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HOOFDSTUK I.
Hetty's vertrek.

„May wil naar Hetty toe," riep een bevelend kinderstemmetj e.
„Neen, mijn lieveling, dat kan nu op het oogenblik niet."
„Maar ik wil bij Hetty zijn," was het ongeduldig antwoord ; en een verontwaardigd gezichtje zag naar de kindermeid op, om te zien welken indruk deze laatste beslissende woorden op haar maakten.
Toen zij zag dat deze ook geen uitwerking hadden, nam
zij een kloek besluit, en met een vastberaden gezichtje,
doch met schalks lachende oogen, sloop zij door een reetje
van de deur, waggelde met veel moeite de steen gin trap af,
en over een portaal dat naar Hetty's kamer leidde. De deur
stond open en de kleine vluchteling ging naar binnen. —
Een onopgemaakt bed, een versleten pantoffel, eene slordige
kaptafel was het eenige wat zij zag ; maar Hetty was er niet.
„Hetty, ik wil Hetty hebben," riep zij met een hoog
stemmetje ; en de kleine voetjes begonnen een zorgvuldigen
onderzoekingstocht, terwijl hare oogen van tijd tot tijd
angstig naar boven keken, in de richting van de kinderkamer.
Zou zij deze gevaarlijke trappen voor niets zijn afgegaan?
Zij bleef roepen en haar schel stemmetje weêrklonk door
het groote huis.
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haar toch bij mij komen," riep eene stem : en een
meisje van omstreeks twaalf jaar in diepen rouw, opende de
deur van eene zijkamer en sloot de kleine in hare armen.
„Mijn kleine lieveling, heb je mij nu toch gevonden !
Knappe, flinke May, ben je weggeloopen om mij te zoeken !
Kom maar gauw binnen, dan zal ik je iets lekkers geven."
„May wil een beschuitje, Hetty," zeide het kind, terwijl
zij hare armpjes om den hals van hare zuster sloeg, en
hare oogen onderzoekend over de ontbijttafel liet gaan, om
te zien of er iets van hare gading op stond.
„ Hier zijn twee beschuitjes, May. Kom nu op mijn schoot
zitten, en zie mij eens goed aan ; houdt je van mij, May?"
„Ja, natuurlijk houd ik van je."
„Ik ga van je weg, mijn kleine engel. Ik zal je in geen
maanden weerzien : maar 's morgens, 's middags, 's nachts,
altijd zal ik aan je denken ; ik houd van niemand zooveel
als van mijn kleine May. Zal je ook eens aan mij denken,
en een beetje van mij houden ; wil je dit doen, May ?"
„Ja, dat zal ik," zeide May ; „maar geef mij nog een
beschuitje."
„Ja, zeker, pak me nu eens flink, dan krijg je ook een
klontje ; nog steviger, dan krijgje er twee ; ik beloof het je ;
het kan mij niet schelen of je er ziek van wordt ; je kunt
alles krijgen wat je maar wilt, zoolang wij nog samen zijn."
De kleine May was zóó tevreden met deze belofte, dat
zij zonder verder na te denken de zwarte jurk met hare
handjes kleverig maakte, om Hetty toch maar goed te
kunnen pakken.
„Nog meer, Hetty," zeide zij ; „May zal je heel stijf vasthouden, als May nog meer krijgt."
Intusschen was de kindermeid onopgemerkt binnengekomen.
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„Wel heb ik ooit ! Ben je alleen benedengekomen, kleine
dreumes? -- Hetty, ik hoop toch niet dat gij dat lieve kind
zoetigheid geeft ; gij weet dat zij dat niet verdragen kan. —
0 foei ! baby, wat een vuile handjes ! En Hetty, zij heeft
uw heele kraagje verknoeid."
„Wat komt dat er op aan," zeide Hester ; „ik had behoefte aan een flinke liefkoozing, en gaf haar daarom drie
of vier klontjes ; zij wilde het natuurlijk niet voor niets
doen. — May, ga nu maar weêr naar Dina. -- Neem haar
nu maar meê ; als zij mij met haar lieve gezichtje zoo aanziet, kan ik niet van haar scheiden."
De kindermeid nam het kind op den arm, en zeide :
„Vaarwel Hester ; leer maar vlijtig op school ; het zal u
heusch wel meêvallen."
„ Goeden dag, Dina," zeide Hester ongeduldig. » Is u daar
Papa, roept u mij ?"
Zij kleedde zich haastig aan, en verliet de kamer, waar
haar ontbijt nog onaangeroerd stond.
Een lang heer, met een streng uiterlijk, was bezig zijn
jas toe te knoopen, en een rijtuig stond voor de deur.
Spoedig daarop waren Hester en haar vader op weg naar
het station. Zij kon May's rond gezichtje niet meer onderscheiden, en ook het groote hardsteenen huis verdween uit
haar oog ; zij reden de straat uit, en Hetty sloot hare mooie
bruine ooggin om niets meer te zien. Zij wist dat zij alleen
in de koude wereld werd gestooten, en een angstig gevoel
bekroop haar ; zij keek naar haar vader, maar deze zat het
ochtendblad te lezen.
Eindelijk hadden zij de plaats van hunne bestemming
bereikt ; haar vader nam een kaartje voor haar en hielp
haar in eene damescoupé eerste klasse ; en terwijl hij eene
illustratie voor haar kocht, zeide hij : „De conducteur zal
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op je passen, Hester. Ik heb het hem gevraagd ; aan ieder
station zal hij naar je komen zien, en vragen of je ook
iets gebruiken wilt. Je gaat in eenen door naar Sefton, en
Mevrouw Willis zal je daar laten afhalen. -- Dag, mijn
kind, pas nu maar goed op, en wees niet te wild. -- Ik
hoop, dat, als je met de zomervacantie thuis komt, je veel
vorderingen zult gemaakt hebben. Nu, goeden dag, tot weerziens. 0, wilde je me een kus geven, nu één dan. Neen,
niet zoo : je weet, dat ik niet van die liefdebetooningen in
het openbaar houd." Dit zeide de heer Thornton, omdat
Hetty haar armen om zijn hals sloeg, en twee vurige kussen
op zijn bleek gelaat drukte. Ook voelde hij een traan op
zijne wang, dien hij echter spoedig afveegde.

HOOFDSTUK II.
De Mede-Reizigers.

De trein snelde voort, en het kleine meisje zat in een
hoek van het rijtuig stil te schreien ; zij was diep bedroefd
en toch verontwaardigd ; zij haatte de gedachte van naar
een kostschool te worden gestuurd ; zij haatte de schoolregels en de straffen, en verbeeldde zich, dat zij van een
leven vol vrijheid, naar de gevangenis ging.
Drie maanden geleden was Hester Thornton een van de
gelukkigste en vroolijkste meisjes van den geheelen omtrek ;
maar hare moeder, die haar beschermengel was en het
wilde en opgewonden kind in bedwang wist te houden, die

9

haar met de macht der liefde had geleid, was aan de gevolgen
van een ongeluk met het rijtuig overleden; en Hester en May
bleven moederloos achter. Verscheidene broertjes en zusjes,
welke tusschen Hester en May kwamen, waren gestorven,
en enkel de oudste en jongste waren in leven gebleven.
.Hester's vader was een streng, rechtvaardig man, maar
hij wist niet met kinderen om te gaan; hij bestrafte Hester streng, wanneer zij evenals een jongen in de boomera
klom en hare jurken scheurde, of zonder zadel op een van
zijn wildste paarden reed ; maar dit had op Hester, welke
alleen door zachtheid te leiden was, geen uitwerking.
Daarom besloot hij zoo spoedig mogelijk andere maatregelen
te nemen en haar naar een kostschool te zenden. — Zij
was nu op weg naar de school van Mevrouw Willis.
Zij gevoelde zich ongelukkig ; het afscheid van haar vader
had dit nog verergerd ; en zij nam zich voor, zich niet goed
te gedragen, en hare lessen nooit te leeren ; zij wilde niet
met de vacantie met eer bekroond t'huiskomen, veranderd
in een alledaagsch en voorbeeldig meisje. — Neen, zij wilde
dezelfde wilde Hetty van vroeger blijven, want als haar vader dan zag, dat de school haar geen goed deed, en haar
niet had kunnen veranderen, dan zou hij er wel in toestemmen om haar weêr thuis te laten komen. T'huis had zij
tenminste May, en de herinnering aan hare lieve moeder.
Hetty voelde diep ; sedert haar moeders dood had zij haar
naam zelden meer uitgesproken. Wanneer haar vader over
hare moeder sprak, liep zij gauw de kamer uit ; als de dienstboden van hunne overledene meesteres spraken, werd zij
bleek, stampte met haar voet en beval hun te zwijgen,
terwijl zij dan zeide :
„ Gij moogt niet over mijne lieve moeder spreken !"
Eens verbaasde zij hen allen, door uit te roepen :
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»Mijne moeder is nu een engel, en gij moogt haar naam
niet eens meer noemen."
Slechts met één persoon sprak zij over hare teerbeminde
moeder, en dat was May. -- May zei haar gebedje, zooals
zij dit tenminste noemde, bij Hetty op, en Hetty leerde
haar in plaats van : „God, schenk onze moeder Uw zegen,"
zeggen : „Ik dank U, goede God, dat Gij onze moeder tot
een schoone engel hebt gemaakt." -- En als May haar dan
vroeg, wat een engel was, en hoe hare moeder daarin kon
veranderen, sprak Hetty lang met haar, en liet haar vele
plaatjes zien met engelen in lange witte kleederen, totdat
het kleine kind tevreden was, en zeide : „May vindt dat
prettig, May wil ook een engel zijn, net als mamaatje."
Maar deze gesprekken hadden niet dikwijls plaats, want
de kleine May was slechts twee en een half jaar oud, en
had hare goede moeder spoedig vergeten.
Nadat Hester een poosje stil had zitten schreien achter
haar zwaren rouwsluier, ging zij hare medereizigers eens
opnemen. •— Het waren twee oude dames, die zich in hare
reisdekens gewikkeld hadden, en bijzonder op hare warme
stoven gesteld waren. Ook namen zij Hester eens op. Een
van hen bood haar een broodje aan, maar Hester, alhoewel
zij heel hongerig was, bedankte er voor, hetzij uit trots,
hetzij uit verlegenheid.
„Misschien wilt gij liever een koekje hebben, lieve ?" zeide
de goedige, oude dame. „Mijne zuster Agnes heeft heerlijke
koekjes in hare mand ; wilt gij er een hebben ?" Hester
mompelde iets van ja ; en het gebakje deed haar zdóveel goed,
dat zij haar sluier opsloeg om beter rond te kunnen zien.
„Zoo mag ik het zien," zeide de oude dame ; „kom wat
bij ons zitten, het landschap is hier zoo mooi, het zal je
heusch wel bevallen. Kijk, als ge nu hier komt zitten, met

