitter weinig
op de gewone Friedel.
Het bruine gezichtje was weliswaar hetzelfde, ook het
donkere krulhaar, en de ondeugende oogen en parelwitte tanden,
de frissche roode mond en de kleine fijne neus, maar over dat
alles lag als een rooskleurig waas.
- Ja, kleeren maken den man! — merkte Friedel op, —
maar ik moet zeggen ze hebben er eer van!
En ze maakte voor haar beeld in den spiegel een diepe,eerbiedige buiging, om dadelijk daarna heur arm om Lily's middel
te staan en als dol met haar in het road te draaien.
— Rozeknopjes! — plaagde Lily.
— Als je dat nu nog eens zegt, meiklokje, dan zal 't je
berouwen! Ik ben geen dwaze bakvisch, ik ben mijn waders,
jongen. En al die gekleurde poespas — en verachtelijk spreidde
zij den rok van haar rose kleedje uit — die kan me voor mijn
part gestolen worden; ik... verder kwam ze niet.
Er werd gekiopt.
— Kinderen, zijt ge klaar?
Tante Lena stak heur hoofd door de kamerdeur.
— Laat eens zien!
Blozend en lachend stonden de jonge meisjes vciór tante_
— Netjes, keurig netjes! Allerliefst, inderdaad alleraardigstEn bewonderend keek ze naar Inge.
— En nu gij, Frieda?
Friedel boog en deed alle moeite om de anderen na te doen..
— Zoo, dat gaat viii well —merkte tante op, want meer durfde
zij niet te zeggen, hoewel ze blijkbaar trotsch was op haarnichtje.
— Een aardig rosekno...
De meisjes begonnen hartelijk te lachen.
Friedel maakte een pirouette en liep op een drafje weg„
de anderen achterna.

137
Tante Lena volgde, hoofdschuddend.
— 0 lieve hemel, was 't maar vast morgen
In de zaal was het gezelschap reeds bijna voltallig. Er
volgde een algemeene vroolijke begroeting. De jonge meisjes
zochten het eerst haar moeders op, en deze schikten alien
bier of daar nog iets aan het toilet harer dochter terecht.
Friedel maakte een buiging voor haar vader.
Ondeugend en toch bijna smeekend keek ze hem aan.
— Vadertje, uw jongen...
— Is een rozeknopje geworden! — voleindde de oude heer
den zin.
Maar Friedel wierp hem een woedenden blik toe, balde de
kleine vuist, stopte haar ooren dicht en liep weg.
Verwonderd keek papa haar na.
— Nu, wat is er nu weer aan de hand, kleine bengel?
Max Metzler stond veer haar.
— Friedel, ge ziet er vanavond inderdaad uit als een rozeknopje. Ik...
Maar dat bekwam hem slecht.
— Ik zal je eens even wat zeggen! — barstte Friedel los.
— Kort en goed! ik laat me niet langer ongestraft beleedigen.
Ik...
— Maar Friedel, het is toch geen beleediging als ik zeg, dat
je er uitziet als een ro...
— Als je dat nu nog eens zegt, word ik woest. Ja, het is
wel een beleediging Ik ben geen. rozeknopje. Ik wil geen
rozeknopje zijn. Zeg al dien nonsens tegen malle bakvischjes,
die 't willen aanhooren! Ik ben papa's jongen en daarmee
basta!
Max werd er verlegen onder. Wat een driftkopje!
— Nu, jonge dame brandnetel, dan... — begon hij.
Toen moest Friedel lachen. Ze had al weer spit van haar
boozen uitval.
— Dat hoor ik liever! — zei ze en stak Max de hand toe,
die hij zwijgend drukte en daarmede was de vrede weer gesloten.
Het strijkkwartet, dat dien avond als „orkest" zou dienst doen,
zette de eerste wals in en Friedel draaide met Max reeds rond.
Rozeknop, brandnetel, bakvisch, zelfs papa's jongen was
vergeten. Ze gaf zich alleen en geheel over aan de vreugde
en het genoegen van 't oogenblik.
De eene dans volgde op den andere, en Friedel was altijd
daar to vinden waar 't het vroolijkst toeging, ofschoon zij
zich in hare gedragingen niet van de andere meisjes onderscheidde.
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— Wat ziet die kleine Polten er vanavond aardig uit!
— Dat vind ik ook, ik wist niet dat ze zulk een lief gezichtje had.
— Ja, en daarbij zoo vroolijk en opgewekt; mijn Maurits
zegt...
Wat Maurits zeide kon tante Lena niet meer verstaan,
maar wat zij gehoord had, was haar voldoende. Ze zou 't wel
winnen met haar „methode".
Tien uur,...
Nu zou men aan 't souper gaan. In een aangrenzend vertrek
waren de tafels aangericht, waaraan weldra het geheele gezelschap was vereenigd, en onder vroolijke scherts werd den
feestmaaltijd alle eer aangedaan.
Bij het dessert liet papa Polten champagne aanrukken.
De jongelui spreidden een bewonderenswaardige vaardigheid
ten toon in het ontkurken der flesschen en 't vullen der glazen.
De kleine Hans scheen een heel ander mensch te worden. Hij
schertste en flirtte met zijn buurvrouw, draaide aan de snor
die slechts nauw zichtbaar was, en stond eindelijk op om een
toast te slaan op „de jubilaresse" zooals hij Friedel voortdurend noemde.
Ze hadden hem alleen onderzoekend aangekeken, want de
verandering die met hem had plaats gegrepen, was bepaald
opvallend.
— Dames en heeren — begon hij met zijn schelle stem,
— dames en heeren! — Wij vieren heden een feest — een
feest — ja — wij vieren heden een feest !
— Ja, dat weten we al! — merkte Max droogjes op.
— Wij vieren heden een feest !
— Zeg, schiet nu wat op!
— Een feest...
— Toe, verder dan!
— Wij vieren heden...
— Een feest — brulden alien in koor.
Kleine Hans liet zich echter niet van de wijs brengen.
— Wij vieren heden een feest dat...
Men begon te schaterlachen. — Sst !... Sst! Laat hem uitspre ken - Wij vieren heden een feest — En daar men nu alle tegenspraak liet varen, ging kleine Hans voort... een feest dat...
— Vooruit dan voor den drommel!
t Was Friedel die zich niet langer kon bedwingen.
Kleine Hans hield haar smachtend zijn glas toe:
— Friedel, juffrouw Friedel — beste kerel...
— Laat me... met je klinken ! — voegde hij er met dubbel
slaande tong aan toe.
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De arme jongen had blijkbaar den wijn wat te duchtig
aangesproken.
Friedel keek hem verschrikt aan en Max trok hem aan
Zeg eens, kleine, houd je fatsoen!
de ooren.
Plotseling sloeg de redenaar op iets anders over en hij declameerde:
De sterren die begeert men niet,
Bewondert slechts heur pracht
En met bewondering aanschouwt
Men die weer iederen nacht!
Met vreugd' ontwaakte ik dezen dag.
Ik zag der zonne-pracht.
En weenen, weenen zal ik weer
Den heelen langen nacht! —
Bij de laatste woorden viel hij snikkend Max om den hals,
die hem stilletjes de kamer uitbracht, waartegen kleine Hans
zich eerst wel een beetje verzette, maar Max toch eindelijk
liet begaan.
Maak u maar niet ongerust! — zei Max, toen hij spoedig
daarna weer binnen kwam tot de verschrikte meisjes. — De
ongesteldheid is niet gevaarlijk. Slaap en koud water zullen
hem wel weer spoedig genezen.
— Neen maar! — zei Friedel alleen — en dat nog wel kleine
Hans, dat verlegen jongetje!
— Ja, stile wateren hebben diepe gronden! — merkte
Max lachend op.
— Ja, maar er is weer een danser minder, — merkte Elsbeth verdrietig op.
— 0 kindlief, als 't anders niet is! — riep Friedel vroolijk
uit — dan dans ik desnoods als heer. Ik heb wel geen jongenskleeren aan, maar die heeft pa's jonkie niet noodig.
Wacht eens, ik zal wel eens gauw maken, dat ik er tOch als
heer uit zie!
En daarmee vloog ze de kamer uit. Even daarna kwam
ze terug met een pikzwarte snor, met mooie hoog opgestreken
punten.
Met een laid hoera werd ze door de jongelui begroet maar...
juist kwam tante Lena haar kant uit. Behendig draaide Friedel zich om, maar tante trok haar aan den arm en moest zich
daaraan vast houden om niet om te vallen van schrik toen
zij het versiersel gewaar werd.
Dadelijk daarna liet ze haar nichtje echter los om de kamer
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uit te gaan en een oogenblik later met papa Polten terug te
komen.
Deze bleef stokstijf staan toen hij zijn dochtertje gewaar
werd, hij had werk om niet in lachen uit te barsten, maar hij
bedwong zich.
— Wat moet dat beteekenen! vroeg hij streng.
't Ging bij Friedel als van een leien dakje.
— Ja, papa, ziet u, er is toch al een heer te weinig en nu
is de kleine Hans ook... Zij bedacht zich een oogenblik
nu kan ook hij niet dansen en Elsbeth moet toch een danseur
hebben, want zij is toch onze gast en opdat zij niet zou tekort
komen, vaderlief, heb ik me maar een snorretje gemaakt.
De kleine ondeugd trachtte zich tegen papa aan te vlijen,
den arm om zijn hals te staan en haar schelmsche oogen flikkerden, zoodat men nog allerlei streven van haar kon verwachten. Papa Polten dacht op eens aan den kus van den
vorigen avond en had bijna gelachen. Maar een zucht van
wanhoop, die aan tante Lena's lippen ontvlood, bracht hem
tot bezinning.
— Blijf me van 't lijf — kommandeerde hij. — Drie pas
achteruit! Op de plaats rust! Geef acht!
Friedel stond onbeweeglijk. De omstanders moesten onwillekeurig lachen, en Lilly klemde zich angstig aan haar buurvrouw vast.
— Wat een dwaasheid! — bromde de oude heer, en men
merkte duidelijk dat hij alle moeite deed om boos te schijnen. — Wat een dwaasheid! En nu heel gauw afgewasschen!
begrepen! Rechtsomkeert, voorwaarts marsch!
Friedel aarzelde een oogenblik. Zij keek haar vader bijna
smeekend aan. Deze wapende zich daartegen echter, door
opnieuw te brommen.
— Begrepen! voorwaarts, marsch! herhaalde hij.
Friedel bracht nu op militaire wijze groetend haar hand
aan het gloeiende gezichtje, draaide op haar hielen om, zoodat
heur rokken in het rond vlogen.
— Tot uw dienst, commandant! — riep ze vroolijk en
marcheerde als een soldaat de deur uit. Lachend liet men
haar voorbij.
Tante Lena liep haar na, om te helpen of om de schuldige
op haar beurt te beknorren, dat wist zij zelf niet zeker. Toen
zij de kamer uit was, besloot zij zeer verstandig deze beide te
vereenigen. Friedel beloofde, toen zij zag hoe bezorgd tante
zich over haar maakte, in alien ernst dat dit vandaag haar
laatste dwaasheid wezen zou.
— Maar weet u, tantetje, als heer moet ik toch dansen.
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Want Elsbeth kan dat niet, en voor mij, als mijn vaders
jongen zij gaf zich hierbij zeer hoorbaar een klap op den
mond — ik meen, voor mij komt het er niet op aan en mij kan
het niet schelen. Tante zuchtte, maar deed er verder het zwijgen toe.
Met een stralend gezichtje keerde Friedel eenige oogenblikken later in de zaal terug.
Lily en Max kwamen haar vol bezorgdheid tegemoet.
— Nu kinderenlief ! mijn hoofd heeft het me niet gekost,
alleen de snor! — riep zij vroolijk. En er zonder zal en moet
het ook wel gaan. Tante is eens naar den kleine gaan kijken,
misschien komt die ook gauw weer terug.
De muziek begon weer.
— De cotillon! De cotillon! En Friedel vloog naar Elsbeth toe„ en bood haar uiterst galant den arm.
Papa Polten had zich aangeboden om dezen dans te regelen.
Max had die taak van hem willen overnemen maar de oude
heer had daarvan niet willen hooren
— Neen, jongenlief, ik heb het mijn jonkie... ik meen mijn
dochter beloofd! — De oude heer had het warm gekregen
bij die vergissing. Hij keek Max verlegen aan, maar deze vertrok geen spier van zijn gelaat. — Dus ik heb het beloofd.
Maar als ge mij wilt helpen, zal het mij aangenaam zijn.
En Max hielp hem en ze kweten zich samen uitstekend
van hun taak.
Maar evenals aan alle dingen, kwam ook aan het feest een
eind.
De laatste danstonen waren weggestorven, men had afscheid
genomen en de gasten waren weer naar huis gereden. Zelfs
kleine Hans was door Max in een rijtuig weggebracht.
Aileen de zes vriendinnen bleven tot den volgenden dag.
De laatste kaars was uitgeblazen; het laatste venster gesloten.
In drie vertrekken brandde nog licht.
Papa Polten liep in zijn kamer op en neer, en rookte een
pijp. Zooeven had tante Lena hem verlaten met de woorden:
— Nu, Konrad, nu weet ge 't! 1k geef 't op om van dat
kind een jongedame te maken. Ziet gij nu maar, hoe ge 't
klaar speelt! Ik wasch mijn handen in onschuld.
En toen ze weg was, peinsde papa Polten en mompelde: Wat
heeft jonkie eigenlijk misdaan? — dat snorretje? — Nu ja,
dat was een beetje ondeugend... maar 't kind is nog zoo jong!
Hoe oud is ze ook weer geworden, vijftien? Zestien! Weet ik
't! Zeventien geloof ik! Hm! Hm!
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Tante Lena zat op den rand van haar ledikant en staarde
voor zich uit. Ze had de handen gevouwen en een paar dikke
tranen biggelden haar over de wangen.
— Ik heb het goed gemeend, en 't beste met haar voor
gehad, dat weet God!... maar ik kan niet meer! Groote God,
daarboven in den Hemel, neem Gij het kind in Uw vaderlijke bescherming en laat haar niet boeten voor de fouten
van anderen..., want 't kind is goed, goed, trouw, eerlijk en
waar!
Zoo zat ze nog eenige oogenblikken en blies toen 't Licht uit.
Ook Friedel was nog wakker en dacht over alles, wat er
dien avond gebeurd was, na. Soms lachte ze, dan weer ontsnapte haar een zucht: Arm tantetje! had ik dien onzin toch
maar niet uitgehaald! Wat had ze er een verdriet van. 't
Wordt tijd dat papa's jongen er eens ernstig over gaat denken
zich to beteren!
En een glimlach gleed over het bruine meisjesgelaat, terwijI de maan de groote glinsterende oogen kuste en sloot.
Ook Friedel was in 't land der droomen.

HOOFDSTUK VI.
OP REIS.

De Mei-maand spoedde ten einde. De zoogenaamde dansles
had opgehouden. En was het niet om de vriendinnetjes geweest,
Friedel zou er de naaischool al larrg aan hebben gegeven.
Eindelijk werd het haar toch te zwaar, en op een morgen bij
het ontbijt barstte de born en zei ze: ik kan er niet langer heen t
— Kan je niet meer, mijn jongen?
— Neen, vadertje, onmogelijk! Het is om te stikken met
z'n alien in zoo'n hok. U wil toch niet, dat ik ziek zal worden?
— en zij trok bij voorbaat een pijnlijk gezicht.
— Ziek? Neen, maar Tante...!
— Tante? Ik ben toch Papa's jongen! U heeft het dus te
zeggen !
Papa kreeg een onbedaarlijke hoestbui en... zweeg, wat
Friedel als een toestemming opnam. Zij bleef dan ook van
nu af aan thuis, innig gelukkig dat zij van hare vrijheid
nieten en wandelingen met Hector en Sultan kon maken, bij
welke gelegenheden zij meestal met Papa weer thuiskwam.
Maar af en toe bleef zij ook thuis en als zij dan, opmerkte hoe
Tante haar bezorgd aanzag hielp zij deze in alles wat de
huishouding betrof, z(56 vlijtig en vlug, dat de goede vrouw
zich afvroeg of Friedel niet verstandiger en handiger was dan
zij wel dacht.
Wel miste zij den geregelden omgang met hare vriendinnen,
maar deze bleven niet in gebreke haar te bezoeken, sours
ook wel een paar dagen blijven logeeren en dan waren alle
hekken van den dam.
Maar nog beter stond voor de deur.
Friedel zat op een bank in den tuin en had den briefbestelier gezien.
— Of hij ook iets van Lize zou brengen? — dacht ze onwillekeurig, want het was zoowat de tijd dat er een brief kon
verwacht worden.
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— Friedel! Hie...ho! Friedel — kionk Papa's stentorstem
door den tuin.
— Heila, vadertje, hier! — en Friedel naar hem toe.
— Jonkie, hoera! Hoor eens wat Lize schrijft?
Friedel stormde nu op hem af.
Hare gezonde gebruinde wangen vlijden zich tegen den volbaard, en vader en kind verslonden wat Lize schreef.
En dat moest wel heel wat vroolijks zijn, want toen Friedel
den brief ten einde toe gelezen had, liep ze op een galop weg,
pakte tante Lena, die juist den tuin inkwam, bij de schouders
en draaide een paar maal met haar in het rond, roepende:
— Hoera, tante, hoera! Zwitserland! Op reis! Hoera!
Of tante al protesteerde en trachtte haar tot bedaren te
brengen, 't hielp niet en eindelijk gaf zij 't dan ook maar op
en ging naar haar broeder, in de hoop van hem te vernemen,
wat er toch eigenlijk aan de hand was.
Heel veel wijzer scheen ze daar niet te zullen worden want
Papa Polten glimlachte, blies dikke rookwolken in de lucht,
glimlachte weer, maar zei niet veel meer dan:
— Wel, wat zegt ge er van?
— Waarvan?
— Van 't plan!
— Welk plan?
— Lize's plan!
— Ik weet van niets!
— Heeft Friedel...
— Friedel danst als een dwaas kind rond, uit haar is geen
woord te krijgen. En de appel schijnt niet ver van den boom
te vallen, want ook met u komt men niet verder! En boos
wilde zij zich reeds omkeeren en heengaan, toen papa Polten
haar bij den arm vatte en zei:
— Neen, Leentje, luister! Lize vraagt namelijk of wij in
Juli en Augustus elkaar in Zwitserland niet zouden kunnen
ontmoeten. Werner heeft haar reeds met Kerstmis beloofd dat
zij die reis zouden maken, en daar hij niet langer dan vier a
zes weken uit zijn zaken weg kan en Lize hem dan ook niet
graag verder alleen laat, dacht ze dat dit dan wel te combineeren zou zijn: de reis en ons weer te zien. Jonkie — ik meen
Friedel, kent Zwitserland ook niet, ik ben er jaren geleden
geweest en gij...
— Op mij moet ge niet rekenen, Konrad; voor mij is reizen
geen genoegen meer. Als Lize mij zien wil, moet ze maar hier
komen, maar jou en het kind gun ik het uitstapje van harte,
ofschoon ik — en haar stem trilde — onze Lize graag weer
eens zou zien...
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En daarbij was 't gebleven, hoe dringend Lize ook schreef
en hoezeer Papa Polten en Friedel ook hun best deden tante
over te halen. Ze gaf niet toe en eindelijk werd de reis aanvaard.
Men was in de beste harmonie gescheiden.
Tante in haar schik, eens een paar weken rust te hebben
van „Frida", en de reizigers vol verwachting van het genoegen
dat hen te wachten stond.
Aan het station te Interlaken zouden Papa Polten en zijn
„jonkre", Lize en Werner afhalen. Vol ongeduld verwachtten
ze den trein die eindelijk al nader en nader kwam, en daar
zag ze een wuivend klein wit zakdoekje, en een van geluk
stralend .gezicht keek uit het venster.
— Friedel!
— Lize !
De trein stond stil en een oogenblik later lag Lize in de
armen van haren vader en werd daarna hartstochtelijk door
Friedel omhelsd, die haar vasthield alsof ze haar nooit meer
zou loslaten.
Werner kwam naderbij en zei: — Dag zusjelief ! 1k ben
er ook nog! — en bracht haar daarmee weer eenigszins tot
zichzelf..
Ze droogde haar tranen en stak Werner de hand toe.
— Welkom, Werner, dwaas he, om als een klein kind te
huilen, maar... ik ben ook zoo heel, heel blij !
— Kom kinderen, vooruit nu! 1k heb een gruwelijken honger 1
— liet Papa Polten zich hooren en men begaf zich naar het
hotel „de Beer", waar zij den maaltijd alle eer aandeden.
Nog geruimen tijd zaten zij des avonds met hun viertjes
vroolijk babbelend op het terras, vanwaar men een prachtig
uitzicht had op de Jungfrau, die schilderachtig belicht door
de maan, die groot en vol aan den hemel prijkte, den zilverwitten kruin omhoog hief.
Acht dagen hadden ze reeds te Interlaken vertoefd en allerlei uitstapjes in den omtrek gemaakt en heerlijk genoten van
het natuurschoon.
Lize had wat hoofdpijn en was wat gaan liggen om tegen
den middag weer frisch te zijn. De heeren zaten buiten een
partij schaak te spelen, en Friedel had eerst toegekeken en
of en toe een opmerking ten beste gegeven.
Ze had daarvoor echter van beiden brommen gekregen en
was op de vlucht gegaan met haar vioolkist onder den arm.
— Want, — had Lize geschreven, — vergeet niet je viool
mee te nemen, Friedel, ik verlang er zeer naar, je weer eens
te hooren spelen!
Papa's jongeu.
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En van morgen aan het ontbijt had ze gevraagd: — Zeg
Friedel, vanavond speel je, niet waar? Tegen dien tijd is mijn
hoofdpijn beter en maakt gij me met je viool weer heelemaal
gezond!
Daaraan dacht Friedel toen ze met haar viool het dal inging.
Daar aan de beek waren zulke heerlijke schuilhoekjes, daar
kon zij zich oefenen. Hier hoorde iedereen het en zou men haar
dadelijk van alle kanten hebben aangegaapt.
Eindelijk ontdekte zij een vlonder die vier meter lang, boven
het bruisende water van den eenen naar den anderen kant
was gelegd.
— Hier ziet niemand me! — zei ze bij zichzc
vc ort
tot midden op den vlonder, zette zich daar op
igelde
vroolijk met heur beenen.
Eerst moest zij eens rondkijken. 't Was hier verbazend
eenzaam en romantisch. Toen legde zij de viool onder den kin
en begon te stemmen en weldra weerklonk een „Melodie van
Rubinstein".
De beek echter was een ongemakkelijke patrones en gewend
om in haar rijk het hoogste woord te voeren.
Dat kleine ding daarboven moest zich niet verbeelden tegen
haar op te kunnen.
Zij bruiste en schuimde, en klotste en plotste tot zij de
tonen der snaren had overstemd.
De jeugdige speelster streek tegen de onwellevende
ruchtige tegenstandster op. Alles tevergeefs. Hier was zij de
baas. Nu werd zij boos. Werd de beek woest. Zij kon nog
woester worden. Uit de viool krijschten en gilden de hoogste
tonen, de eene dissonant volgde op den andere. Friedel's
strijkstok vloog over de snaren; 't was een ware heksen-sabbath.
Op dit oogenblik kwam juist een eenzame wandelaar langs
den steilen rotswand klauterend, het dal in.
Verbaasd luisterde hij in de verte naar die snerpende scherpe
tonen.
— Te drommel, wat is dat nu voor muziek? — bromde hij
bij zichzelf.
Tot nog toe benam een der boomen hem alle uitzicht en
door nieuwsgierigheid gedreven versnelde hij zijn pas.
Nu kwam er een opening in het gebladerte; hij zag den
vlonder, zag daar een meisjes-gestalte op zitten die woest
op een viool streek.
— Drommels! — riep hij onwillekeurig uit. — Wat mankeert die!
De vioolspeelster had het kopje naar den anderen kant
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gericht, maar keerde zich juist even am, en nu kon hij
delijk een smal, klein, donker zigeunergezichtje met een paar
glinsterende grijze oogen onderscheiden.
— Drommels! — riep hij nogmaals uit, maar ditmaal uit
vroolijke verrassing — Wel heb ik van mijn leven!
Friedel had van haar kant den luisteraar achter het groen
verscholen, niet bemerkt en draaide het hoofd weer den anderen
kant uit.
Toen kwam hij langzaam en voorzichtig op de teenen loopende, naderbij, kroop voorzichtig over den vlonder, hield den
zij maar niets zou merken en ging toen vooradem •
ar zitten.
zichtig s
Fri 1•')fSij 't sterk ruischen van de beek zijne nadering nietvgogunen en eerst de trilling voor zijn zitten-gaan
veroorzaakt, maakte haar opmerkzaamheid gaande.
Zij draaide het hoofd om en was niet het minst verlegen
of verschrikt. Ondeugend keek ze hem aan.
— Dag, mijnheer von ROdern! — zei ze, alsof zij hem reeds
lang had verwacht en alsof het de natuurlijkste zaak van de
wereld was dat hij hier op dit eenzame plekje van den aardbodem plotseling naast haar zat.
Klaus von Rodern, want hij was het inderdaad, boog en
nam zijn hoed af.
- Goeden dag, juffrouw. 't Is wat warm vandaag, vindt
u niet?
Tegenover haar koelbloedigheid wilde hij geen verrassing
laten blijken. En vroolijk wachtte hij wat zij verder zeggen zou.
Bij zijn opmerking over het weer had zij de schouders
opgetrokken. Hij kon dat opvatten zooals 't hem beliefde,
als tegenspraak of toestemming.
Maar zij ging voort met aan haar viool de onmogelijkste
tonen te ontlokken. En hij moest zich zelf bedwingen om
niet met een stouten greep het heerlijke instrument voor
verdere mishandeling te vrijwaren.
- Dat is een moose compositie ! — zei hij na eenige oogenblikken, ernstig.
Zij keek hem van terzijde ondeugend aan.
- Bevalt ze u? Dat doet me genoegen! — liet zij er even
ernstig op volgen.
— Mag ik vragen wie de componist is? — vroeg hij beleefd.
— Die heeft de beek me voorgespeeld!
En beiden Iachten.
- Zeg, mijnheer von ROdern, — begon ze op eens — was
het aan de Niagara niet mooier?
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— Hier bevalt het me beter!
— En hoe vondt u de Indianen?
— Allerbeminnelijkst.
— Hebt u geen Sqaw meegebracht?
— Neen, ik wilde er liever hier een zoeken.
Friedel trok den neus op.
— Onzin. Ik dacht dat u niet trouwen wilde.
— Dat wil ik ook niet... althans vooreerst niet.
En Klaus von Rodern glimlachte en keek Friedel z66 zonderling aan, dat zij plotseling tot de ontdekking kwam, dat
het vandaag toch erg warm was.
Ze scheen met vioolspelen te willen eindigen. De- beek kon
ongestoord ruischen en bruisen. De wijste moest toch immers
toegeven!
— Mijnheer von Rodern!
— Juffrouw!
— Ik wilde naar huis gaan en u zit me in den weg.
— Dan zal ik maken dat ik wegkom.
Hij sprong op en wilde haar de hand geven.
— Dank u, ik kan 't wel alleen ! — zei ze tamelijk uit de hoogte,
en 't scheelde niet veel of ze had hem in het gezicht uitgelachen.
Hij boog en nam de vioolkist op.
— Die mag ik dan toch zeker wel dragen?
En Friedel gaf met een genadig knikje haar toestemming.
Met een paar flinke passen was hij op den Ge yer en keek
toen eens om of de jonge dame hem volgde. Friedel was wel
opgestaan, maar stond met viool en strijkstok in de hand
zonder een voet te verzetten.