11
het mandje van mijne zuster voor je, dan moogt ge zooveel
koekjes eten als ge maar wilt."
„Dank u vriendelijk," zeide Hetty, met eene veel vriendelijker stem ; 't was ook onmogelijk om onvriendelijk tegen
deze lieve, oude dame te blijven ; „de koekjes zijn heerlijk,
maar één is genoeg, de kleine May houdt zooveel van deze
koekjes."
„En wie is May ?" vroeg de dame, die de koekjes had
gegeven.
,,Het is mijn zusje."
„0, was 't om haar, dat gij daar net zoo schreidet ?"
vroeg de dame, terwijl zij hare hand op Hetty's arm legde ;
„het komt er niets op aan ; wij hebben wel meer tranen
gezien, heel veel zelfs. Het is heel natuurlijk dat gij om de
kleine May schreidet, en ik wilde dat wij haar wat van deze
koekjes konden zenden. Gaat gij voor lang van huis ?"
„0, ja, voor maanden," zeide Hester ; „ik wist niet dat
het zoo iets gewoons was om te huilen, ik deed het
vroeger nooit."
„Arm kind, gij hebt nog ander verdriet gehad," zeide de
dame, terwijl zij naar Hetty's rouwjurk zag.
„Ja, sinds dien tijd heb ik veel geschreid, maar ik wilde
daar liever niet over spreken."
„Je hebt gelijk, lieve, je hebt gelijk ; laten wij nu over
iets vroolijkers spreken. -- Mijne zuster Jeanne zegt wel,
dat er hier op aarde vele tranen worden vergoten, maar
er is ook veel zonneschijn en vroolijkheid ; nooit lacht men
vroolijker, dan wanneer men jong is, mijn kind. Ik durf
wel veronderstellen, dat, ofschoon gij uwe reis droevig zijt
begonnen, gij een pretje in het vooruitzicht hebt. Bij voorbeeld, gij gaat logeeren bij eene tante ; of bij iemand
anders, die u met open armen zal ontvangen."

12
„ Neen,"

zeide Hester, „daar ga ik niet naar toe ; ik ga.
naar eene verschrikkelijke plaats ; en de gedachte daaraan,
en het afscheid van May, zijn de redenen waarom ik
schreide. -- Ik ga naar eene gevangenis."
„0, mijn lieve !" riepen de twee dames in één adem. En
Juffrouw Agnes vervolgde : „Gij hebt mijne zuster erg verschrikt. Zij heeft er eene hartklopping van gekregen ; het
is niets, zij heeft er wel meer last van ; maar ik geloof,
lieve, dat gij u vergist, wanneer gij van eene gevangenis
spreekt. Ja, nu ik er over nadenk, is het onmogelijk ;
want indien gij daar naar toe gingt, zoudt gij onder de
hoede van een politieagent zijn. Gij zijt te forsch in uwe
uitdrukkingen, lieve, gelijk vele jonge menschen."
„Ik noem het eene gevangenis," zeide Hetty, die het heel
mooi vond, dat et' zooveel drukte van werd gemaakt ; „het
klinkt akelig. Mijn vader zegt dat ik naar een school ga ;
u kunt dus niet verwonderd zijn dat ik daarom schreide,
niet waar ? Maar wat gebeurt er?" riep zij verschrikt uit ;
want de twee kleine oude dames waren eensklaps opgesprongen, en gaven Hetty op iedere wang een fl inken zoen.
„Mijn lieveling !" riepen zij beiden uit, „wat maakt gij
ons gelukkig door dat te zeggen ! Gij hebt ons zoo doen
schrikken ; een kostschool is heel iets anders dan gij u
voorstelt ; als ik nog denk aan de heerlijke dagen, welke
wij er doorgebracht hebben."
Zij begonnen nu Hetty zooveel mogelijk op te vroolijken ;
en Hester gevoelde zich, voordat zij aan het eind van hare
reis was, veel opgeruimder.
Zij waren tot eenige verrassende ontdekkingen gekomen ;
namelijk dat de oude dames dicht bij de school woonden,
waar Hetty naar toe ging. Zij kenden Mevrouw Willis zeer
goed, hadden de geheele inrichting gezien, en kenden zelfs
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oenige van de leerlingen. Zij zeiden zoo dikwijls, dat Hester
een heerlijk leventje tegemoet ging, dat deze er om moest
lachen, en het ten laatste half begon te gelooven.
„Ik ben blij dat ik dicht bij u zal zijn," zeide zij met
oen vriendelijk lachje ; want zij was van de goede, oude
dames gaan houden.
„Ja," zei Juffrouw Jeanne, „wij gaan naar dezelfde kerk,
en ik zal Zondag naar je uitzien ; en misschien wil Mevrouw
Willis 't wel toestaan, dat gij ons eens komt opzoeken."
„ Ik zal morgen komen, als u het ten minste wilt hebben."
„Neen, mijn kind, dat moet gij aan Mevrouw Willis
vragen. Maar hier zijn wij eindelijk te Sefton. Wij zullen
Zondag goed opletten of wij je ook zien, lief kind."

HOOFDSTUK III.
Rustenburg.