Plotseling ging ze weer zitten.
Met een paar sprongen was hij weer bij haar.
— Wat
Maar Friedel viel hem in de rede: — Ik moest toch nog
eens even weer gaan zitten 't Is hier erg mooi!
Hij zag duidelijk dat zij doodsbleek was, maar zeide niets.
— Ik begrijp niet hoe het komt, maar de vlonder wiebelt
zoo ontzettend! Ik denk doordat u er op staat! Toe, ga vast
vooruit, ik kom u dadelijk achterna.
— Maar juffrouw
— Toe, als 't u blieft — en uit haar stem klonk ongeduld.
Zwijgend ging hij heen, nadat hij haar eerst viool en strijkstok had afgenomen, wat Friedel half onwillig toegelaten had.
Op den oever begon hij de viool in de kist te leggen. Hij wilde
Friedel tijd geven om aan land te komen.
— Mijnheer von Rodern ! — hoorde hij plotseling een k1agelijke stem roepen.
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— Stel u voor, ik kan haast niet staan! Ik voel me zoo
vreemd!
— Duizeligheid, juffrouw!
Daar— heb ik toch anders in 't geheel geen last van.
— Geef me een hand, dan zal ik u helpen!
Maar Friedel schudde het hoofd.
— Dwaasheid! Papa's jongen is toch geen suikerpoppetje.
Keert u zich maar om, dan kom ik er wel!
Hij had zwijgend aan haar wensch voldaan en stond nu
als uit steen gehouwen met den rug naar haar toegekeerd.
Toch kon hij niet nalaten eens even ter sluiks om te kijken
en had moeite zijn lachen te bedwingen, toen hij zag hoe
Friedel op handen en voeten over den vlonder kroop.
Toen zij dicht bij was, liep hij een eindje door en plukte
van allerlei.
— Kent u deze varen-soort? — vroeg hij onbevangen toen
Friedel eindelijk diep ademhalend naast hem stond.
Zij moest zich zelf bekennen dat hij toch een zeer aardig
en net mensch was, en antwoordde:
- 't Spijt me zeer, maar van plantkunde heb ik niet het
minste begrip. Ik ken alleen het onderscheid tusschen gras,
boomen en bloemen!
Hij vierde nu zijn lachlust bot, dien hij zoo lang had moeten
onderdrukken, en Friedel begreep maar niet wat ze toch wel
voor grappigs had gezegd.
Hij nam de vioolkist onder den arm en in de beste stemming
keerden ze huiswaarts.
De beide heeren zaten nog voor de deur, en schenen juist
hun partij te hebben geeindigd, althans papa Polten riep
lachend uit:
— Mat, jongen! schaak koning en mat!
Ze hadden, verdiept als ze waren in het spel, de naderenden
niet hooren aankomen.
Klaus von Rodern legde Werner de hand op den schouder,
die verbaasd opsprong.
— Wel, Klaus, oude jongen! welke wind heeft jou hierheen gebracht! — hoorde Friedel haar zwager nog uitroepen,
maar wat von Rodern antwoordde en wat papa zei, drong
niet meer tot haar door, daar zij reeds het huis in en naar
Lize's kamer was gewipt.
— Ik heb een vriend meegebracht van de Saxeten- Beek.
— Wie?
— Mijnheer von Rodern.
— Waar kwam die vandaan!
— Dat weet ik niet, hij stond op eens voor me!
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Meer kon Lize niet uit haar krijgen en weg was ze weer naat
haar kamer, waar ze lustig een deuntje begon te fluiten.
Lize zuchtte, maar glimlachte tegelijk. Nog meer moest
ze lachen, toen Friedel even later aan tafel verscheen met
een keurige wit-neteldoeksche blouse en een lichtblauwen zijden
strik, die Lize haar op zekeren dag eens ten geschenke had
gegeven, — wat papa aanleiding gaf tot de opmerking:
— Wel jonkie, wat hebt ge je mooi gemaakt!
— 0, meent u dien strik! Ja, die kwam me in de hand en
daar ik dien van Lize heb gekregen, dacht ik... maar als u
't niet mooi vindt, doe ik 'm af. 't Is toch maar meisjes-prulleboel!
En reeds wilde zij het voorwerp in kwestie verwijderen.
Papa hield haar tegen.
.
— Wel peen, jonkie! Wel peen! — haastte hij zich te zeggen.
— Laat zitten! 't Staat je veel te aardig! — En van dat gevoelen schenen ook Werner en von Rôdern te zijn, want beiden keken haar aan en glimlachten.
— Oude mannen kunnen toch ook dwaas doen, — dacht
Friedel bij zichzelf.
't Ging aan tafel vroolijk toe.
Klaus von ROdern vertelde hoe hij reeds acht dagen te
Interlaken was, en juist vandaag een wandeling over den
Abendberg naar Saxeten had gemaakt, weinig vermoedende
welk geluk— en hierbij keek hij Friedel plagend aan — hem
op die wandeling wachtte.
— Een mooi geluk! — bromde ze.
— Noemt u dat dan geen geluk, als men vermoedt een
boschnimf of Dryade te zullen zien, die met het water om
strijd aan 't musiceeren is, en 't blijkt bij nadere kennismaking
een oude vriendin te zijn — figuurlijk gesproken, natuurlijk.
Friedel vond het, met het oog op het besluit van 't avontuur, minder aangenaam dat dit ter sprake kwam.
Op algemeen verlangen schilderde Klaus in geuren en kleu
ren wat er was gebeurd, maar liep over het laatste losjes heen.
Allen lachten.
. Friedel's eerlijkheidsgevoel kwam nu toch boven.
— En vadertje, u met weten, dat uw jongen zich als een
zenuwachtig vrouwmensch heeft aangesteld. Ik ben duizelig
geworden! Verbeeld u, ik ben op handen en voeten weer naar
land gekropen. Mijnheer von Rodern heeft zich moeten omkeeren !
— En daarvan vertelt die mijnheer ons maar niets, wat
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moeten we wel van uw eerlijkheid en uw waarheidsliefde
denken?
— Dat hij mij heeft willen sparen, vadertje ! — verdedigde
Friedel hem vol vuur. — Onder kameraden...
Weer begonnen ze te lachen.
Ze begreep er niets van en ging voort:
— Wat is er nu weer te lachen. 't Is toch onder kameraden niet netjes elkander te verraden!
— Zeker niet, en goede kameraden zullen we, hoop ik, altijd
blijven! En over tafel heen reikte Klaus haar de hand, waarin
zij onbevangen en zonder aarzelen de hare legde.
Na het avondeten zat het kleine gezelschap onder de veranda,
toen Lize voorsloeg:
— Zeg Friedel, zoudt ge nu uw viool niet halen?
Maar Friedel wilde er niets van weten.
— Ge weet dat ge 't mij hebt beloofd, en mijnheer von
ROdern is zeker ook benieuwd naar de voortzetting van het
concert van dezen morgen.
Deze knikte bevestigend, maar erg van harte ging het niet.
Friedel lachte. Nu had zij geen opwekking meer noodig.
Ze knikte Lize guitig toe en ging heen.
De anderen bleven echter genieten van den stillen, zoelen
zomeravond. Werner Horst zat naast zijn vrouw die het hoofd
op zijn schouder liet rusten.
Papa Pollen rookte z4:561 hard dat hij af en toe moest hoesten,
en Klaus von ROdern keek op naar den met sterren bezaaiden hemel en vroeg zich af of voor hem in de toekomst een
sterretje schitteren zou, voor hem alleen!
Plotseling drongen onbeschrijfelijk welluidende zachte tonen
tot hem door. Melodieen klonken door de avondlucht, die in
tonen uitdrukken alles wat er van vreugde en leed, weemoed
en hope kan omgaan in een menschenhart.
Klaus von Rodern was opgespron gen en staarde zonder een
woord te spreken, in de richting van waar het geluid kwam.
Tegen den post der veranda stond een jonge- meisjesgestalte,
de oogen naar den hemel gericht en aan de viool, die zij in
de hand hield, ontlokte zij de smeltendste tonen.
Had het instrument leven gekregen of was het de ziel van
het jonge meisje, die zich uitsprak en door de tonen juichte,
jubelde, schreide en snikte?
Klaus von ROdern keek naar het liefelijke wonder, als vertrouwde hij zijn oogen niet. Kon dat die dwaze dolle Friedel
zijn? Hij hield den adem in, om geen noot te verliezen !
En Schubert, Schumann, Brahms, Chopin, Field, Mendelssohn

152

en Mozart, klonken beurtelings door de stille avondlucht.
Ademloos en zonder een woord te spreken, luisterden alien
toe. Een enkele maal slechts had de viool neiging getoond om
bedenkelijke sprongen te maken.
Toen had Lize heur hoofd van haar man's schouder opgebeurd en een vermanend „Friedel" doen hooren. Dadelijk
had de viool zich bedacht en, zoo mogelijk, nog plechtiger en
meer bovenaardsche tonen voortgebracht.
Bij het tusschenspel had Klaus von Rodern toch moeten
lachen. Ja, dat was toch Friedel en geen bovenaardsch wezen.
En eindelijk had Friedel opgehouden met spelen en haar
blikken van den met sterren bezaaiden hemel afgewend en
weer op de haren gericht.
Li ze was plotseling op haar toegetreden en had haar hartelijk omhelsd. En het blonde en 't bruine kopje hadden zich
dicht naar elkander toegebogen.
En papa kuchte en bromde wat in zijn baard en Werner
deed een zwakke poging om in de handen te klappen en bravo
te roepen. Maar die poging leed reeds van den aanvang of
schipbreuk. Werner voelde het dat dergelijke bijvalsbetulgingen hier niet op haar plaats waren.
Klaus von Rodern was op de beide zusters toegestapt en
had Friedel's hand gevat, die zij in gedachten verzonken, in
de zijne liet rusten.
— Dat dacht ik niet! Gij zijt inderdaad een kunstenares.
Ik dank u! zeide hij zacht en wilde de kleine hand die hij
vasthield aan zijne lippen brengen.
Nu kwam Friedel tot bezinning.
Zij rukte heur hand los en zwaaide die een paar maal heen
en weer.
— Lieve hemel! riep zij met haar heldere kinderstem —
wat een drukte over dat beetje vioolspelen! Pas op Lize! Toe,
druk me niet dood. Oef!
Met een sprong was Friedel bij papa, sloeg hem de armen
om den hals, wreef haar gezichtje tegen zijn baard, en vroeg,
hem schalks aankijkend: „Was het naar uw zin, vadertje? Wat
krijgt uw jongen nu?
— Mijn beste jongen! — was alles wat papa Polten ant
woordde en streek daarbij met zijn groote handen over het
zachte krulhaar.
Dat was Friedel voldoende.
Zij draaide in het rond en bleef plotseling vacir von Rodern
st aan .
Zal ik de beek nog eens nadoen? — vroeg ze ondeugend.
Verschrikt keek hij op en greep onwillekeurignaar zijne ooren.
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Friedel lachte als een kobold.
-- Ben ik weer in eere hersteld?
— Volkomen — antwoordde hij, een diepe buiging makende.
Niemand gevoelde meer lust tot een licht en vroolijk gesprek.
Wanneer de ziel zoo diep en innig is aangedaan, kan de
mensch niet maar zoo dadelijk zijne gewone kalmte terug
vinden. Men nam dus afscheid voor den nacht. Klaus von
ROdern drukte nog eens Friedel's hand met groote hartelijkheid.
— Dank, hartelijk dank, — zei hij eenvoudig. Toen hij
echter trachtte haar hand aan zijne lippen te brengen, verzette Friedel zich krachtig, maar zonder een woord te spreken.
— Hoor eens, mijnheer ROdern, liet zij er toen op volgen,
— daar moet u mij meé van boord blijven. Ik houd niet van
die dwaasheden. Dat is goed voor malle meisjes. Maar wij
beiden zijn goede kameraden en daarme basta. Als u dat
nu nog eens doet, speel ik nooit weer! Nu weet u 't !
Klaus was eenigszins gekwetst een stap achteruitgegaan,
maar moest toch eindelijk meelachen, toen Werner hem op
den schouder klopte en zei:
— Zeg eens oude jongen, die is raak!
Papa Polten vermaande glimlachend:
— Maar jonkie, jonkie!
Lize bloosde verlegen en zeide zachtjes:
— Friedel!
— Neen Lize, ik houd er inderdaad niet van! — zei Friedel
nog eens met nadruk. Toen stapte ze op von ROdern toe en
reikte hem de hand, zeggende:
— Goeden nacht, mijnheer von ROdern, daarom even
goede vrienden!
Klaus moest onwillekeurig lachen, maar vatte haar hand en
drukte die hartelijk.
— Op onze goede kameraadschap dus!
En daarn a ging men rusten.
Klaus lag nog lang uit het raam van zijne kamer naar den
helderen sterrenhemel te kijken. En Friedel?
Toen zij haar viool had weggelegd, was ook de betoovering
van den sterrenhemel en den stillen zomernacht geweken
Ze lag al heel gauw, als de viool in de kist, in haar zacht wit
bedje en sliep — zooals alleen een gezonde zeventienjarige
slapen kan.
't Was een prachtige morgen. 't Weer zou, reeds in een zeer
gewone omgeving, tot wandelen hebben uitgelokt hoeveel te
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meer hier in de bergen, waar de frissche zuivere lucht de
voeten vleugels schijnt te geven.
Men zou een tochtje maken over Wengen, de Wengernalp
naar Scheidegg en vandaar naar 't Grindelwald.
Tot Wengen had men samen gereden. Lize zou met het rijtuig
verder naar Scheidegg gaan, terwijl de anderen „de heeren"
zooals Friedel ondeugend opmerkte, te voet zouden volgen.