Hester's reis was, tot hare verwondering, zeer aangenaam
geweest. Zij hield van de oude dames, die zich dan ook alle
moeite hadden gegeven om haar wat op te vroolijken. Zij
gevoelde zich een kleine heldin, toen zij haar hare grieven
had verteld ; en hare vroolijke verhalen van de school en
het schoolleven brachten haar op het denkbeeld, dat er
misschien toch ook wel eene vroolijke zijde was aan dat
droevige schoolleven, zooals zij het zich had voorgesteld.
Maar onderwijl zij naar de plaats harer bestemming reed,
gevoelde zij zich weêr beklemd en angstig. De dames Bruce
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waren nog met andere reizigers in een omnibus gestapt,
welke haar naar hare kleine villa dicht bij de stad zou
brengen ; Rustenburg lag daar te ver voor uit de buurt.
Een ouderwetsch rij tuig stond te wachten, 't welk de
dames Bruce zeiden, dat aan Mevrouw Willis behoorde ; en
de koetsier, dien zij als Thomas aanspraken, hielp haar koffer
en valiesje op het rijtuig zetten. -- Zij moest er dus alleen
in plaats nemen, en het oude paard reed langzaam voort
door de eenigszins stijgende straten. Het was een gure
winterdag, en daar de oude Thomas nog eenige boodschappen in de stad te doen had, was het bijna donker, voordat
zij de poort van Rustenburg bereikt hadden. — Hester beefde
van koude en angst ; en toen de zware deuren achter haar
gesloten werden, bekroop het wanhopende denkbeeld haar
weêr dat zij naar de gevangenis ging.
Zij reden langzaam door een lange laan, en ofschoon
Hester niets onderscheiden kon, hoorde zij toch dat zij
langs boomera reed, daar de takken telkens tegen het rijtuig
aanzwiepten.
Eindelijk stonden zij stil. De oude koetsier klom langzaam van den bok, maakte het portier open, en gaf haar
een hand om haar te helpen uitstappen.
„ gom er maar gauw uit, juffertje ; binnen brandt een
lekker vuurtje ; arme kleine, ge zult wel half bevroren
zijn, het is zoo bitter koud."
Hij trok aan de bel, welke naast de zware deur hing,
en kort daarop werd deze geopend door een net dienstmeisje, dat haar verzocht binnen te komen.
„Daar is zij," riepen verscheidene meisjesstemmen.
Hester keek verschrikt rond, maar door de duisterni s
kon zij niemand onderscheiden dan het dienstmeisje, dat
vriendelijk tegen haar lachte en zeide : „Welkom op Rus-
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tenburg, jongejuffrouw. Als gij even in het wachtkamertje
wilt gaan, zal ik Juffrouw Danesbury melden dat gij aangekomen zijt."
Het kleine kamertje lag rechts van eene groote, mooie
vestibule met een ingelegden vloer. Een flink vuur en twee
lampen maakten dat deze er vriendelijk uitzag ; maar toch
was Hester blijde dat zij zich in het wachtkamertje kon
verbergen. Zij beefde van koude en verlegenheid, en gevoelde een onbeschrijfelijk verlangen naar May, maar toch
was zij nieuwsgierig om Juffrouw Danesbury te zien.
Op eens hoorde zij een stem achter haar, welke zeide
„Nogal groot voor hare jaren, maar ik vrees, ik vrees,
een beetje knorrig en onvriendelijk," en toen zij angstig
omkeek, bevond zij zich tegenover eene dame van middelbaren leeftijd, met een vriendelijk uiterlijk, en tegenover
een meisje, dat veel op een zigeunerinnetje geleek.
„Annie Forest, hoe ondeugend van je om je achter de
deur te verstoppen ! Je hebt je aan een groote overtreding
schuldig gemaakt, door zonder toestemming in deze kamer
te komen. Ik moet je opteekenen en hierdoor verliest ge
twee goede punten ; ook zult ge zeker weêr dertig regel s
strafwerk opkrijgen, bij al hetgeen ge reeds te doen hebt."
„Maar ge zult me niet opteekenen, mijn lieve, goede Juffrouw," zeide het meisje ; „zoo hardvochtig zult ge niet zijn r
vooral omdat nieuwsgierigheid ook één van uwe deugden is.
Kom, geef me een zoen, en als ge waarlijk van me houdt,
wees me dan genadig !"
Het meisje liep heen en Juffrouw Danesbury wendde
zich tot Hetty die met een verontwaardigd gezicht dit
tooneel had bijgewoond.
» Wat een akelig, onaangenaam, onbeschaafd meisje,"
riep zij verontwaardigd uit. » Ik hoop dat zij veel straf zal
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krijgen, en dat ge haar niet vergeven zult," vervolgde zij,
terwijl hare verontwaardiging hare verlegenheid geheel
verdreven had.
„0 ! mijn lieve kind, wij moeten vergevensgezind zijn !"
zeide Juffrouw Danesbury op vriendelijken toon. „Welkom
op Rustenburg ; het spijt mij dat ik er niet was om je te
verwelkomen, dan had dit kleine voorval niet plaats gehad.
Annie Forest meent het zoo kwaad niet ; zij is een wild,
klein ding, maar toch lief en hartelijk ; spoedig zult ge de
beste vrienden zijn. Maar laat ik je nu uwe kamer wijzen,
de bel voor het theeuur zal zoo aanstonds geluid worden,
en ge zult zeker wel honger hebben."
Juffrouw Danesbury bracht Hester door de gang naar
een breede trap, met een mooien, dikken looper bekleed.
Toen zij twee trappen waren opgeklommen, stonden zij stil
op een ruim portaal.
„ Ziet ge deze groene tochtdeur ?" zeide zij ; „daarmede
komt men in de schoollokalen. Het gedeelte waar wij nu
zijn, behoort aan Mevrouw Willis, en de meisjes mogen
hier nooit zonder hare toestemming komen. Aan de andere
zijde van deze deur wonen de meisjes, en zij, die zich
voorgenomen hebben, zich goed te gedragen en flink te
leeren, hebben hier een heel gelukkig leven. Geef me nu
een kus, en laat ik je nogmaals welkom heeten op
Rustenburg."
„ Bent u dan onze hoofdjuffrouw ?" vroeg Hester.
,,Ik ! Wel neen, mijn kind ! Ik geef de kleine kinderen
les in 't engelsch, en zorg verder voor de belangen van
allen hier in huis. Ik geloof dat ik een zeer nuttig persoon ben ; ik ben eene moeder voor alle meisjes en zij zijn
dan ook gewoon altijd met hare bezwaren bij mij te komen.
Maar wij mogen hier niet langer blijven praten. Geef me
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een hand, dan zal ik je zoo spoedig mogelijk naar je kamer
brengen."
Juffrouw Danesbury opende de deur, en Hetty bevond
zich in eene geheel andere omgeving. Het gedeelte, dat
Mevrouw Willis bewoonde, gaf den indruk van gezelligheid
en zelfs van weelde. Aan de andere zijde van de deur waren
lange, smalle gangen, met geschilderde vloeren en witte,
kale muren. Juffrouw Danesbury, die Hetty nog steeds
bij de hand hield, bracht haar door twee gangen, langs
verscheiden gesloten deuren, waarachter men onderdrukt
gelach en vroolijke stemmen hoorde. Eindelijk stonden zij
stil voor eene deur, waarop No. 32 geschreven stond.
„Dit is uwe slaapkamer, mijn kind," zeide de Juffrouw,
„en ge zult het wel niet naar vinden om hier vannacht
alleen te slapen, want Mevrouw Willis kreeg vanmiddag
een telegram van Susanna Drummond, je slaapkameraad,
dat zij eerst morgen komt."
Zagen de gangen er kaal en koud uit, dit vertrek had
een geheel ander aanzien. Het was eene kleine, doch smaakvol gemeubileerde kamer. Op den vloer lag een groen kleed,
voor het raam hing een lief gedrapeerd gordijn ; aan den
muur stonden twee nette ledikanten, met witte gordijnen
behangen ; naast ieder ledikant stond een mahoniehouten
latafel, en in iederen hoek van de kamer stond een marmeren waschtafel ; en zelfs stonden er voor het raam twee
keurige kaptafels. Maar wat Hester misschien wel het
meest behaagde, was een heerlijk knappend vuurtje dat
in den open haard brandde.
„Dit is nu uwe kamer ; daar ge het eerst gekomen zijt,
naoogt gij kiezen welk ledikant en welke latafel ge wilt
hebben."
„0, dat is goed."
Annie Forest.

2
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„Ellen heeft je valiesje al opengemaakt ; zij zal je koffer
vanavond uitpakken, en hem naar de kofferkamer brengen.
Maak nu je haar wat op en wasch je handen. Zoodra de
bel geluid wordt, zal ik je komen halen."

HOOFDSTUK IV.
Kleine onaangenaamheden.