Opgewekt liepen ze met hun vieren verder en de natuur
werd al schooner en schooner, de bergen verhieven zich al
hooger en hooger. Nooit voelt een mensch zich kleiner en
nietiger dan te midden eener grootsche natuur, maar ook nooit
gevoelt hij grooter en dieper bewondering voor den menschelijken geest en menschelijke kracht dan bij 't aanschouwen
der wonderen die uit rotsen, ijs en sneeuw worden gewrocht,
wanneer de nietige mensch de krachten der natuur heeft overwonnen en aan zich dienstbaar gemaakt.
Vroolijk liep Friedel naast von Rodern voort en terwijl zij
zoo luchtig keuvelde en als 't ware huppelde over den weg,
drong zich onwillekeurig aan haar metgezel de vraag op, of
ze dan inderdaad niets zou voelen voor het groote, het overweldigende in de natuur.
De Schneehorn en de Silberhorn waren nu in de onmiddellijke
nabijheid. Met het reeds hooger stijgen der zon, nam ool: het
doffe dreunen en rollen toe, veroorzaakt door lawinen die
achter elkander naar beneden stortten.
De wandelaars zagen aan den overkant, hoe eerst kleine
sneeuwballen zich boven van den berg losmaakten, dan steeds
in omvang toenamen, maar toch, door den afstand, zoo klein
schenen alsof een kinderhand ze zou kunnen vasthouden. Eerst
aan het donderend geweld waarmede zij neerstortten in de
diepte, bemerkte men welk een sneeuwmassa zich langs den
berg een weg had gebaand.
Friedel was geheel onder den indruk, sprak geen woord en
staarde met groote oogen naar het natuurtooneel voor haar.
Toen weer een lawine neerstortte in het dal, had zij onwillekeurig de nabijheid van von Rodern gezocht en als bescherming vragend de hand op zijn arm gelegd.
Hij wachtte zich wel eenig teeken te geven dat hij het
merkte, ofschoon iedere zenuw van zijn vingers trilde van verlangen om dat handje te grijpen en vast te houden.
En weer stortte een lawine veer.
Friedel haalde slechts met moeite adem en er sprak angst
en schrik uit de groote kinderoogen die Klaus aanstaarden.
— 0, wat voel ik me klein... ontzaggelijk klein ! — fluisterde
zij zacht.
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Hij knikte peinzend.
— Ja, ja, en toch waagt de mensch het deze reuzen te be
klimmen.
Friedel had niet gehoord wat hij zeide.
— Mijnheer von Rodern?
— Juffrouw!
— 't Is toch maar goed dat de mensch niet alleen is, want
hoe moest hij anders moedig blijven tegenover zooveel groats
en machtigs. — Haar blik bleef rusten op de ijsmassa tegenover hen en nog zwaarder liet zij haar hand op zijn arm rusten.
Hij moest zich op de lippen bijten om niet te lachen, maar
onwillekeurig drukte hij heur handje steviger tegen zich aan.
Friedel kwam tot zich zelf. Onbevangen keek zij hem aan,
maar er was iets in zijn blik dat haar deed schrikken, en haastig
trok zij haar hand terug.
— Dat doet men zeker ook al weer niet! zei ze met een
kluchtige mengeling van vrijmoedigheid, verlegenheid en schrik.
En voor Klaus nog iets kon antwoorden stoof ze weg, en
pakte haar vader's arm en wel met zulk een kracht dat deze
haast zijn evenwicht verloor.
— Jonkie, jonkie, zacht wat! — Zij leunde met het hoofd
tegen zijn schouder.
— Wat 'n geluk vadertje, dat wij elkaar hebben. Als ik hier
alleen was, zou ik mez,elf niet veel meer toeschijnen dan
een aardworm en u zou hoogstens een mol kunnen zijn !
— Prachtige vergelijking! — merkte Werner Horst op, die
bleef om zijn vriend op te wachten.
— We zullen dat paartje daar vOdr ons maar een beetje
met vrede laten! — zei hij en knipte guitig met de oogen. —
Papa Polten en Friedel maken elkaar weer een beetje het hof !
En kalm en bedaard vervolgde het viertal zijn weg, vol
bewondering voor de pracht rondom. Eens bukte Friedel en
pakte een kleinen groenen kever op, die over den weg kroop,
waarna ze hem in het gras neerzette.
— Hier zijt ge veilig, klein arm kereltje! — zei ze, en haar
stem klonk zacht en medelijdend. — Anders zouden die twee
schooiers daarachter je maar vertrappen.
Ze keek daarbij guitig naar de beide „schooiers", die inmiddels naderbij waren gekomen, maar in een wip was ze weer
weg en bij haar vader.
Klaus keek haar met glinsterende oogen na.
— Zij heeft een warm gevoelvol hart! — mompelde hij,
en vergat geheel en al om Werner te antwoorden op een opmerking omtrent de Duitsche koloriisatie, totdat deze hem
bij den arm greep en hem been en weer schudde:
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— Zeg eens oude jongen, wat scheelt er aan? Heeft de
Jungfrau je betooverd?
— Ja, Werner, dat heeft ze!
Dat klonk zoo gemeend, zoo uit den grond van zijn hart,
dat Werner hem verbaasd aankeek en het hoofs: schudde.
Hij voegde zich weer bij papa en Friedel en von Rodern
volgden. Zij keek hem of en toe eens van ter zijde aan en
maakte bij zichzelf de opmerking dat hij er toch nog zoo heel
oud niet uitzag, in elk geval scheen hij haar een beste kameraad.
— Mijnheer von Rodern, — begon ze opeens.
— Juffrouw?
— Och, zeg dat toch niet, we zijn toch goede kameraden.
Waarom zegt ge geen „Friedel"!
— Mag ik dat?
— Waarom niet? Max noemt me ook Friedel. Waarom zou
u het dan niet doen?
Hij lachte vroolijk.
— Max is zeker een heele beste kameraad?
— Dat is hij ook, maar
vind u toch
ziet u
ik
beter.
— Mag ik ook vragen waaraan ik die voorkeur te danken
heb?
— Wel, waarom niet? Max ... ja, hoe zal ik u dat nu zeggen?
Max was in den beginne zoo'n beetje dwaas. Hij heeft me,
zooals andere meisjes zeggen, het hof willen maken en heeft
met zijn oogen gedraaid en zoo al meer, zooals die gekke
jongens dan doen. En zoo iets kan ik nu juist niet uitstaan,
weet u. Papa's jongen is geen dwaze bakvisch. Dat heeft Max
eerst niet begrepen. Maar u, en dat bevalt me juist zoo in u,
u denkt aan zoo iets heelemaal niet en Zij had hem aangekeken en een zeker iets in zijn oogen deed haar plotseling
ophouden. — Ja, en daarom... daarom kunnen wij ook goede
kameraden zijn en blijven! — besloot ze blijkbaar met eenige
inspanning, want ze was door den blik, die ze had opgevangen,
een beetje in de war gebracht.
Eerst streek zij zich met de hand over het gloeiende gezichtje, maar stak hem toen vrijmoedig Klaus von Rodern toe.
— Zullen we? — vroeg ze schelmsch.
— Dat zullen we!
Het klonk bijna plechtig als een eed. Hij had haar hand
gevat en zijn blik rustte op twee onschuldige meisjesoogen,
die hem trouwhartig aankeken.
Friedel's waarheidsliefde drong haar nu om te zeggen: — Op
uw leeftijd gaat dat dunkt me, ook gemakkelijker . ik meen,

Daar ben ik! (blz. 128).
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om niet aan hofmaken en dergelijken onzin te denken
voegde zij er ter verduidelijking aan toe, toen hij haar vragend
aankeek.
Er gleed een schaduw over zijn gelaat.
— Op mijn leeftijd? Ziet u me dan voor een grijsaard aan?
— De hemel beware me, u hebt nog geen enkel grijs haartje :
Maar ouder dan Max is u toch... dat zult u mij moeten toegeven !
— Dat doe ik ook gaarne! Ik ben precies zoo oud als Werner,
vier en dertig! Mevrouw Lize schijnt hem toch niet te oud te
hebben gevonden om met hem te trouwen!
Mijnheer von Rodern was blijkbaar een beetje boos. Waarom? dat begreep Friedel niet best.
— Trouwen! Wie praat er nu van trouwen. Ik trouw niet,
dat weet u immers wel! U wilt toch niet gaan trouwen ! Lize had
Werner lief en dan vraagt men niet hoe oud iemand is en . . . .
— Vraagt men daar dan niet naar? Zoudt u er ook niet
naar vragen?
— Ik? Maar wie heeft het nu over mij! Ik trouw niet, dat
heb ik u al gezegd! — Friedel had een kleur gekregen en zei
dadelijk daarop half schreiend:
— Au, u doet me pijn, laat mijn hand toch los!
Hij bedacht zich, glimlachte en liet haar hand los.
— Ziet u, dat komt er van, als men iemand zijn geboorteacte voor oogen houdt!
Friedel lachte.
— Ik zal 't niet weer doen! Maar wat hebt u me geknepen.
Zie eens, mijn hand is er nog rood van!
— Arm handje!
Hij wilde het weer grijpen. Maar Friedel liet dat niet toe
en zei spottend:
— Een mooi handje, zoo'n ruwe, bruine vuist. — En ze
danste rond als een plagende kobold.
— Zoo, zoo, dus u is precies tweemaal zoo oud als ik. Zeventien en zeventien is vier en dertig. 0 gij Methusalem!
En weg was ze.
Zij zwaaide met haar bergstok; hij liep haar achterna, en
zoo kwamen ze hollend en dravend en bijna buiten adem te
Scheidegg aan, waar Friedel precies Lize in de armen viel,
die haar een eindje tegemoet was gegaan.
— Lize, Lize, lieve beste Lize!
— Friedel, waarom loopt ge zoo hard?
— Ja, ziet ge, hij — en ze keek van ter zijde naar haar
vervolger — hij wil me krijgen, omdat ik gezegd heb dat hij
tweemaal zoo oud was als ik, zoo oud als Methusalem! —
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— Maar kind, dat zegt men ook niet'
— Waarom niet, als het toch waar is?
— Friedel!
— Lize?
— Maar men zegt niet altijd alles wat waar is.
— Niet? Pfui!
En weg was ze weer.
— Neem u het maar niet kwalijk! Ze is nog zoo'n kind'
Lize keek von ROdern bijna smeekend aan. Deze vatte hare
hand en drukte er een kus op.
— 't Doet er niets toe, Lize, we zijn beste vrienden!
Des middags kwam er een dichte nevel opzetten.
Het kleine gezelschap had er zich op gespitst den geheelen
namiddag bij de Jungfrau door te brengen en te genieten van
al het schoons dat deze bood. Nu was ze even als de andere
bergen in een dichten sluier gehuld en daar er voor dien dag
niets meer te hopen viel, sloeg papa Polten voor, te blijven
overnachten en te zien of zij morgen meer geluk zouden hebben.
Zijn plannetje werd met groote ingenomenheid begroet en
alien begaven zich vroegtijdig ter ruste.
Toen Friedel den volgenden morgen wakker werd, keek ze
met slaperige oogen rond.
Wat schitterde daar op den muur aan den overkant? Ze
scheen de blinden niet zoo heel erg best te hebben dicht gedaan, want een zilveren streep kwam door een reet schuin de
kamer uit.
Zou dat maanlicht zijn?
In een oogwenk was ze haar bed uit en aan het raam. De
blinden open te doen was 't werk van een oogenblik.
Een bewonderend „o" ontsnapte aan hare lippen. Vol en
helder stond de maan aan den hemel. De nevel was geheel
opgetrokken en in voile majesteit prijkte de Jungfrau in zilveren glans. Zilverwit ook staken de Schneehorn en de Silberhorn hunne kruinen ten hemel.
Met bewonderende blikken sloeg Friedel dit natuurtooneel
gade en zonder te denken bij wat ze deed, had ze haar kleeren
aangetrokken, ging op de vensterbank zitten — haar kamer
lag gelijkvloers — en liet zich naar buiten glijden.
Aan de rechterhand was de Lauberhorn en duidelijk zag men
in den maneschijn het kronkelend pad dat bergopwaarts voerde.
— Daarboven — dacht Friedel — moet men toch een
prachtig uitzicht hebben!
En nauwelijks was die gedachte in haar hoofd opgekomen
of ze was al op weg.
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Alles was nog doodstil. Geen zuchtje was er te bekennen.
In, het Oosten vertoonde zich een lichtende streep die den
naderenden dag aankondigde.
Friedel was bijna aan den top gekomen en had de oogen
voortdurend gericht op de stille groote ijskoningen tegenover
haar, zoodat ze niet bemerkte dat iemand haar volgde en zijn
aandacht verdeelde tusschen de door de maan beschenen bergreuzen en het kleine menschenkind dat, zelf een lichtstraal
gelijk, voor hem uitging.
Lang, lang voordat Friedel ontwaakte, had Klaus von Rodern het prachtige tafereel daarbuiten opgemerkt. Toen had
hij Friedel haar raam, dat ver van het zijne was, hooren opendoen en nu wist hij precies wat er zou volgen.
Hij had gewacht en zijn vermoeden werd bewaarheid. Hij
volgde haar op eenigen afstand. Hij wilde haar niet storen,
alleen behoeden voor mogelijk onheil.
Nu waren ze beiden boven. Friedel steeds ongeveer vijftig
meter vooruit.
De streep in het Oosten was intusschen al breeder en breeder
geworden. De maan verbleekte aan den horizont en ruimde
haar plaats voor de naderende dagvorstin.
Nog een oogenblik bleef Friedel staan.
Eerst toen de zon vol aan den hemel stond, maakte zij zich
gereed om verder te gaan. Was daarginds niet het plekje
waar, luidens de verhalen van dien vreemdeling van gisteren,
de Edelweisz bloeide?
— Als ik eens wat ging plukken! In Zwitserland zijn, en
geen Edelweisz plukken, is in Rome zijn en den Paus niet
zien! — dacht Friedel en... denken en doen was bij haar nagenoeg een.
Bij al het schoone dat hij hier te aanschouwen had gekregen,
had Klaus von Rodern zijn rol van bescherm-engel bijna vergeten. Friedel's haastig bergaf gaan bracht hem weer tot de
werkelijkheid terug. Zij daalde echter met zulk een verbazende snelheid dat zij weldra uit zijn gezicht was verdwenen.