Juffrouw Danesbury kwam, getrouw aan hare belofte,
Hetty afhalen om beneden thee te gaan drinken. Zij gingen
eenige breede, houten trappen af, toen door een ruime
marmeren gang en bleven een oogenblik stil staan voor
eene half geopende deur, waaruit hun een koor van
vroolijke stemmen tegenklonk. „Ik zal je aan de meisjes
voorstellen en ik hoop dat ge spoedig vriendschap zult
sluiten. Na het theedrinken zal ik je bij Mevrouw Willis
brengen, die op dit uur nooit in de schoolkamer is. Mademoiselle Perier of Miss Good zijn meestal binnen. Kom
nu maar meê, lieve — je bent toch niet bang ?"
,; Mag ik naast u zitten ?" vroeg Hester.
„Neen, mijn kind, dat kan niet ; ik zit bij de kleintjes,
en zij zitten aan een andere tafel. Kom nu maar gauw
binnen ; het gevreesde oogenblik zal spoedig voorbij zijn,
het is heusch niet angstig, geloof me."
Niet angstig ! Nooit, zoolang zij leeft, zal Hetty het gevoel van angst en verlegenheid vergeten, dat zij gevoelde
toen zij die lange, lage, helderverlichte kamer binnentrad.
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De veertig paar nieuwsgierige oogera, welke onderzoekend
op haar gericht werden, schenen haar toe als veertig brandende zonnen. Zij gevoelde een onbedwingbaar verlangen
om weg te loopen en zich te verbergen. — Zij moest zich
moeite aandoen om niet in tranen uit te barsten. -- Eindelijk zag zij zich, zij wist zelf niet hoe, gezeten naast
een zacht vriendelijk meisje, terwijl zij een boterham at,
die zoo droog als zand was, en van tijd tot tijd iets heel
warms dronk, dat thee moest verbeelden. De drukke
stemmen, die allen Fransch spraken, de hooge bestraffende
toon van de fransche Juffrouw klonken haar als heel uit
de verte toe ; zij was duizelig, alles draaide om haar heen ;
het vermoeide en verlegen kind stond waarlijk doodsangst uit.
Jaren daarna, als zij aan Rustenburg dacht, als den heerlijksten en vroolijksten tijd van haar leven, aan die dagen,
toen zij elk grassprietje in den tuin, ieder hoekje van het
huis kende en ook ieder gezicht, dat haar nu zoo vreemd
voorkwam, mag zij verwonderd zijn geweest dat zij zich op
dien avond zoo gevoelde, maar nooit heeft zij het kunnen
vergeten.
Zij zat aan tafel als in een droom, terwijl zij haar droge
boterham trachtte te eten, toen opeens haar oudbakken en
dikke snede brood omgeruild werd voor een dunne, versche
en goedbesmeerde boterham.
„Eet dit maar gauw op," fluisterde eene stem haar toe ;
n ik weet dat dat andere afschuwelijk is. Het is schandelijk
van Mademoiselle Perier om aan een vreemd meisje zoo
iets voor te zetten."
„Cecile, ge overtreedt het gebod, ge spreekt Engelsch,"
klonk 't in een woordenvloed van Fransch van het hoofd
der tafel. „Ge krijgt eene aanteekening voor slecht gedrag."
Het meisje, dat naast Hester zat, boog onderworpen haar
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hoofd, en Hester zag, dat haar bleek gezichtje zacht rood
werd gekleurd. Zij was niet mooi, maar toch was Hester,
in dit angstig oogenblik, niet bang voor haar, zoo vriendelijk lachte zij en zoo zacht was de uitdrukking van hare
groote, bruine oogen. Hester zag nu dat zij haar eigen
boterham aan haar had gegeven, en verwonderde zich
waarom dit meisje beter voedsel kreeg dan de anderen.
Zij begon zich wat meer op haar gemak te gevoelen,
en waagde het eenige vluchtige blikken naar den overkant
der tafel te werpen, toen zij opeens vuurrood werd, en
gevoelde, dat al haar angst en verlegenheid dubbel sterk
terugkeerden ; want haar oog ontmoette den helderen, spottenden blik van het meisje, dat zich in de wachtkamer
zoo over haar uitgelaten had. De zwarte oogen schenen te
tintelen van vroolijkheid, toen zij de haren ontmoetten, en
zij knikte Hester zelfs van over de tafel toe. Voor geen
geld zou Hester haar echter teruggegroet hebben ; in hare
oogen bleef Annie Forest een van de slechtst opgevoede
meisjes, die zij ooit ontmoet had ; en dit, gevoegd bij een
zekere mate van vrees voor haar, maakte, dat zij bij zich
zelf besloot nooit vriendschap met haar te sluiten.
Op dit oogenblik werd er op luiden toon gedankt door
eene dame met een streng uiterlijk, die aan de andere
zijde van de tafel zat, en welke Hetty nog niet had
opgemerkt.
Dadelijk daarna stonden de meisjes op en verlieten twee
aan twee de eetzaal. Hester zag rond of zij de vriendelijke Juffrouw Danesbury ook zag, maar kon haar nergens vinden, toen haar buurmeisje van de tafel haar
aanstootte.
„wij mogen nu een half uur Engelsch spreken, en de
meeste meisjes gaan naar de speelzaal ; daar zitten wij alien
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om het vuur en vertellen om beurten verhaaltjes. Wil je
met me meêgaan, en van avond mijne vriendin zijn ?"
„Heel graag," zeide Hetty, en er kwam een glimlach op
haar bedroefd gezichtje.
„Kom dan maar meê," zeide Cecile Temple, terwijl zij
Hester een arm gaf en met haar door een breede gang
ging naar de grootste kamer welke Hetty ooit gezien
had.
Nog nooit had zij eene zoo heerlijke speelzaal gezien; zij
was zóó groot, dat de twee haarden, die aan weerskanten
van de kamer brandden, in 't geheel niet te veel warmte
gaven. De zaal werd verlicht door vier lampen, die aan
het plafond hingen ; op den vloer lag een cocoskieed ; en
de muren waren door houten beschotten in vakken verdeeld, welke van elkander gescheiden werden door een
gordijn, hetwelk de kamer een eigenaardig doch gezellig
aanzien gaf.
„Dit is mijn hoekje," zeide Cecile, „en vanavond mag je
bij me zitten ; ieder meisje heeft haar eigen hoekje en wij
mogen er meê doen wat wij willen. Wij mogen onze portretten, onze teekeningen, ja al onze schatten, die wij hebben, hier ophangen. Ieder heeft zijn eigen werktafeltje en
wij noemen het onze kamertjes. Het midden van de kamer
is algemeen eigendom ; en zie eens wat eene ruimte er
rond het vuur is, waar wij gezellig kunnen zitten praten.
De haard aan den kant van de deur is alleen voor de
kleintjes; de andere kant behoort aan ons ; gij zult natuurlijk bij ons behooren. Hoe oud ben je?"
„Twaalf jaar," zeide Hester.
„0 ja, dan ben je veel te groot voor de kleintjes en
komt natuurlijk bij ons."
„Krijg ik ook een kamertje?" vroeg Hester. „Het ziet
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er zoo gezellig uit ; als ik er een krijg, hoop ik dat het
dicht bij uwe kamer zal zijn, Juffrouw .... ?"
,, Temple heet ik," zeide Cecile ; „maar ge behoeft me zoo
niet te noemen ; al mijne vriendinnen noemen me Cecile,
en jij bent nu ook eene vriendin van me. 0, je vroeg me
van het kamertje. Neen, dat zult ge vooreerst niet krijgen, want dat moet ge verdienen ; maar ik zal je dikwijls
in mijn kamertje vragen. Kom, laten wij nu naar binnen gaan.
Is het geen snoezig klein kamertje ? Het spijt mij alleen
zoo dat ik maar één gemakkelijken stoel heb ; maar gij
moogt er vanavond op zitten, dan neem ik dit tabouretje
met drie pooien. Ik ben bezig mijn geld te besparen voor
een tweeden leuningstoel, en Annie heeft beloofd hem voor
me te bekleeden."
„ Is Annie een van de dienstmeisjes ?"
„0 heden neen, het is onze goede, lieve Annie Forest,
het vroolijkste en aardigste meisje van de school. Arm
kind, zij zit altijd tot over hare ooren in het strafwerk,
maar wij houden toch allen evenveel van haar. Arme
Annie, zij heeft niet eens een eigen kamertje en maakt
zich daarom maar nuttig door ons te helpen. Zij is het
geestigste en liefste kind, dat er op de wereld bestaat."
„Ik houd niet van haar," zeide Hester ; „ik wist niet dat je
van haar sprak ; zij is het ongemanierdste meisje dat ik ken."
Cecile, die bezig was een donkergroen kleedje met geborduurde hoeken op haar tafel te leggen, keek verschrikt
op en zag Hetty lang aan.
„ Ge moet niet zoo gauw over iemand oordoelen," zeide
zij ; „Annie is de lieveling van de geheele school. Zelfs de
Juffrouwen, alhoewel zij haar altijd strafwerk geven, houden allen evenveel van haar. — Wat heeft zij je toch gedaan ? Maar stil, daar komt zij aan."
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Toen Cecile hare warme verdediging had uitgesproken
en Hetty belet had de verontwaardigde woorden, welke
deze op de tong had, te uiten, hoorde men eene vroolijke
stem in de gang een aardig liedje zingen.
De deur der speelkamer werd opengegooid en Annie
Forest kwam binnen met een klein kind op iederen arm.
„Houd je vast, Jenny ; sla je armen goed om mijn hals,
Mabel ; zie zoo, nu gaan wij er van door ; tweemaal de
kamer op en neêr. Neen, nu heusch niet meer ; ik heb nog
wel wat anders te doen dan met jelui te spelen."
Zij zette de kleinen te midden van een algemeengejuich
op den grond en werd dadelijk omringd door de andere
kinderen, welke ook gedragen wilden worden. Zij hingen
aan hare rokken en trokken haar van alle kanten, totdat
zij eindelijk een aanloop nam en in het midden van de
kamer terechtkwam, waar de kleintjes wisten dat zij niet
komen mochten.
Vóór hare komst was het zeer kalm in de kamer geweest, maar nu kwam alles in opstand. Van alle kanten
hoorde men roepen : „Annie, kom eens hier en zeg eens
hoe gij er over denkt. Annie, mijn engel, kom hier en vertel ons eens van je laatste guitenstreken."
Annie Forest gaf al hare aanbidsters een kus, maar wilde
bij geen van allen gaan zitten.
„Cecile heeft mij noodig, lieve kinderen," zeide zij ondeugend ; „Cecile heeft als gewoonlijk haar heiligdom weêr
beschikbaar gesteld voor eene vreemdeling."
Het volgende oogenblik was Annie lachend onder het
gordijn van Cecile's kamertje gekropen.
„Mijn lief vreemdelingetje, " zeide zij, zich tot Hetty
keerende, „ik verzeker je dat ik bestraft ben geworden
voor het groote verlangen dat ik had, om je het eerst van
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allen te willen omhelzen. Heeft ze je verteld, Cecile, wat
ik voor haar gedaan heb ? Hoe ik door de deur geslopen
ben in het heiligdom van Mevrouw Willis en mij in het
wachtkamertje verborgen heb ? Arm kind, zij sprong op,
toen zij mijne stem hoorde, en Juffrouw Danesbury betrapte mij op heeterdaad. Dat goede mensch huilde half,
toen zij zeide dat zij mij moest aanteekenen, maar plicht
gaat bij haar boven alles, en ik houd daarom niet minder
van haar. Ik heb weêr twintig regels van dat afschuwelijke Fransche vers opgekregen om te leeren ; de gedachte
alleen er aan maakt me al ziek, en ik voel, dat ik binnen
de twee uur iets heel ondeugends moet gaan uitvoeren.Ik
gevoel er me toe gedwongen, ik kan het niet helpen. Ik
ben maar even hier gekomen om Mejuffrouw Thornton eene
hand te geven, en dan ga ik mijn strafwerk maken. 0, wat zal
ik;weinig werken en veel denken ! Welkom op Rustenburg! Beschouw me van nu af als uwe getrouwste bondgenoot ; en indien ge een weinig medelijdend gevoel hebt, heb dan deernis
met mij, die gij, toen gij nauwelijks binnen de muren van
dit gebouw waart, reeds in moeielijkheid hebt gebracht !"
„ Ik begrijp je niet," zeide Hester, die hare hand niet
uitstak en stokstijf bleef staan ; „ik vond het zeer ruw om
mij zoo te verschrikken en aanmerkingen over mij te
maken, toen ik nauwelijks in huis was."
„0, ik zeide alleen maar, dat gij lang waart en er knorrig
uitzaagt, en dat deedt ge ook op dat oogenblik."
„Het was heel onbeleefd van je," zeide Hester, die vuurrood was geworden en moeite had hare tranen in te houden.
„Maar ik meende er niets geen kwaad meê ; geef me nu
maar een hand en laten wij goede vrienden zijn."
Maar Hester, die Of te verlegen was Of zich te on gelukkig gevoelde, draaide haar den rug toe.
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„Trek je het maar niet aan," fluisterde Cecile, toen zij
zag dat Annie's vriendelijk gezicht onheilspellend betrok,
want de lieveling van de school was niet gewoon, dat men
hare toenaderingen afwees.
Zij verliet zingend de kamer en de andere meisjes, die
het gesprek hadden aangehoord, zeiden tegen elkander : „Zij
kan geen aardig meisje zijn ; zij wilde Annie niet eens een
hand geven en draaide onze lieveling haar rug toe."