't Kostte Rodern moeite haar spoor te volgen en eindelijk was
hij 't inderdaad bijster.
Hij werd bleek en hield den adem in, want hier in de bergen,
en dan den weg niet te weten, stond gelijk met zich in gevaar
begeven. Waar zou ze zijn heengegaan? Naar rechts, naar
links?
Op goed geluk ging hij in de richting van het Lauterbrunnenthal. Daar kon hij van een vooruitspringend rotspunt,
den naasten omtrek overzien, en als hij daar dan Friedel niet
gewaar werd, moest hij het den anderen kant uit probeeren.
Papa's jongen.
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Ademloos klom hij de rots op en zag met schrik dat die
aan den anderen kant steil naar beneden in den afgrond liep.
En juist boven die steile helling, op een smai pad, zoowat
vijf meter lager, knielde degene die hij zocht, Friedel!
Met een hand hield zij zich aan de rotspunt vast en met
de andere greep zij naar iets wat hij niet zien kon.
Zijn hart dreigde stil te staan. Wat zou hij doen? Roepen?
dart schrikte ze en schrikken stond gelijk met een plotselingen
gruwelijken dood.
Zelf een rots gelijk, bleef hij staan en wachtte.
Nu kwam er leven in de knielende gedaante.
— Ziezoo, daar heb ik je! — hoorde hij haar vroolijk uitroepen, terwijl ze met een bos Edelweisz zwaaide.
Zij stond nu rechtop en keek om.
Als ze dat nu maar niet deed, want dan ziet ze het gevaar
en dat beneemt de kracht! — vloog het hem door het hoofd.
En wat hij gedacht had gebeurde:
Toen Friedel omkeek en gewaar werd waar ze was werd
ze angstig en scheen zich af te vragen: — Hoe kom ik weer
terug?
Als een slaapwandelaarster was ze doorgeloopen, slechts
vervuld van die eerie gedachte... Edelweisz te plukken. Jubelend had zij het verlangde bemachtigd zonder zich een oogenblik
af te vragen of het ook gevaarlijk was zich daar beneden te
wagen.
In een oogenblik was ze beneden geweest en had de bloemen
geplukt. Maar nu?
— Friedel, wees nu geen haas! — hoorde von Rticlern haar
zeggen. — Denk er aan dat ge papa's jongen zijt!
Hij zag hoe ze een paar passen vooruit deed, maar hoe
ze daarna wankelde en tegen de rots leunde. Ze deed de ocgen
dicht.
Nu kon hij het niet langer uithouden. Ingrijpen was nu
't eenige wat hem te doen stond. Met een paar zachte stappen
was hij bij haar en sloeg zijn arm om haar heen, vddr zij zich
kon verroeren.
— Ziezoo! — zeide hij op zachten maar toch opgewekten
toon,... nog een paar passen dan zijn we boven!
Zij was in 't geheel niet van hem geschrikt, had ook niet
tegengestribbeld, maar volgde hem als een goed gehoorzaam
kind.
Zij konden niet naast elkaar loopen, daarvoor was het
pad te smal. Hij liep achteruit en reikte haar beide handen.
Een paar angstige oogenblikken, gedurende welke geen van
beiden een woord sprak, volgden en toen waren ze boven.
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Zij haalde diep adem, streek zich met de hand over het
doodsbleeke gezicht en liet het kopje hangen. Het tuiltje Edelweisz hield ze krampachtig vast.
Hij keek haar glimlachend aan. Ook hij zag nog bleek en
zei geen woord.
— Mijnheer von ROdern... ik... hoe komt u eigenlijk hier? —
Ze keek hem schuw aan.
— Van den Lauterborn!
- 1k ook!
Haar stem klonk zeer verwonderd.
— Ik heb een morgenwandeling gemaakt, eerst bij maneschijn...
- Ik ook!
— En toen heb ik de zon zien opgaan en...
— Was 't niet prachtig! — riep Friedel nit.
— En toen zag ik een lichtende fee voor me uit gaan en
volgde haar spoor.
— Zoo, u hebt me dus bespied! Weet u hoe ik dat vind? —
Friedel's oogen schoten vonken en haar mondhoeken trilden
verachtelijk.
Hij liet zich niet van zijn stuk brengen, maar ging kalm
voort:
— En toen kwam ik juist bijtijds om te zien hoe een overmoedig menschenkind zich onvoorzichtig in gevaar had begeven, inderdaad in zeer, zeer groot gevaar. En het geluk
diende ze, en ik mocht er in slagen dat overmoedige menschenkind uit dat gevaar te redden, haar te behouden voor het
lieve leven en de haren, voor wie zij leven en zon beide is en...
Friedel's hoof d zonk dieper en dieper.
— Mijnheer von ROdern!
— juffrouw!
— Ik dank u! Ik dank u zeer, maar ik schaam me zoo.
— Schaamt ge u?
— Ja, u treft me altijd aan als ik dwaasheden doe, eerst
bij den vlonder en nu weer hier! Ik ben toch heusch geen
haas en... en... — en slechts met moeite scheen ze haar snikken te bedwingen.
— Maar juffrouw, heb ik u daar net niet gezegd dat ik een
overmoedig menschenkind had gered uit een groot, zeer groot
gevaar!
Zij keek hem aan, tranen liepen over de bruine wangen.
Ze stak hem beide handen toe en herhaalde:
- Ik dank u, heel heel hartelijk!
Hij zeide niets maar drukte eerst het eene en daarna het
andere bruine handje aan zijne lippen, en ditmaal belette
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zij 't hem niet. Toen raapte hij de Edelweisz die op den grond
was gevallen, op.
— Hier is uw zegeteeken! — riep hij vroolijk.
— Dat krijgt Lize.. of... wilt gij het hebben, ridder zonder
vrees of blaam?
— Neen, die moet ge zelf tot eeuwig aandenken bewaren I
Maar ik vraag iets anders tot belooning.
— Zeg maar wat u wilt! Alles kunt u krijgen!
— Wees maar voorzichtig! — riep hij uit. — Ik kon wel

e ens...
— U kunt alles van mij krijgen wat u hebben wil. Mijn
geweer! Hektor, Sultan, zelfs Lady als papa het goed vindt.
Of mijn fiets? Neen, dat is een damesfiets! Maar ik heb ook
nog boeken en...
Hij lachte vroolijk.
— Neen, dat moogt ge alles behouden: maar ik vraag de
ernstige belofte dat ge nooit meer alleen de bergen zult ingaan
en u in gevaar begeven.
Hij stak haar de hand toe.
— Meer niets?
Lachend legde Friedel er de hare in.
— Toegestaan!
— Ernstig gemeend?
— Zeer ernstig!
En ze schudde zijn hand zOOlang en z66 krachtig dat zij
zijn arm haast uit 't lid trok, terwijl zij er aan toevoegde: Op
eerewoord!
— En nu vlug naar huis want ik heb een honger als een
paard! En in gezwinden pas liep ze voort, z66 hard dat hij
moeite had haar bij to houden. —
Plotseling bleef ze staan.
— Mijnheer von Rodern?
— Juffrouw!
— U klikt toch niet?
Hij zag haar verbaasd aan.
— Ik meen uit de school klappen, mij verraden. U waart
toch ook een schooljongen.
— Ik? Zeker, ik was een schooljongen!
Hij glimlachte. In haar opgewondenheid merkte ze met dat
hij een bijzonderen nadruk op ik legde.
— Nu, waarom weet u dan niet wat klikken is? Of houdt
u zich maar z66! Ik meen, u verkiapt me niet!
— Geen woord zal er over mijn lippen, komen, ik ben stom
als het graf. —
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Op haar kamer gekomen kroop Friedel nog weer in haar
bed, want ze was moe van den vroegen tocht en sliep als een
os tot Lize op haar deur trommelde.
— Zeg slaapkopje, zou je ook opstaan? We zijn alien reeds
aan het ontbijt.
Als de wind was ze gereed en voegde zich bij de anderen,
die haar met een vroolijk Hallo! begroetten.
— Luilak!
— Slaapkop!
— 't Is wat moois zoo'n heerlijken morgen te verslapen.
Zij keek naar Klaus von ROdern die geen woord zeide.
— Wel, mijnheer von ROdern vroeg ze plagend — heeft
u zich ook verslapen?
— Ja, en ik heb gedroomd van maneschijn en zonsopgang
en van een kleine elf, die Edelweisz pluk..
— He, hoe afschuwelijk en u zoudt niets zeggen! riep Friedel verwijtend uit.
— Dat heb ik ook niet!
— Maar er toch op gezinspeeld. Ik zou het op stuk van
zaken zelf wel hebben gezegdl
— Mag ik ook vragen, wat dat alles te beteekenen heeft?
— vroeg Lize.
— Daar hebt u 't nu al! — zeide Friedel in grappige boosheid. — He die mannen zijn toch echte babbelkousen!
En toen deed Friedel opgewonden, maar langzamerhand
meer aarzelend het verhaal, en hoe dichter ze bij de bewuste
Edelweisz kwam, hoe moeilijker 't haar scheen te vallen.
— En... en... toen... werd ik een beetje duizelig, 't werd me
wat raar voor de oogen... en... en... toen kwam hij... en daarbij
wees ze naar Klaus, — en... en... toen was alles goed. — En
een oogenblik dacht ze na en keek toen haar vader diep in
de oogen — Ja, vaderlief! ik geloof heusch dat hij uw jongen
voor u heeft gered, want als hij niet gekomen was, zat die
nog wel daarginds of...
Dit of deed haar rillen.
Lize en papa waren beiden zeer bleek geworden en beiden
reikten zonder te spreken Klaus de hand.
— Deze schudde die hartelijk en zeide: — En de juffrouw
heeft me beloofd, nooit weer...
— Ja, dat heb ik! — viel Friedel hem in de rede. Ik doe
het nooit weer en daar mee basta! vadertje. Uw jongen zal
zoo zoet en kalm worden als een, klein fijn bleekneuzig meisje!
Ze sloeg de armen om zijn hals en in plaats van al de vermaningen die hem op de lippen zweefden, zei hij niets anders dan:
— Jonkie, Jonkie, — en drukte zijn kind aan zijn hart.
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Men was weer in 't hotel de Beer aangeland en het kleine
gezelschap zat, na zich wat te hebben verfrischt, in de veranda
bij elkaar. leder met zijn, inmiddels aangekomen brieven,
v(56r zich.
Een er van scheen papa Polten bijzonder te treffen en ontlokte hem telkens een — ach! o! — en telkens keek hij
tersluiks naar Friedel.
Zonder een woord te spreken reikte hij Lize den brief toe,
die schrikte toen ze hem inkeek.
— Die arme tante !
Papa Polten knikte: — Ja, en dat beteekent „scheiden"
ten minste voor mij 1 — zeide hij zachtjes.
Friedel werd plotseling opmerkzaam.
— Wat is er aan de hand?
Lize gaf haar den brief en wendde zich daarna tot Werner
en Klaus. — Tante Leentje is van de trap gevallen en heeft
een enkel gebroken. De arme stumperd heeft veel pijn. Toch
had ze niet willen schrijven om papa's genoegen niet te bederven, maar de dokter nam de verantwoording niet op zich
daar zij zich zeer zenuwachtig maakte nu zij de voeten niet gebruiken en zich zelf niet redden kon. Nu blijft niets anders over....
En Lize zweeg met een blik op Friedel.
— Ik ga natuurlijk morgen naar huis! — zei papa Polten
beslist. En jonkie...
— Gaat me6! — liet Friedel er even beslist op volgen.
— Maar Friedel kan toch nog wel hier blijven, niet waar
papa? U kunt dan best een pleegzuster nemen en...
Lize stond op 't punt in tranen uit te barsten.
— Ik kan nu niet zoo dadelijk weer beiden tegelijk missen.
Friedel had haar arm om Lize's hals geslagen.
— Lieve beste Lize! — en haar stem klonk zacht en teeder.
— Lize beste Lize, wat denkt ge! Ik moet nu toch naar tante
Die kan ik, nu ze ziek is toch niet in den steek laten. Ze heeft
me nu juist noodig, want al kan ik haar ook niet helpen, ik
kan haar tenminste opbeuren met een vroolijk gezicht en verder
zal ik mijn uiterste best doen om haar op te passen. Je zult
zien dat papa's jongen ook nog wel een goede ziekenverpleegster wezen kan. Toe Lize, schrei nu niet Of .... 6f ....
En haar zigeunergezichtje was opeens nat van tranen. Ze
veegde 't met beide handen af, beet zich op de lippen en
stampvoette.
— Toe Lize, laat het nu! — zei ze knorrig tot haar zuster.
Denkt ge soms, dat het mij zoo gemakkelijk valt om van u
en van alien... — Verder kwam ze niet. Ze deed merkbaar
moeite om haar snikken te bedwingen.
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Papa Polten kwam naar haar toe en legde zijn hand op haar
schouder.
— Ge hebt gelijk, jonkie, je hoort nu thuis en daarmee
basta!
Zijn stem klonk o zoo zacht en vriendelijk.
Klaus von ROdem was bij het begin der onderhandelingen
wat ter zijde gegaan en leunde over de balustrade.
Die zachte, teedere kinderstem had hem diep ontroerd.
— Een hart van goud! — mompelde hij. — Gelukkig degeen
die dat eens het zijne zal mogen noemen! — En hij keerde
zich om, vreezende dat men in zijn oogen zou kunnen lezen
wat er omging in zijn hart en dat hij maar niet beheerschen kon.
En toch! Mocht hij spreken tegenover die reine kinderlijke onschuld? Mocht hij zeggen dat... neen, hij zou zwijgen —
zwijgen
. en toch — toch!
- Mijnheer von Rodern!
Friedel was ongemerkt naar hem toegekomen.
— Spijt het u een heel klein beetje dat ik wegga?