HOOFDSTUK V.
Ne©rouw

Willis.

Nauwelijks had Annie Forest de kamer verlaten, of Juffrouw Danesbury kwam met de boodschap, dat Hester bij
Mevrouw Willis moest komen. Het arme, verlegen kind was
dankbaar, dat zij de nieuwsgierige en afkeurende blikken
der meisjes kon ontvluchten. Zij had hunne opmerkingen
gehoord en was zelf verwonderd, dat zij zoo iets had durven doen.
Maar Hester, hoe verlegen zij ook was, was koppig van
aard. Zij had nu eenmaal een tegenzin tegen Annie opgevat en zij besloot getrouw te blijven aan hare overtuiging,
dat Annie een ongemanierd, slecht opgevoed meisje was,
en dat hare moeder, indien zij nog leefde, haar zeker niet
zou toegestaan hebben met haar om te gaan.
Stilzwijgend volgde zij de Juffrouw; zij liepen de gang
door, gingen nu door eene andere deur en bevonden zich
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-weêr in de mooie vestibule; zij hielden stil voor een deur
met zware pluche gordijnen behangen, die allen tocht buiten sloten. Juffrouw Danesbury opende de deur, trad de
kamer binnen en zeide met hare zachte stem : „Hier breng
ik u Hester Thornton."
Zij verliet de kamer en Hester waagde hare oogen op
te slaan en de directrice met een beschroomden blik aan
te zien.
Eene knappe, rijzige dame met sneeuwwit haar, kwam
Hetty dadelijk tegemoet ; zij legde hare handen op Hetty's
schouders, lichtte haar verlegen gezichtje een weinig op,
en gaf haar een kus op 't voorhoofd.
„Uwe moeder was een van mijne eerste leerlingen, Hester," zeide zij, „en gij, neen, gij gelijkt niet veel op haar,
maar gij zijt toch haar kind, en daarom heet ik u hartelijk welkom. -- Kom hier bij het vuur zitten en laat ons
wat praten."
Hester gevoelde zich tegenover deze vriendelijke, voorname dame niet half zoo verlegen als tegenover de meisjes.
De geheele kamer deed haar aan haar moeder's boudoir
denken ; de lichtgrijze satijnen japon, het echt kanten kapseltje op het zilverwitte haar, kwamen haar, die in weelde
opgevoed was, bekend voor. En vooral nu Mevrouw Willis
over hare moeder sprak, gevoelde zij zich zoowel aangetrokken door dit schoone gelaat, als door de vriendelijke,
klankvolle stem, welke toch soms zoo streng en bevelend
kon klinken. Niettegenstaande haar wit haar, zag Mevrouw
Willis er nog jong uit, en het eerste wat Hester zeide
was: „Ik dacht niet dat u al zoo oud was, dat u mijne
moeder nog les hebt gegeven."
„Ik ben zestig jaar, en ben nu reeds dertig jaar aan
het hoofd van deze school. Je moeder was niet de Benige
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leerling, die nu hare dochter hier zendt om door mij onderwezen te worden. Ga op dezen stoel zitten, en vertel
mij wat van uw tehuis. Je moeder, maar ach, mijn arm
kind, ge wilt nu zeker liever niet over haar spreken ; de
dochter van Helena schijnt diep te gevoelen. Nu dan een
volgend maal, als wij elkander wat beter kennen. Vertel
mij dan nu wat van je zusje en uw vader. Gij weet misschien niet eens dat ik de peet van May ben ?"
De directrice en Hester hadden een druk gesprek met
elkaar ; Hester vergat hare verlegenheid en stortte haar
hart uit voor deze vriendelijke dame, die hare moeder had
gekend, liefgehad en onderwezen.
„Ik zal mijn best doen," zeide zij, maar o, lieve Mevrouw,
ik denk niet dat ik heel gelukkig zal zijn op school."
„Iedereen heeft natuurlijk zijne beproevingen, Hester,
maar de fl inke en edele meisjes vinden dezen tijd van orde
en tucht 't gelukkigste tijdperk van haar leven. Gij zult
eene wereld in 't klein rondom u zien ; gij zult omringd
worden door verleidingen, maar er zullen zich gelegenheden
voordoen, waarop gij kunt toonen een goed, oprecht en
standvastig karakter te bezitten. Ik geloof dat mijne meisjes
over het algemeen gelukkig zijn. — Het groote motto hier
op school is „ernst." Wij zijn ernstig bij ons werk ; wij
zijn ernstig in onze spelen. Meisjes, die zich niet met hart
en ziel op hun werk toeleggen, kunnen wij hier op school
niet gebruiken. Mijn kind, wees in het speeluur vroolijk,
lach en speel met de vroolijksten, onder de lessen echter
wees ijverig met de ijverigsten. Begrijpt ge mij ?"
„Ik tracht het te begrijpen," zeide Hester, maar alles
is nog zoo vreemd voor me."
„Ja, dat spreekt van zelf ; gij zult eerst met vele moeielijkheden te kampen hebben. Maar dat is niets ; als gij
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maar een goeden wil hebt, zult gij deze zeker wel overwinnen. Vertel mij nu eens, hebt gij al met enkele meisjes
kennis gemaakt ?"
„Ja, Mevrouw. Cecile Temple is heel vriendelijk voor mij
geweest."
„Cecile is een van mijne beste leerlingen ; blijf maar
goede vrienden met haar ; zij heeft een lief, medelijdend
en oprecht karakter."
„Dan is er nog een meisje, dat met mij gesproken heeft,
maar met haar behoef ik geen vriendschap te sluiten, niet
waar ?"
„ Welk meisje is dat ?"
„Annie Forest — ik houd niets van haar."
,,Wat ! de lieveling van onze school ; ik denk dat gij
spoedig van gedachten zult veranderen. Maar daar luidt
de bel voor het avondgebed. Gij moogt van avond met mij
naar de kerk gaan ; ik zal je aan den Heer Everard voorstellen."

HOOFDSTUK VI.
„Ik

ben ongelukkig."

Omstreeks vijftig meisjes vereenigden zich iederen morgen
en iederen avond tot 't gebed in het lieve kerkje naast
Rustenburg. Deze kapel was gebouwd uit de bouwvallen
van een oud klooster ; de muren en zelfs het fraaie venster in
oosterschen stijl dagteekenden uit lang vervlogen tijden. Het
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dak was met veel zorg in denzelfden stijl van het venster
gebouwd, en het geheel was schoon en indrukwekkend.
Mevrouw Willis hield veel van haar kerkje. Zij hoopte
dat de meisjes hier de nuttigste lessen voor haar leven zouden
ontvangen. Zij had hier zelfs eenige malen eene weerspannige leerling gebracht, en getracht haar door een vriendelijk woord, binnen deze heilige muren gesproken, tot betere
gedachten te brengen. -- Hier verzamelde men zich iederen Zondag voor de godsdienstoefening, en iederen avond
kwam hier de predikant van de groote gemeente, waaronder Rustenburg behoorde, om het avondgebed te leiden. — Het was een bejaard man en een groot vriend van
Mevrouw Willis. Menigmaal zeide hij haar, dat hij deze
jonge meisjes als de voornaamste leden van zijne kudde
beschouwde.
Hier knielde ook Hester neder, maar het valt te betwijfelen of zij in hare verlegenheid en het vreemde gevoel
van eenzaamheid, dat Mevrouw Willis zelf niet had kunnen verdrijven, aandachtig naar het gebed luisterde. Zeker
is het, dat zij niet instemde met het avondlied, dat met
behulp van een orgel en eenige lieflijke meisjesstemmen,
inderdaad schoon, ja soms weemoedig, werd weergegeven.
Na afloop van den avondgodsdienst nam Mevrouw Willis
Hetty bij de hand en bracht haar bij den ouden, grijzen
predikant.
„ Dit is mijne nieuwe leerling, Mijnheer Everard, of laat
ik liever zeggen onze nieuwe leerling. Hare opvoeding is
zoowel aan mijne als aan uwe zorg toevertrouwd."
De predikant nam Hester's hand in de zijne en trok
haar onder het licht.
„Dit gezichtje komt mij niet vreemd voor. Kan ik je niet
al eens vroeger gezien hebben, mijn kind ?"
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„Neen, Mijnheer," zeide Hester.
„Gij hebt hare moeder gekend," zeide Mevrouw Willis ;
„herinnert ge u nog van vroeger uwe liefste leerling,
Helena Anstey ?"
„Ja, ja zeker, ik zal Helena nooit vergeten ; en gij zijt
hare dochter ?"
Hester's gelaat was doodelijk bleek geworden. De plechtige kerkdienst, gevoegd bij al de inspanning en doorstanen
angst van dezen dag, had hare gevoelige zenuwen sterker
aangedaan dan zij kon verdragen. — Toen de predikant
tot haar sprak en Mevrouw Willis vriendelijk op haar
neêrzag, gevoelde zij op eens het kerkje met haar in 't
rond draaien ; de meisjes waren allen verdwenen, en om
een flauwte te voorkomen, barstte het arme, vermoeide
kind in tranen uit.
„0 ! ik ben zoo ongelukkig zonder mijne moeder !" snikte
zij. „Ach, spreek mij toch niet over haar !"
Zij hoorde nauwelijks de vriendelijke woorden, welke
hare twee vrienden tot haar richtten, en bemerkte niet
eens dat Mevrouw Willis, geheel tegen hare gewoonte,
zich over haar heen boog en hare nieuwe leerling nogmaals
een kus gaf.
Daarna werd zij aan de zorg van Juffrouw Danesbury
toevertrouwd, die haar naar hare kamer bracht, haar hielp
uitkleeden, en haar warm toedekte.
„Nu zal ik je wat haver-de-gortpap geven, mijn kind. —
Neen, niet tegenspreken ; ik heb gezien dat ge bijna niets
gegeten hebt. Ik weet het, lieve, de voornaamste reden
waarom gij u zoo ongelukkig gevoelt, is dat ge honger
hebt. Het is waarlijk verstandiger, eet nu de pap, sluit
dan je oogen en ga maar rustig slapen."
„U bent heel vriendelijk voor me," zeide Hester, „evenals.
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Mevrouw Willis en mijnheer Everard ; ook houd ik heel
veel van Cecile Temple, maar ik wilde dat Annie Forest
niet hier op school was."
„Dat moogt ge niet zeggen, ge doet mij daarmeê veel
verdriet: en ik twijfel er niet aan dat Annie en gij eens
de beste vriendinnen zullen worden."
Hester antwoordde hier niet op, maar in hare oogen kon,
men duidelijk de woorden „nooit" lezen.

HOOFDSTUK VII.
De

eerste dag op school.

Indien Hester dien nacht was gaan slapen met eene
verwarde voorstelling, dat een school eene plaats was zonder de minste orde, met vele vriendelijke, deelnemende,
maar ook met vele onaangename gezichten ; — zoo zij al
was gaan slapen met het gevoel in 't midden van eene
bende ongeordende menschen te zijn gevallen, in eene nieuwe
groote wereld, waar enkele personen een krachtigen zedelijken invloed uitoefenden, maar waar de rest slechts dat
deed, waar zij zelf behagen in schepte, ontwaakte zij den
volgenden morgen met de gewaarwording, dat hare voorstelling als kaf voor den wind verstrooid werd.
Er was in de morgenuren niet de minste oogenschijnlijke
vrijheid in de bepaalde regels van Rustenburg. — Ten eerste
dacht Hester, dat het nog middernacht was, toen zij plotseling door een harde bel gewekt werd, welke door het.
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huis klonk, en haar verschrikt deed opspringen. Een oogenblik daarna kwam een net dienstmeisje binnen met een kan
met warm water ; zij stak een paar kaarsen op den schoorsteen aan, en zeide : „Over een half uur gaat de tweede
bel, want om zeven uur moeten al de jonge dames in de kapel
bijeen zijn." Na dit gezegd te hebben, verliet zij de kamer.
Hester haalde haar gouden horlogetje van onder haar
kussen te voorschijn, en bemerkte met een zucht dat het
pas half zeven was.
„Wat een afschuwlijk uur om op te staan, houden zij er
in deze akelige plaats op na," zeide zij in zichzelf ; „ik
wist het wel, dat 't schoolleven onverdragelijk zou zijn !"
Zij wachtte nog vijf minuten, voordat zij opstond, kleedde
zich toen langzaam, en om de waarheid te zeggen, zeer
zorgeloos aan. Toch maakte zij dat zij klaar was, toen de
tweede bel luidde, en had nog maar een oogenblik tijd om
haar gebed te zeggen.
De dienst in de kapel den vorigen avond had dieper indruk op haar gemaakt, dan zij wilde bekennen, en zij volgde
de andere meisjes in eene opgeruimde stemming, door de gedachte dat zij Mevrouw Willis en den Heer Everard weêr
zou ontmoeten. Zij was nieuwsgierig of zij dezen morgen
weder op haar zouden letten, en dacht dat het best mogelijk
zou zijn, dat de Heer Everard, die den vorigen avond haar
zoo medelijdend had aangezien, zich gedrongen zou gevoelen,
uit liefde voor hare moeder, haar met zich mede naar huis
te nemen om daar den dag door te brengen. Zij vond de
gedachte heerlijk een geheelen dag met den heer Everard
te zamen te zijn, en dacht dat hij juist de man zou zijn
die invloed op haar zou kunnen hebben, en haar tot iets
edels zou kunnen vormen, -- zoo edel zelfs dat zij Annie
Forest zou kunnen vergeven.

33

De meisjes namen allen plaats in het kerkje, dat even
als den vorigen avond weer helder verlicht was. Hester werd
eene plaats op eene bank achter in het gebouw aangewezen.... Zij mocht nu niet meer op de eereplaats naast Mevrouw Willis zitten. Zij was nu een van een groot aantal
en niemand lette meer op haar. De heer Everard was er
niet ; een verlegen, jonge hulpprediker las het morgengebed,
en Mevrouw Willis, die wel tegenwoordig was, verliet na het
gebed dadelijk de kerk, zonder zelfs even naar Hester te
kijken. Dit was al erg genoeg voor de kleine droomster ; hoe
hevig werd echter hare jaloerschheid opgewekt, toen
Mevrouw bij Annie Forest even bleef staan, hare blanke
hand op Annie's schouder legde en haar iets in het oor
fluisterde. Annie's lief, donker gezichtje werd met een
levendig rood overtogen.
„Omdat gij het zijt, lieveling," zeide zij zacht.
De meisjes gingen naar de schoolkamer, waar Mademoiselle Perier aan de hoogste klasse fransche les gaf. Hester
behoorde nog niet tot eene klasse, zij kon dus rond zitten
kijken en had ruimschoots den tijd om over hare ellende
na te denken, en vooral ook over, zooals zij het beschouwde,
het voortrekken van Mevrouw Willis.
„Mijnheer Everard zal tenminste dat meisje wel doorzien," zeide zij tot zichzelf ; „hij kan iemand, die zoo
luidruchtig is, zeker niet verdragen. -- Ik weet zeker, dat
mijne eenige vriendin, t'huis, Cecile Day, Annie veel te
druk en te onbeschaafd zou vinden. Ik kan mij niet
begrijpen, dat Mevrouw Willis, die toch zelf eene zoo
beschaafde vrouw is, zoo veel van haar houdt."
„O, ik vraag u excuus, wat zeide u ?"
Een scherpe stem had de droomende Hester in 't fransch
toegesproken.
Annie Forest.