Hij antwoordde niet. Hij keek haar alleen aan, en Friedel
voelde zich onder dien blik allesbehalve op haar gemak. Ze
kreeg een kleur als vuur! Wat gek, waarom moest hij haar
zoo aankijken! Ze wilde lachen maar plotseling rolden haar
een paar dikke tranen over de wangen.
Maar hij had ze gelukkig niet gezien! Hij stond al weer bij
papa. Wat een rare man. Hij had haar niet eens antwoord
gegeven op haar vraag!
En Friedel begon een deuntje te fluiten, doch zonderling
genoeg, vandaag wilde 't niet lukken.
Alles was gepakt. Papa's en Friedel's koffer stonden al
gereed. Die zouden dienzelfden avond nog naar het spoor
worden gebracht, om morgen per eerste gelegenheid te worden verzonden.
De vioolkist stond bovenop, en Klaus die dit in het voorbijgaan had gezien, nam hem op en zette hem in zijn kamer.
Na 't avondeten zaten ze weer bij elkaar in de veranda,
„voor de laatste maal"?— merkte Lize zuchtend op.
Friedel had zich dicht tegen haar aangevlijd en was erg
stil en bedrukt.
— Ga mee, Lize! — smeekte ze.
— Maar lieveling, hoe kan ik dat! — antwoordde het jonge
vrouwtje, met een blik op Werner.
— Och, dat vervelende trouwen!
Men lachte, maar 't ging niet van harte.
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— Gaat gij mee naar Engeland! — stelde haar zwager voor.
— Dat ontbreekt er nog aan! Ik houd niet van beaf. Neen,,
papa's jongen blijft thuis, ergert tante, past papa op — o
neen, juist omgekeerd, ook al niet. — Ik weet heusch niet
meer wat ik zeg! — en toen plotseling weer — He Lize, ga.
mee.
Papa werd geheel verteederd.
— Zeg jonkie, als 't je nu zoo heel veel moeite kost... begon hij.
— Kom vadertje, nu geen praatjes meer. Men mag toch
wel eens eventjes zuchten en jammeren.
— He, Friedel! — begon Lize opeens. — Nu hebben we toch
de viool al weg laten brengen en ik had nog al zoo gehoopt...
Verder kwam ze niet.
Friedel omhelsde haar en troostte: — Toe, zus, wees nu
bedaard! Toe, schrei nu niet meer.
Klaus was stilletjes weggegaan, kwam weer terug en zette
zonder een woord te spreken, de vioolkist voor de beide zusters neer.
— Kijk, daar is zij toch nog! Hoe aardig van u, von ROdern,
om daarom te denken.
— Ik ben egoist, Lize!
Friedel zei nets, nam de viool in de hand en ging naar de
veranda, waar zij tegen de balustrade leunde.
Zacht, zeer zacht, als 't gesjilp van vogeltjes, klonk 't eerst
door de avondlucht, maar langzamerhand won haar spel in
volheid en kracht. Ze speelde al de lievelingsstukjes van Lize,
die met aandacht luisterde, snikte en lachte, al naarmate
Friedel aan haar instrument treurige of vroolijke liederen ontlokte en allerlei beelden deed opdoemen uit haar kinder- en
meisjesj aren.
Chopin en Brahms schenen Friedel's lievelingen te zijn.
Want steeds meer verdiepte zij zich in de zwaarmoedige melodieen dezer beide groote toonkunstenaars.
Ook Klaus von Rodern luisterde met aandacht en genoot.
— Wie zoo de werken van deze componisten kan weergeven,
is geen kind meer, die heeft het hart op de rechte plaats, die
begrijpt lief en leed, vreugde en smart der menschheid. Die
is een mensch, wien men een vraag mag doen, die beslist over
het toekomstig wel en wee van zich zelf en van een ander.
En Klaus peinsde en luisterde.
Juist had Friedel de zwaarmoedige Es dur nocturne van
Chopin ten einde gespeeld en phantaseerde verder om eindelijk over te gaan in:
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Es ist bestimmt in Gottes Rath,
Dass man vom liebsten was man hat
Musz scheiden!
Allen luisterden zonder een woord te spreken. Lize liepen
de tranen over te wangen, terwijl zij met heur hoofd leunde
tegen den schouder van haar man.
Toen de laatste toon van het troostrijke slot — Auf Wiedersehn ! — was weggestorven, bewaarden alien, nog een diep
stilzwijgen. Men had moeite om weer tot de werkelijkheid
terug te keeren.
Papa Polten was de eerste die weer zich zelf meester werd.
— Ik moet nog met den ilbtelhouder afrekenen! — zei
hij. — Zeg, Werner, gaat ge even met me mee, om den wijn
dien we samen hebben gehad. Ik kan daar alleen niet goed
wijs uit worden!
En beiden gingen heen. Maar ook nu schenen ze 't nog niet
te kunnen klaarspelen, want na eenige oogenblikken klonk Werner's stem: — Lize! Lize, toe kom ons eens even helpen! Papa
en ik kunnen ons een paar posten niet goed meer herinneren.
Zwijgend stond Lize op om aan zijn verlangen te voldoen.
Klaus was op Friedel toegestapt en leunde tegen de balustrade. Ook hij keek op naar den helderen sterrenhemel. Toen
scheen zijn besluit te zijn genomen. Hij stond vlak bij Friedel
die hem verwonderd aankeek.
— Ik ... ik ... begon hij aarzelend, Ik wilde u ... iets
vragen, juffrouw Friedel.
Vrijmoedig keek ze hem aan.
— Mij? ?... Wel?
Die onschuldige kinderoogen maakten hem verlegen.
— Spijt het u ook — een beetje dat die heerlijke tijd nu
voorbij is, en dat wij ....
— Maar natuurlijk, mijnheer von Rodern! Het was verrukkelijk. En weet u wat nog het ergste is ... en ze moest weer
haar tranen terugdringen ... dat ik nu al weer zoo gauw van
Lize weg moet. En 't spijt me ook dat ik afscheid moet nemen
van Werner en ook van u, werkelijk, het spijt me zeer 1 We
waren zulke beste kameraden.
En vrijmoedig stak ze hem de hand toe, die hij vatte, vasthield, en aid drukte dat ze toch een beetje verlegen werd en
trachtte die terug te trekken.
Maar hij liet het handje dat hem vrijwillig was toegestoken,
niet los.
— Beste kameraden, ja dat waren we, en zullen we dat
blijven, juffrouw Friedel? Ja?
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Zij knikte een beetje verlegen. Hij deed zoo zonderling,
zoo vreemd en drukte haar hand zee stevig dat hij haar bijna
pijn deed.
— Voor ons geheele leven? — vroeg hij weer. Juffrouw
Friedel — voor ons geheele leven?
Friedel kreeg 't benauwd. Wat was hij toch een kluchtig
mensch!
— Wel ja, waarom niet?
Hij keek haar aan. Kon zij, zou zij hem hebben begrepen?
— Juffrouw Friedel ... Friedel ... kunt ge ... wilt ge
mijn lief vrouwtje worden?
Zie zoo, nu was 't er uit.
Friedel's hart stond een oogenblik stil, ze snakte naar adem.
— Ik... ik. — Zij wilde lachen, maar 't lukte niet best.
— Ik trouw immers niet. — Toen keek ze hem aan en zweeg
een oogenblik verschrikt. — Ik ja neen — ik weet
niet... he wat een onzin!
En ze trok haar hand los en stoof de kamer uit.
Juist kwam Lize met de lamp en zag Klaus alleen staan.
— Zijt ge alleen? Waar is Friedel gebleven?
— Ik geloof dat zij naar haar kamer is gegaan.
— En nu heeft ze u maar zoo alleen gelaten. Foei, hoe
onbeleefd. Neem 't haar maar niet kwalijk, 't kind zal moe
zijn geweest.
Al heel spoedig begaven ook de anderen zich ter ruste.
Klaus stond nog lang voor 't open venster en keek op naar
den helderen sterrenhemel, en dacht aan 't sterretje dat aan
zijn hemel beloofde te zullen schitteren!
Reeds vroeg in den morgen was men aan het station. Friedel
zag een beetje bleek en bleef voortdurend vlak bij Lize.
— Slecht geslapen, Friedel?
Ze keek verlegen op en antwoordde kortaf:
— Ja! Friedel was dien dag bijzonder karig met hare woorden.
Het afscheid van Lize deed haar te veel aan... dacht papa.
— Lize, Lize, mijn Lize!
— Friedel, mijn kleine Friedel!
— Vaartwel, vaartwel, tot spoedig wederzien.
Men hoorde den trein aankomen.
— Vooruit kinderen! Het is tijd! Lize, kindlief houd je goed!
Vaarwel Werner, pas goed op haar. En hartelijk dank mijn
beste jongen, voor alles wat ge voor haar gedaan hebt en
doet. Tot weerziens in September, mijnheer Rodern, ik hoop
dat we dan goede buren zullen zijn. En nu, mijn jongske,
laat je zuster los, we moeten instappen.
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Friedel had intusschen nog van haar zwager afscheid genomen.
Klaus von ROdern trad op haar toe.
— Tot weerziens, juffrouw, in September!
Hij had haar hand gevat en die aan zijne lippen gebracht
en zij had hem stil laten begaan, verlegen en verward. Zij had
geen weerstandsvermogen meer.
— Tot weerziens! — had zij verlegen en werktuigelijk gefluisterd; toen had zij Lize nog eens schreiend omhelsd, en
daarna had papa haar in den trein geschoven.
Een fluit, een schok en de trein zette zich in beweging.
Als door een n,evel zag Friedel hen die achterbleven staan.
Als door een neve' vertoonde zich nog eenmaal de Jungfrau
aan hare oogen door den eersten zonnestraal beschenen.
— Vaartwel! Vaartwel!
Friedel wuifde met haar zakdoek, droogde zich de oogen
of en wuifde nog eens.
— Vaartwel! Vaartwel!
En nu waren zij aan haar oog onttrokken, hare geliefde
bloedverwanten en de bergen.
Friedel wierp zich in een hoek der coupe en snikte alsof
haar 't hart zou breken.
— Maar jongkse, jongske !
En papa Polten streek haar liefkozend over het hoofd.
— Lize, papa, Lize !
— Ja mijn jonkie dat is nu eenmaal zdó.
— En Werner ....
En weer begon Friedel to snikken.
— Ja mijn jonkie dat is nu eenmaal aid.
En de trein snelde voort en de afstand tusschen haar en
de bergen en al de lieve menschen die zij daar had achtergelaten, werd al grooter en grooter.

HOOFDSTUK VII.
EENE VERRASSING.

Papa en Friedel waren al weer ongeveer vier weken
thuis. Tante Lena was zeer geroerd geweest dat die twee
zoo dadelijk naar huis waren gekomen, en zij hadden haar
voortdurend moeten troosten. Het speet haar ontzettend
en zij verweet zichzelf onophoudelijk hun genoegen te hebben
gestoord.
— Die malle Dorte is eigenlijk de schuld van alles, weet
ge, Konrad. Daar zette ze me den melkemmer met de melk
op de trap van den kelder. Ik struikelde daar over en daar
hadt ge het lieve leven gaande! Ik wilde opstaan, maar kon
niet en begreep hoe laat het was! En daar fig ik nu.
— Nu, heb maar geduld Leentje, over een week of vier
zijt ge wel weer z66 ver dat ge ter afwisseling nu eens van
een andere trap kunt vallen! — zei de oude heer vroolijk.
— Een mooie troost! — bromde tante, maar moest, toen
ze Friedel hoorde lachen, toch onwillekeurig meedoen.
Friedel had dadelijk bij haar thuiskomst tante's verpleging
op zich genomen en deze was onuitputtelijk in lof over haar
nichtje.
— Ge kunt niet begrijpen, hoe handig en zacht zij iemand
helpen kan, Konrad. Dat had ik nooit gedacht.
— Jonkie! — antwoordde papa Polten met trots, — een
zachte hand en een hart .... een hart van goud! Dadelijk
was ze bereid haar genoegen er aan te geven om u te gaan
oppassen. Dadelijk Leentje, dadelijk!
— God zegene het kind!
Na een poosje kuchte tante Lena eens even.
— Maar zeg eens, Konrad, hoe heeft zij 't op reis wel gemaakt?
— Uitstekend!
— Ja natuurlijk. Maar ik zou wel eens willen weten hoe
zij zich tegenover mijnheer von ROdern heeft gedragen. Die
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— 1k ben 't dus niet alleen ! Zelfs die voor alles blinde
Konrad, heeft 't gemerkt !
Hm .... hm ... Wat zou 't wezen?
En Friedel speelde door met eenigszins verhoogden kleur.
Kwam dat door de inspanning, van 't spelen of van iets anders?
Friedel en papa zaten nog aan de ontbijttafel. Tante Lena
deed haar huishoudelijke ochtendronde. Daar kwam de postbode en Friedel vloog hem tegemoet om de brieven in ontvangst te nemen.
Verscheidene voor papa; voor Friedel alleen een van Lize.
Die nam haar zoozeer in beslag dat zij niet merkte wat rondom
haar voorviel.
Een kreet van verwondering van haren vader deed haar
opkij ken.
— Wat is er papa?
— Een brief van ROdern die me heel plechtstatig om een
onderhoud verzoekt, vandaag om twaalf uur, wat een gekheid
is me dat nu! Op dien voet hebben wij in de Zwitsersche
bergen toch niet met elkaar omgegaan. Hij heeft zeker een
zonnesteek gekregen of iets dergelijks! Begrijp jij er wat van,
j onkie ?
Papa bleven de woorden in de keel steken want „jonkie"
stelde zich ook al zoo zonderling aan.
Eerst was zij van haar stoel opgesprongen, vuurrood en
scheen ze weg te willen loopen, toen was ze bleek geworden,
was weer op haar stoel gaan zitten en had zelfs beide armen
kruiselings op de tafel gelegd, het hoofd daarop en snikte nu
zeici hartbrekend dat papa de tranen in de oogen kreeg en
een prop in den keel voelde.
— Jonkie, jonkie I
Hij stond naast zijn kind en streek haar liefkoozend over
het schokkende kopje.
— Maar kind! wat is er dan toch! Waarom schreit ge dan
toch zoo?
Plotseling schoot hem een gedachte door het hoofd en verschrikt vroeg hij:
— Lize?
Friedel schudde ontkennend het hoofd, maar keek nog maar
altijd niet op.
— Nu, wat is er dan? — Voor den dag er mee!
De oude heer werd in zijn angst ongeduldig.
Opnieuw began ze te snikken en papa kreeg weer medelijden.
— Maar m'n jonkie ! zeg dan je ouden vader toch wat er
aan scheelt !
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— Ik... ik... och papa... ik... ik ben... geloof ik... verloofd!
De oude heer stond als met stomheid geslagen. Zonder een
woord te spreken, met open mond, staarde hij Friedel aan.
Hij tastte naar zijn hoofd! Was hij krankzinnig geworden,
of zij?
zei hij eindelijk beduusd. Ga
— Ga naar bed, jonkie!
naar bed kind, je hebt koorts.
Papa Polten wilde zijn dochter zacht van haar stoel doen
opstaan, maar ze stribbelde tegen en begon nog harder te
schreien. Papa wist geen raad.
Eindelijk ging ze al snikkend verder.
— Ik... Ik... j a ziet u, papa... hij heeft me... geloof ik... gevraagd... om zijn vrouw te worden... maar... zeker weet ik
't niet... ik vond... het zoo... raar... en toen... kwam Lize...
en ik weet... heusch... niet meer... wat ik gezegd... heb...
en nu... komt hij... o papa... wat zal ik... doen?
Papa keek strak vddr zich, fronste het voorhoofd en stampte
met den voet.
— Jonkie! Jonkie! wat beduidt nu al dat gehuil. 1k dacht
dat ge verstandiger waart. 't Is een, gekke boel, dat is zeker,
maar ik zal je er wel uit helpen. Je bent nog veel te jong om
te trouwen! Maar ga nu eerst je gezicht wasschen en maak
me die beschreide oogen weg!
Friedel had papa verbaasd aangekeken, had een kleur gekregen en liep toen zoo gauw ze kon de kamer uit.
Mijnheer Polten zat aan zijn schrijftafel en wilde schrijven,
maar 't vlotte niet, en hij dampte in plaats daarvan als een
fabrieksschoorsteen.
De klok sloeg.
Een... twee... drie... zeven... acht... elf... twaalf!
Twaalf uur. Papa Polten schrikte. Hij was in het geheel niet
op zijn gemak. Dat Friedel heelemaal niet weer te voorschijn
was gekomen, had hem te denken gegeven en onrustig gemaakt.
Daar werd geklopt.
— Binnen!
En Klaus von Rodern kwam de kamer in, zeer plechtstatig
en zeer ernstig.
Papa Polten voelde alweer de prop in de keel, maar reikte
niettemin von Rodern den hand.
— Wel, buurman, het doet me genoegen u weer te zien!
— zei hij zoo ongedwongen mogelijk. — Dus weer zoo terug
uit de bergen! Welkom thuis! Waarmede kan ik u van
dienst zijn? Ge kunt vrij over mij beschikken.
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— Mijnheer Polten — begon von ROdern, ik kom tot u
met een heel, heel groot verzoek. Ik...
— Maar mijn beste buurman, ge weet wat ik doen kan,
dat zal gebeuren. Waarmede kan ik u helpen?
— Ik kom... u vragen om de hand van uw jongste dochter.
— Drommels! meer kon hij niet zeggen.
Hij was opgesprongen, maar ging weer in zijn stoel zitten.
— Uw dochter...
— Ge meent Jonkie? vroeg hij aarzelend.
Von Redern glimlachte.
— Juffrouw Friedel en ik waren op reis de beste kameraden,
en ik geloof dat we dat wel voor ons geheele leven kunnen zijn.
Ik nam reeds de vrijheid, iets dergelijks aan juffrouw Friedel
te zeggen en...
— Ja, maar Jonkie...
En weer glimlachte von Redern.
— Juist, juffrouw Friedel gaf me een eenigszins onduidelijk
antwoord en daarom ben ik nu gekomen om een duidelijker
te krijgen en — nu was 't met de kalmte gedaan — en ik
hoop dat dit gunstig voor mij mag uitvallen. En u mijnheer
Polten, u hebt er toch niets tegen?
Hij had papa Polten's beide handen gevat en schudde die
h artelijk .
De oude man wist nog niet recht hoe hij het had en zeide
eindelijk:
— Maar... Jon... Frie... het kind is nog... zoo jong... en...
— Maar Lize is toch wel met Werner getrouwd, toen ze
pas achttien jaar was!
— Ja, Lize!
— Nu, ik wil ook wel zoo lang wachten ! — zei Klaus eenvoudig.
— Dat zou dan tot 't volgend jaar Maart zijn! — zei papa
Polten droogjes. — Maar von ROdern... 't is nog een kind... en...
— Ze is zeventien en een half jaar ! — bracht Klaus in 't midden.
— Ja, dat weet ik wel! Maar er moet toch eerst een meisje
van gemaakt worden, Jonkie !...
— Laat u dat maar aan mij over!
Wanhopig ging papa Polten weer zitten.
— Maar, von ROdern, het kind wil niet! Jonkie...
— Mag juffrouw Friedel me dat zelf zeggen!
Plotseling scheen papa Polten een uitweg te hebben gevonden.
— Wat mij betreft, mijn zegen geef ik je, en mijn dochter!
— Bij die woorden deed hij het venster open en riep: Friedel!
— Zou ik dat niet alleen... begon Klaus bedeesd.
— Neen, ik wil er bij zijn. Jonkie magniet overrompeldworden.
Klaus glimlachte, haalde de schouders op en zweeg.
Papa's jongen.

IZ
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Even daarna ging de deur open en Friedel verscheen op
den drempel.
— Wat blieft u, pa...
Nauwelijks werd ze von Rodern gewaar of ze wilde rechtsomkeert maken, maar papa had dat zien aankomen, en hield
haar bij haar rok vast.
— Hier blijven! En nu netjes het potje, dat ge te vuur hebt
gezet, leeg eten!
Hij trok Friedel mee, tot midden in de kamer en deed de
deur zorgvuldig achter haar dicht.
Eerst stribbelde ze wat tegen, maar liet hem toen kalm
begaan. Zij hield de handen voor het gelaat.
Nu begon papa.
— En hier mijnheer von Rodern doet mij de eer mij de
hand te vragen van mijne jongste dochter Elfrieda. Ik heb
hem gezegd dat ik er niets tegen had en hij de rest maar met
mijne dochter zelve moest uitmaken!
Hij had gedurende dien speech moeite gehad zijn lachen te
bedwingen. Friedel moest nu maar zien, hoe zij er zich uitredde! Dat kon toch geen ernst zijn, en von Rodern zou wel
merken dat hij zich had vergist.
Hij wachtte nu het antwoord.
Maar Friedel had nog altijd de handen voor haar gezicht
en zei niets.
Toen ging von Rodern naar haar toe.
— Juffrouw Friedel... Friedel!
Zij had een oogenblik verlegen en schuw opgekeken, en toen
juist een blik opgevangen uit zijn goede trouwe oogen, die
haar zoo smeekend aankeken.
Onwillekeurig strekte hij zonder een woord te spreken zijn
armen naar haar uit.
Zij vond toen op eens den besten weg. Zij wist niets beters
te doen dan daarin te vluchten en haar gloeiend gezichtje te
verbergen aan zijn breede borst.
Papa keek met open mond toe. Hij was een en al verbazing!
Juist deed tante Lena de deur open. Ze had haar broeder
hooren roepen en Friedel in huis hooren gaan. Daar moest
ze het hare van hebben! Wat ze zag, deed haar de handen
van verwondering ineen slaan. Ze ging op een stoel zitten
en staarde het jonge paar sprakeloos aan. Tranen stroomden
over haar goedig oud gezicht.
Die twee echter, daar midden in de kamer, hoorden of
zagen niets, geen papa, geen tante, niets van alles rondom
hen. Zij zagen alleen elkaar en... hun onuitsprekelijk geluk.

HOOFDSTUK VIII.
VERANDERING.

Het liep al tegen Kerstmis. Friedel was nu inderdaad verloofd, hoe vreemd en verbazingwekkend dit haar zelf ook
voorkwam.
Papa had lang werk gehad om zich aan die gedachte to
gewennen en had die eerst in het geheel niet kunnen vatten.
Bij de verloving zelf had hij voortdurend het hoofd geschud
en Friedel van ter zijde ongeloovig aangekeken. 's Avonds toen
de nieuwbakken bruigom een zeer teeder afscheid van zijn
kleine, zoo grappig verlegen bruid had genomen, had papa
zijn „jongen" in 't verhoor genomen.
— jonkie!
— Ja papa!
— Zeg, vertel me nu eens. Is 't heusch ernst?
— Wat papa?
— Wel, die dwaasheid met R6dern?
Friedel werd vuurrood, liet het hoofd hangen en keek papa
van terzijde half verlegen, half ondeugend aan.
— Ja, papa. 't Kon niet anders. Waarom hebt u uw armen
niet opengehouden, dan was ik daar in geloopen. Ik wist geen
raad van verlegenheid. Nu deed hij het en ben ik in de zijne
terecht gekomen.
Hij begreep haar verkeerd, knipoogde over zijn pijp heen
haar toe en zei goedig: — Nu, ik wil je er wel uit helpen.
Friedel vatte niet dadelijk wat hij daar mede meende, maar
toen het tot haar doordrong, liep zij naar hem toe, nam hem
zonder veel complimenten de pijp uit den mond, sloeg de
armen om zijn hals, legde haar gezichtje tegen zijn behaarde
wang en fluisterde: — Maar vadertje lief, ik houd toch zooveel
van hem!
Toen snakte hij een oogenblik naar adem, keek haar met
open mond aan, kuchte en zei: — Hm, hm! ben je daar wel
zoo heel zeker van?
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Blozend verborg zij heur gezichtje aan zijn borst en fluisterde:
— Voor zoover ik er verstand van heb, ja!
Hij had zonder een woord te spreken weer naar zijn pijp
gegrepen en dampte zód, dat Friedel begon te hoesten en te
proesten, tot haar de tranen over de wangen liepen. Misschien
hadden die tranen ook een andere oorzaak, men kan 't niet
weten. Dat duurde zoo een poosje.
— Vadertje !
Het klonk zoo schuchter en verlegen.
— Jonkie !
— Hebt u nu geen enkel woord voor mij en . . . . voor hem?
Hij legde de pijp weg, sloeg den arm om zijn kind, trok haar
naar zich toe en kuste haar zoo herhaaldelijk dat de harde
baard haar pijn deed in heur gezichtje.
— God zegene je ! God zegene jelui beiden ! — zeide hij eenvoudig en ook zijn wang werd vochtig door zijn eigen oogen
of door die van zijn kind . . . . en zoo bleven ze lang staan in
hartelijke omhelzing. Hoe lang, dat wisten ze zelf niet en 't kon
hen ook niets schelen.
Ja, Friedel was inderdaad verloofd.
Tante Lena had de zaak eerder gesnapt dan haar broeder.
Zij had haar nichtje na de eerste omhelzing van den bruigom,
teeder in de armen gedrukt.
— Wel, Friedel, kindlief, ik wensch je geluk en mezelf er
bij, nu heb ik ten minste iemand om mij te helpen je te overtuigen dat tante groot gelijk heeft om te velde te trekken
tegen je dolle en dwaze streken ! — en bij die woorden had ze
Klaus de hand gedrukt, die er eerbiedig een kus op had gedrukt.
— Ja, maar tante, — had Friedel ondeugend opgemerkt:
— hij heeft papa's jongen gevraagd en niet uw nichtje !
— Ja, dat is waar! — bevestigde Klaus.
Tante schudde het hoofd. — Komaan, al weer een, die haar
verwent! Maar dat moet ge zelf weten, dat is uw zaak. Maar
hoe er uit zoo'n wildebras nag ooit een behoorlijke huisvrouw
groeien moet, gaat mijn verstand te boven. Ik wasch mijn
handen in onschuld! En de hemel late het kind niet boeten
voor de fouten van anderen! — had zij er met een zijdelingschen
blik op haar broeder aan toegevoegd.
Babette was in de wolken geweest, toen Friedel haar 't groote
nieuws kwam mededeelen. Ze had het jonge paar hartelijk
geluk gewenscht, en beloofde Friedel, v6Or zij trouwen ging
nog velerlei te leeren klaar maken. — Ja, ja, mijnheer, u zult
met de juffer tevreden zijn!
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In het stadje had Friedel's verloving veel opzien gebaard.
De een verheugde er zich over, anderen benijdden haar, zooals
dat gewoonlijk gaat, maar iedereen was verwonderd. Men had
van de kleine Pollen alles verwacht behalve juist dit eene.
De vriendinnen kwamen al heel gauw naar Dresdorf om
Friedel geluk te wenschen, maar ten deele ook nieuwsgierig
hoe deze er nu als verloofde wel zou uitzien.
Ze was er echter volstrekt niet op gesteld, als een wonderdier
te worden aangegaapt, en begon al heel gauw:
— Zeg eens kinders, ik zal jelui eens wat zeggen. Als je nu
denkt dat ik van plan ben om me hier, als de hemel weet wat,
te zaten aanstaren, dan hebt ge 't mis. Kijk ons nu maar eens
goed aan. Hier is mijn aanstaande man, die 't met me probeeren wil, en zaci ziet nu papa's jongen er als verloofde uit!
En nu is 't afgeloopen.
Allen lachten en men ging over tot de orde van den dag.
Zoo liep het dus tegen Kerstmis, en iedereen had zich langzamerhand gewend aan de gedachte dat Friedel geengageerd was.