3

34

„Maar Mademoiselle, gij voert niets uit ; dat mag ik
zelfs niet voor één oogenblik toestaan. 0, pardon, verstaat
gij geen fransch ? Hier is een gemakkelijk lesje, bestudeer
dit, en laat uwe oogen geen oogenblik van het boek afdwalen."
Hester zag Mademoiselle Perier met een trotschen, minachtenden blik aan, maar nam toch het veelgebruikte leerboek stilzwijgend aan.
Om acht uur ging men ontbij ten ; er was netjes gedekt.
en alles was goed en overvloedig. Hester was zeer hongerig, en gevoelde zich niet zoo verlegen als den vorigen avond.
Zij kreeg eene plaats tusschen twee vreemde meisjes, die
wat met haar spraken en zeker wel met haar zouden zijn
opgeschoten, indien zij haar slechts een weinig daartoe had
aangemoedigd. Na het ontbijt kregen zij een half uur vrij,
en daar het zeer regenachtig weêr was, verzamelden de
meisjes zich weder in de gezellige speelzaal. Hester zag
verlangend uit naar Cecile Temple, die haar wel vriendelijk
toeknikte, maar haar niet vroeg in haar kamertje te komen.
Annie Forest was niet in de kamer en Hester gevoelde
door hare afwezigheid een soort van verlichting. Dit halve
uur kwam Hester zeer vervelend voor. Zij begreep haar nieuw
leven niet. Voor het meisje, dat als eenig kind in de
omgeving van haar eigen huis was opgebracht, waren de
gebruiken van het schoolleven een onoplosbaar raadsel.
Hester had er geen begrip van zich naar anderen te schikken
en zich aangenaam te maken. De meisjes vonden haar stijf
en vervelend, en lieten haar spoedig aan haar lot over. Zij
keek verlangend naar Cecile, maar deze, die nooit willens
onvriendelijk tegen iemand kon zijn, had van deze kostbare
oogenblikken gebruik gemaakt, om een brief aan haar vader
te schrijven.
Hester dwaalde alleen door de zaal en wilde probeeren
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zich bij de kleintjes aangenaam te maken. Er waren vijftien
kleine kinderen, en Hester zocht met een soort van verlangen of er ook onder al die kinderen niet een was, die
een weinig op May geleek.
„Ik denk dat zij graag wat met mij willen spelen," zeide
zij tot zichzelf ; „arme kleine stumpers, zij vinden het altijd
prettig, als groote meisjes naar haar kijken ; wat maakten
zij gisterenavond niet eene drukte van Annie Forest. Nu,
May houdt veel van mij, en kinderen zien gauw genoeg
of men een kindervriend is?' Hester trad daarom moedig
in 't midden van haar. De kleine stumperds waren echter
zoo ijverig als bijtjes in de weer, en gevoelden zich in 't
minst niet verlaten of verlegen, en gaven de indringster
zeer duidelijk te kennen, dat zij liever van haar gezelschap
verschoond wilden blijven.
Hester hield te veel van kinderen om zich hierdoor te
laten afschrikken. Een paar van de kleinsten waren bepaald
mooie kinderen en haar hart klopte warm voor hen, uit
liefde voor May. Zij kon de grootere kinderen niet met zich
verzoenen, maar met de kleinsten kon zij het probeeren.
Zij knielde bij hen neder en nam eene pop zonder hoofd
van den grond.
„Ik ken een klein meisje, dat ook zoo een pop had,"
zeide zij. Hier zweeg zij en verscheiden oogen keken
haar aan.
„Arm poppie is gebroken," zeide de bezitster van de pop
zonder hoofd, op een deerniswaardigen toon.
„Jij breekt ook alles, Annie," zeide Annie's vijfjarig
zusje ; „toe vertel ons van dat kleine meisje, dat eene pop
zonder hoofd had," vervolgde zij, en keek Hester vragend aan.
„0 ! de pop werd naar het ziekenhuis gebracht en kreeg
daar een nieuw hoofd," zeide Hester lachend ; „zij werd
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weer heelemaal beter, en zag er nog veel mooier uit dan
vroeger ;" dit verwekte algemeens verbazing en belangstelling. Zij vond dat het kleine meisje, aan wie de pop
behoorde, in hare bruine oogen iets van May had, en zat
hierover te denken, toen zij op eens afgeleid werd. — De
deur der speelzaal werd wild open gegooid, en met een
harden slag weer dichtgemaakt, en eene vroolijke stem
zong : „De toovergodin heeft mij zooeven een bezoek
gebracht ! Wie wil suikergoed van de toovergodin hebben ?"
In een oogenblik waren al de kinderen opgestaan, en
klapten in de handjes, en allen riepen vroolijk uit : „Daar
is Annie 1"
Allen omringden haar en lieten Hester alleen bij den
haard zitten. Zij voelde dat zij een kleur kreeg van verdriet, want zij zag zeer goed, dat de lachende oogen haar
een oogenblik zegevierend aanzagen. Zij nam haastig een
boek op, dat toevallig naast haar lag, en zich van de meisjes afkeerende, boog zij haar hoofd over het boek. Zij kon
geen enkel woord onderscheiden, maar had vast besloten
niet te schreien.
Het half uur, zoo vol beproevingen voor Hester, was
eindelijk om, en de meisjes, voorafgegaan door Juffrouw
Danesbury, gingen naar de schoolzaal en elk nam haar eigen
plaats in de verschillende klassen in.
Het werk was nu in allen ernst begonnen. Het geheel
maakte den indruk van opgewektheid en ijver. Op de jonge
gezichtjes met hunne verschillende uitdrukkingen kon men
over het algemeen lust tot den arbeid waarnemen. De
tucht, ofschoon niet al te gestreng, zwaaide hier haar
scepter.
Men had Hester nog geen plaats aangewezen tusschen
deze ijverige werksters ; maar terwijl zij verwonderd en een
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weinig verlegen rond stond te kijken, en reeds van plan
was op eene plaats, welke onbezet was, te gaan zitten,
kwam Juffrouw Danesbury naar haar toe en zeide : „wilt
gij mij volgen, Hester ?" Zij leidde haar door de geheele
schoolkamer naar een groen gordijn, dat toegang gaf tot
eene kleinere kamer, waar Mevrouw Willis voor een lessenaar zat.
De directrice droeg nu niet haar lichtgrijze japon met
Brusselsche kant, zij had een zwartzijden japon aan, en
het witte mutsje gaf haar in Hester's oogen een gestreng
voorkomen. Zij gaf Hester geen kus en zelfs geen hand,
maar zeide dadelijk op een vriendelijken, doch eenigszins
gebiedenden toon :
„Ik moet nu zoo spoedig mogelijk onderzoeken, Hester,
wat je weet, om te zien in welke klasse je geplaatst kunt
worden."
Hester was een vlug meisje, en kwam redelijk goed door
het tamelijk lastige examen.
Mevrouw Willis zeide, dat haar engelsch en de andere
vakken over het algemeen gelijk stonden met die van de
meisjes van hare jaren ; met het fransch was zij achterlijk,
maar zij toonde eenigen aanleg voor het duitsch.
„ Over het geheel ben ik tevreden over uwe algemeene
kennis, en ik geloof dat ge goede vermogens hebt ; ik zal
Miss Good, onze bekwame Engelsche onderwijzeres, vragen,
je in de derde klasse te plaatsen. Ge zult je echter zeer
moeten toeleggen op het fransch, wanneer ge die plaats
wilt behouden. Maar mademo i selle Perier is vriendelijk en
geeft zich veel moeite, en het hangt van je zelf af je spoedig het spreken van de fransche taal eigen te maken ; ge
hebt zeker wel opgemerkt, dat, behalve in de vrije uren,
ge geen andere taal moogt spreken. Ge kunt nu naar uwe
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klasse gaan." Terwijl Mevrouw Willis nog sprak, drukte
zij met haren vinger op eene zilveren tafelschel, welke
naast haar stond.
„Nog één oogenblik als het u blieft," zeide Hester, terwijl zij vuurrood werd; „ik wilde u zoo graag iets vragen."
„Is het iets over de lessen ?"
„Neen, o neen, het is ...."
„Neen lieve, daar kan ik dan op het oogenblik niet naar
luisteren," zeide de directrice ; „iederen avond ben ik van
acht uur tot half negen in mijne kamer, dan mogen de
meisjes, indien zij me iets te vragen hebben, bij me komen,
als het ten minste niet te onbeduidend is. In de lesuren
wordt er slechts over de lessen gesproken."
„0, daar is Miss Good."
„Miss Good, wilt gij Hester Thornton in de derde klasse
plaatsen ? Haar engelsch is voldoende. Ik zal om twaalf
uur met Mademoiselle Perier over haar spreken."
Hester volgde de engelsche juffrouw naar het schoollokaal, en nam haar plaats in de derde klasse in aan den
lessenaar, welke haar werd aangewezen, terwijl zij een
stapel nieuwe boeken kreeg, en haar gezegd werd te luisteren naar de geschiedenisles, welke reeds begonnen was.
Niettegenstaande hare verlegenheid en een weinig lichtgeraaktheid, en verontwaardiging over wat zij het veranderde gedrag van Mevrouw Willis noemde, deed zij toch
erg haar best, en was blijde te zien, dat hare klasgenooten
haar met een zekeren eerbied beschouwden.
Na de geschiedenisles volgde er eene les over de engelsche letterkunde, en hierin voldeed Hester eveneens schitterend. Het onderwerp was Julius Caesar, en Hester had
dat werk van Shakespeare verscheidene malen met hare
moeder gelezen. Toen echter de vreemde talen begonnen,
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was het uit met hare zegepraal. Zij zonk, hoe zij ook
worstelde, al lager en lager in de achting der meisjes, door
hare engelsch-fransche uitspraak.
Mademoiselle Perier, die een driftig persoontje was,
schreeuwde tegen haar, en de meisjes begonnen onder
elkander te gichelen. Hester hoopte haar verloren zegepalmen met het Duitsch terug te winnen ; maar haar hoofd
klopte, en het ging met het duitsch, waarvan zij zooveel
hield, niet veel beter dan met het fransch, waaraan zij
een hekel had.
Zij was heel blij om twaalf uur dat de lessen voor het
oogenblik afgeloopen waren, en zij Miss Good hoorde zeggen, dat de meisjes spoedig naar hare kamers moesten
gaan, want dat zij binnen vijf minuten allen in de gang
gereed moesten staan om te gaan wandelen.
Deze wandeling duurde ruim een uur, en was eene moeielijke beproeving voor Hester, daar zij niet hard mocht loopen, geen krij gertje mocht spelen, en zelfs geen woord
Engelsch spreken.
Zij zuchtte een paar maal diep, en verscheidene meisjes
die haar nieuwsgierig aankeken, waren het met Annie
Forest eens, dat zij bepaald saai was.
Na de wandeling gingen zij eten, en mochten daarna een
half uur gaan spelen en naar hartelust Engelsch spreken.
Om drie uur vingen de lessen weêr aan, maar nu waren
zij minder ernstig ; en Hester bracht een van hare eerste
gelukkige halve uurtjes met teekenen door. Zij hield veel van
teekenen, en was trotsch over de waarlijk mooie copie, welke
zij maakte van den stronk van een ouden knoestigen eik.
Hoe groot was dus hare teleurstelling, toen de teekenmeester met zijn potlood eene kras dwars door de teekening haalde.
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„Ik heb je duidelijk verzocht, geen schaduw te teekenen, Juffrouw Thornton. Hebt gij me niet hooren zeggen,
dat het vandaag alleen eene les in het schetsen was ? Ik
gaf je een voorbeeld met schaduw om na te schetsen, hebt
gij dat niet begrepen?"
„Het is mijn eerste dag op school," fluisterde Hester,
terwijl zij in hare verlegenheid Engelsch sprak. De leeraar
lachte en vergat zelfs haar aan te teekenen voor deze overtreding.
Hester had daarna pianoles ; de muziekonderwijzer was
een driftige duitscher, maar Hester speelde met eenig gevoel, en werd daardoor niet al te gevoelig op de vingers
getikt.
Daarna kwam het theeuur, toen weer een half uur spelen, en daarop volgden twee rustige uren in de schoolkamer, waar de meisjes over hare boeken zaten gebogen om
hare lessen voor den volgenden dag te leeren. Hester leerde
ijverig, want zij had zich voorgenomen de knapste leerling
van de school te worden. Zelfs op den eersten dag, hoe
ongelukkig hij haar ook had toegeschenen, was zij verscheidene malen geprezen geworden om hare vlugheid van
begrip. Hoeveel beter had zij nog kunnen werken, indien
zij meer gewend ware geweest aan het schoolgaan en
indien zij de lessen, welke zij nu bestudeerde, beter begreep!
Gedurende den drukken dag had zij niet opgemerkt, dat
Annie Forest niet op school noch in de speelkamer was
geweest ; toen de klok echter acht uur sloeg, kwam zij
lusteloos de kamer binnen, en ging in dezelfde klasse van
Hester zitten. Hare oogen waren gezwollen alsof zij geschreid had, en toen een meisje haar aanstootte en haar
deelnemend aanzag, schudde zij droevig het hoofd, maar
gaf geen antwoord.
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Nu gingen er glazen melk en boterhammen rond, en
Juffrouw Danesbury vroeg of een van de meisjes Mevrouw
Willis voor het avondgebed nog wilde spreken.
Hester was opgesprongen, maar ging weêr zitten.
Mevrouw Willis had haar beleedigd, door niet met hare
gewoonten te breken, en haar niet even te willen antwoorden.
Neen, het dwaze kind besloot Mevrouw Willis nu ook
maar niet lastig te vallen.
„ Dus van avond niemand ?" zeide Juffrouw Danesbury,
die Hester's beweging had opgemerkt.
„ Ik ga, Juffrouw Danesbury," zeide Annie Forest, terwijl
zij opstond ; „maar u behoeft mij den weg niet te wijzen,
dien kan ik alleen wel vinden." Met deze woorden snelde
zij de kamer uit.