Zij zelf was echter zeer veranderd. Wat met knorren en vermaningen niet had kunnen worden verkregen, dat had de
liefde tot stand gebracht. Die maakte van het dolle dwaze,
jolige kind een vriendelijk, zacht, verstandig meisje, dat zich
met ernst voorbereidde voor de taak die haar wachtte.
Dit vervulde tante Lena met innige vreugde, omdat zij
daarin de vrucht harer opvoeding, de belooning voor al haar
moeite en zorgen zag. Ze wachtte zich echter wel, er ook maar
met een enkel woord van te gewagen tegen haar broer, die er
toch al genoeg onder leed, dat hij zijn „jongen" kwijt was.
— 't Zal wel weer beteren! De oude natuur zal wel weer
boven komen! — dacht hij en trachtte zich daarmede te
troosten.
Doch op zekeren dag gebeurde er iets, dat hem zijn kind
in 't ware licht deed zien en waarover hij zich eerst boos maakte,
maar wat hem daarna diep weemoedig stemde.
Papa en tante zaten aan 't ontbijt. Friedel was er nog niet.
Hij had haar reeds vroeg in den morgen naar beneden zien
gaan, waar zij druk in de weer was geweest. Dat kon hij niet
hebben. Zoolang zijn kind nog in huis was, moest ze zooveel
mogelijk bij hem blijven, en toen zij dan ook eenige oogenblikken daarna de kamer in kwam en tot verontschuldiging
van haar late komst, huiselijke bezigheden opgaf, kon hij niet
nalaten te brommen.
— Ben je soms van plan om op Riidershof voor huishoudster
te gaan spelen?
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Friedel keek hem een oogenblik aan en antwoordde toen
lachend: Dat niet, maar een goede huisvrouw moet toch
ook alles weten. Niet waar, tante?
— Och wat! Ik dacht wel, dat tante er weer achter zat !
En ik zeg je dan, dat ge, zoolang ge nog in huis zijt, bij mij
blijft; zoolang wil ik mijnen jongen bij me hebben. En daarmeA
basta!
En de oude heer wierp eerst een boozen blik op tante en
daarna op Friedel.
Langzamerhand zakte die bui, vooral toen hij zag hoe zijn
dochtertje, dat Been woord had tegengesproken, stil en bleek
voor zich uit keek.
— Jonkie !
— Vadertje!
Hoe zacht en vriendelijk klonk haar stem.
Het werd hem zonderling te moede.
Hij strekte zijn armen naar haar uit en zijn kind vluchtte
er in.
En nu biechtte ze alles wat al weken en weken in dat warme
kinderhart had gesluimerd, maar nooit uitgesproken was geworden. En onder tranen en snikken baande 't zich een weg
over hare lippen.
— Vadertje, ik houd zooveel van u, maar van hem ook.
Laat me nu toch leeren wat ik weten moet om voor hem
te zijn wat ik wezen moet. Ik weet zelf best wat er aan ontbreekt. U kunt het niet helpen, dat weet God! U hebt uw
jongen gelukkig, innig gelukkig gemaakt. Maar nu .... en
ze bloosde en heur oogen schitterden met zachten glans . . . .
nu is er nog een ander geluk weg gelegd voor uw kind, dat ook
andere eischen stelt. En ik kan toch niet tweeerlei zijn? Niet.....
. en .... zijn vrouw!
niet uw jongen
Nu was 't er uit! Papa had gesidderd en had Friedel van
zich of willen schuiven, maar zij klemde zich aan hem vast.
— Toe vadertje, begrijp me toch goed. Toe, luister nu eens
goed. 1k blijf uw kind, dat o zooveel van u houdt, dat wil ik
u toonen met ieder woord, met iedere daad, met iederen harteslag. Maar ge moet niet boos zijn, dat ik uw jongen niet blijven
kan en moet trachten een behoorlijk meisje te worden, opdat
Klaus een goede vrouw moge krijgen. Kunt u zich daar niet
indenken, vadertje-lief?
En ze keek hem o zoo teeder , maar daarbij ook een klein
beetje ondeugend aan, terwijl haar mondhoeken verraderlijk
begonnen te trillen.
De oude man kon nets zeggen, maar drukte tot alle antwoord zijn kind steeds vaster tegen zich aan.
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En Friedel begreep hem en liet gelukkig heur kopje op
haar vader's schouder rusten.
Tante Lena was al lang stilletjes de kamer uitgegaan. Bij
wat die twee elkaar te zeggen hadden, konden ze een derde
best missen.
Sedert was „Jonkie" uit papa's woordenboek verdwenen.
Riep hij zijn kind, dan was 't „Friedel" of ook wel „kindlier !
Friedel had 't buitengewoon druk gehad met allerlei geheimzinnigheden. Ze was op haar eigen verzoek zelfs weer
een paar weken naar juffrouw Hummel, de oude naaischool
geweest en had het goede mensch door haar ijver en handigheid
in stomme verbazing gebracht.
Eindelijk was 't dan Kerstavond geworden. 't Was een
sombere dag geweest en al vroeg donker. Tante had Friedel
juist de ,feestzaal uitgestuurd en deze had zich nu naar haar
eigen kamertje begeven, om zich te kleeden, wat zeer tegen
haar gewoonte, ditmaal vrij wat tijd kostte.
Toch kwam ze nog in de woonkamer terug, waar Klaus op
haar wachtte, vdcir dat papa met zijn diepe basstem hen uitnoodigde de feestzaal binnen te treden.
- Papa en tante keken haar verbaasd aan, zooals ze daar
half verlegen naast haar verloofde liep.
Wat had het kind?
Haar wit wollen japon, die in warme plooien haar slanke
gestalte omgaf, kleedde haar allerliefst, een zacht blosje kleurde
hare wangen, haar oogen schitterden en . . . . nu zagen ze wat
him zoo vreemd geleken had . . . . het krulhaar, dat bedenkelijk
lang geworden was, had Friedel in een lossen wrong opgestoken. Het stond haar alleraardigst, zoo echt vrouwelijk!
Klaus ontdekte het ook en wilde er zijn meisje een kus voor
geven, maar daar moest Friedel niets van hebben.
— Daarvoor heb ik geen tijd. Ik moet mijn presenten nog
halen!
En weg was ze. Maar de blik dien zij hem had toegeworpen,
scheen hem wel wat anders te hebben gezegd, want Klaus
was ten minste volstrekt niet boos of verdrietig.
Toen papa de verandering van kapsel bemerkte, had hij gekucht en gedaan alsof hij iets wilde zeggen, maar hij had alleen
maar gezucht. 't Was nu eenmaal zoo! Wat kon hij er verder
aan doen! Zijn jongen was hij kwijt en .. . . voor goed; dat
was hem al lang duidelijk geworden. Als nu zijn kind maar
gelukkig was !
En dat was ze.
Met schitterende oogen kwam ze naar hem toe.

184
— 0, vadertje, vadertje ! vriendelijk, hartelijk dank. Uhebt
uzelf overtroffen! En is dat nu alles voor mij: dat zilver, dat
linnengoed, dat mooie tapijt en dit prachtige schilderij. Hoe
wist u dat ik zooveel van die Defreggersche Madonna houd?
En weet u waarom? Doet zij u niet aan Lize, aan onze Lize
denken? Straks zullen we haar kistje uitpakken en haar brief
lezen, he papa? Dan is 't net of ze bij ons is. En die goede
tante ! Wat een prachtig eetservies. Mooi he? Viooltjes, vlier
en primulaveris. Allemaal lentebloemen. Wat hebt u mij alien
verwend! En is dat ook nog voor mij?
Deze laatste woorden golden Klaus, die zijn bruid een breed
parelsnoer, met fraai bewerkt filigraingouden slot, om den hals
had gedaan.
— Dat is een erfstuk van mijn moeder, lieveling. 1k weet
dat zij het zelf je gaarne zou hebben gegeven. Geef haar nagedachtenis een klein plaatsje in je hart. Zij was een goede vrouw
en heeft mij zeer lief gehad.
Hij zweeg een oogenblik en Friedel keek hem aan met oogen
vol tranen.
— Dat wil ik, Klaus! — verzekerde ze hem met een kus.
Toen vatte hij haar hand en stak haar een eenvoudigen
gouden ring met een enkelen grooten diamant aan den vinger.
— En dat is van mij. 1k zou mijn schat wel heelemaal in
't goud willen zetten!
Friedel werd verlegen en trachtte te lachen, wat niet al te
best lukte.
,
— Een mooie schat, he vadertje? Wist u wel dat uw Friedel
een schat was? Maar Klaus zegt het .... en dus moet het wel
waar zijn .... En nu zal ik u eens laten zien welke prachtige
geschenken ik hier wel voor u alien he b.
En ze ging naar een, groote mand die in een hoek van den
kamer stond.
— Als 't u blieft, papa, drie prachtstukken van hemden,
zelf geknipt en genaaid! .... en Friedel blies zich op als een
kalkoensche haan! .... En hier voor tante .... een antimacasser . . . . na tien en een half jaar eindelijk heelemaal
of ! .... Zelf afgemaakt .... En voor Klaus dit boekomslag . . .. zelf geborduurd! .... 't Heeft kracht genoeg gekost! .... Oef menschen, wat zeg jelui daar nu wel van! En
ze draaide en sprong in het rond, precies het jonge veulen van
vroeger!
En ze bedankten haar allen en zij verheugde zich daarover
als een kind, want haar zelf scheen 't nog wel 't meest een
wonder, dat zij, de done uitgelaten Friedel, dat alles had
gemaakt.
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Papa vooral was verrukt.
— En hebt ge dat nu geheel alleen gedaan jon.... , hij
had haast weer jonkie gezegd, maar bedacht zich nog bijtijds.
— Geheel alleen, Friedel? Daar hebt ge eer van! Ik heb 't je
altijd wel gezegd, Leentje!
— En nu aan tafel! — riep Friedel van uit de eetkamer
waarheen zij zich even te voren had begeven om te zien of
alles in orde was.
Daar stond de keurig gedekte tafel met dennengroen en
bloemen versierd.
- Alles Friedel's werk! — verkondigde tante Leentje.
— En zelf gekookt heb ik ook! — voegde Friedel er aan
toe. Klaus zal geen kat in den zak koopen! Pas maar op. Ge
kunt nog terug! — plaagde ze en keek hem schalks aan.
Ze deden den maaltijd die uitstekend was uitgevallen alle
eer aan en zetten zich toen gezellig bij den kerstboom, waar
Lize's kistje werd opengemaakt en Lize's brieven gelezen.
— Nu Friedel, wat schrijft ze, — vroeg tante. — Ze verwijst
ons alien naar jou brief !
— Lees zelf maar, tante! — zei Friedel verlegen en reikte
haar den brief toe.
Klaus pakte hem.
- Mag ik?
- Wat mij betreft, ga je gang!
Friedel had een kleur gekregen. Zij ging naast papa zitten
en legde haar hoofd op zijn schouder.
Eerst schreef Lize over de geschenken, en wenschte allen
een gelukkige Kerstmis.
Dat las Klaus slechts vluchtig, maar vervolgde toen met
verheffing van stem: — En tegen je huwelijk, lieve Friedel,
hopen Werner en ik ons vrij te kunnen maken, want ik moet
toch bruidsjuffersdiensten bij je doen, evenals gij bij
weet je nog wel, kleintje?
Klaus keek Friedel lachend aan. Deze had echter al lang
heur kopje aan haar vader's borst verborgen, die vriendelijk
teeder op haar neer zag. Klaus las verder: maar een ding wilden
wij je vragen, namelijk om je huwelijk tot Mei uit te stellen.
Ik hoorde zoo iets van je verjaardag, bruidje Als ik me
niet vergis, schreef Klaus het aan Werner, en z(56 vroeg in
't voorjaar kan Werner onmogelijk op reis! Doet ge 't?
— Dus ge doet het? vroeg Klaus en keek Friedel aan.
Friedel zeide niets, maar Klaus scheen het antwoord te
raden. Hij sprong vroolijk op en keek naar de klok, want hij
moest vandaag vroeg afscheid nemen.
— Ik moet weg, lieve menschen! 't Is al haast twaalf uur I
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Anders heeft Friedel morgen doffe oogen en tante Lena hoofdpijn. Nacht papa! Goeden nacht tante! Nogmaals hartelijk
dank voor alles.
— Kom lieveling, laat ge mij nit!
Toen werd de ondeugd weer in haar wakker.
— 1k weet niet! Doet men dat wel? — vroeg zij met een
schelmschen blik op tante. Zij was echter al bij de deur vcSOr
dat tante begreep dat die plagerij op haar was gemunt.
Reeds ging de deur achter beiden dicht. Men hoorde Friedel
vroolijk lachen en praten nog op de trap.
Toen was het een oogenblik stil. Er scheen aan de voordeur
iets aan de hand to zijn.
Daarna hoorde men de oude groote deur krakend in hare
hengsels draaien, weer een lachbui en daarna viel de deur
in 't slot.
Vlugge lichte stappen kwamen de trap op en in het volgende
oogenblik stond Friedel lachend en stralend van geluk in de
kamer.
— Daar ben ik weer!
En zij ging naar het venster.
Even daarna hoorde men buiten hoefslagen , die langzamerhand in de verte wegstierven.
Friedel stored stil aan het raam en luisterde.
Tante Lena had haar kamer opgezocht en na eenige oogenblikken legde papa zijn pijp weg, en ging naar zijn kind. Hij
sloeg den arm om haar heen en zij vlijde heur hoofdje tegen
hem aan.
Zoo stonden ze samen.
Papa streek met zijn vrije hand over het zachte haar en
stootte plotseling tegen den ongewonen wrong. Hij kon 't niet
helpen, maar hij zuchtte.
— Wat is er van papa's jongen geworden? 1
— Een vroolijk, gelukkig meisje, vaderlief !
En Friedel sloeg beide armen om zijn hals en kuste hem
hartelijk.
Wat wilde de oude man nog weer!
En steviger drukte hij zijn kind aan zijn hart,
En buiten klonken de kerstklokken: — Vrede op aarde, in
menschen een welbehagen!
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