HOOFDSTUK VIII.
„Gij hebt mij te vroeg gewekt."

Toen Hester 's avonds na het gebed op hare slaapkamer
kwam, zag zij tot hare teleurstelling, dat deze haar niet
langer alleen toebehoorde. Zij had niet alleen eene medebewoonster gekregen, maar eene die zelfs slordige sporen
had nagelaten op den grond ; want in een hoek van de
kamer lag eene kous, en in den anderen een bemodderde
schoen.
De nieuw aangekomene was naar bed gegaan en lag te
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slapen ; al wat men van haar zag was een verwarde massa
rood haar, een gezicht vol sproeten met gesloten oogen en
een open mond. Zij snurkte hard en Hester bleef geërgerd
staan.
„Hoe vreeselijk !" zeide zij. „0, wat een kind! Ik kan niet
samen slapen met iemand die snurkt, dat kan ik heusch
niet !"
Zij stond bewegingloos, met gevouwen handen ; en hare
oogen waren met eene kluchtige verslagenheid op dit onverwachte tooneel gericht. Toen zij zoo stond te kijken, deed
Bene nieuwe ontdekking haar een uitroep van afschuw
uiten.
Het meisje had zich heel gemakkelijk in Hester's bed
genesteld ; en tot hare groote verbazing zeide eene bedaarde
stem, zonder dat er zelfs de minste uitdrukking op het
kalme gezicht kwam, of de oogen eene poging deden zich
te openen :
„Zijt gij mijn nieuwe slaapkameraad?"
„Ja," zei Hester, „het spijt mij dat ik het moet zeggen."
„Dat moet je niet spijten, mijn beste kind ; waarom zou
het je spijten? Ik zal op mijne zijde gaan liggen,;dan snurk
ik niet meer. Ik snurk altijd een half uur, om mijn rug
rust te geven, en de tijd is nu bijna om. Plaag me nu niet
om mijn oogen te openen ; ik ben niets nieuwsgierig om je
te zien. Je hebt eene knorrige stem, maar binnen een paar
dagen zult ge wel aan mij gewend zijn."
„Maar ge ligt in mijn bed," zeide Hester ; „wilt ge als
het je belieft in uw eigen bed gaan."
„0, neen, vraag me dat niet, ik vind dit bed het prettigste ; voor de vacantie sliep ik er altijd in. Ik heb zelf
de lakens verwisseld, het komt er dus niet op aan. Zou
je het erg naar vinden mijn vuile laarzen even buiten de
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deur te zetten, en mijne kousen op te vouwen ? Ik heb
het vergeten, en anders krijg ik eene afkeuring, als Danesbury binnenkomt. -- Goeden nacht, ik ga op mijne zijde
liggen en zal dan niet meer snurken."
Zij keerde zich daarna om, en Hester, die wist dat Juffrouw Danesbury spoedig binnen zou komen om de kaarsen
uit te blazen, haastte zich om in bed te komen, maar toch
niet, voordat zij de bemodderde laarzen met twee vingers
voorzichtig had opgenomen en buiten de deur gezet.
Zij sliep beter dan den vorigen nacht, en was niet half
zoo verschrikt, toen de onmeedoogende bel haar den volgenden morgen wekte. Het kamermeisje kwam als gewoonlijk de kaarsen aansteken en bracht twee kannetjes met
warm water mede, welke zij bij de waschtafels neêrzette.
„Bent ge wakker, jongejuffrouw ?" zeide zij tot Hester.
17 0 ja," antwoordde Hester, met eene vroolijke stem.
„Komaan, dat is goed ; nu moet ik probeeren Juffrouw
Drummond wakker te maken, wat altijd heel lang duurt ;
en als ge het niet al te lastig vindt, zult ge bepaald eene
vriendelijke daad doen, om haar, wanneer ge half aangekleed zijt, nog eens te roepen, als ik haar nu tenminste
niet geheel wakker kan krijgen."
Met deze woorden naderde zij het ledikant, waar het
roodharige meisje weêr op den rug lag en hard snurkte.
„Juffrouw Drummond, word wakker, het is half zeven ;
sta nu gauw op, ik heb het warme water al gebracht."
„Hè, wat?" zeide eene slaperige stem uit het bed ,
„plaag me niet, Hanna, ik -- ik heb besloten van morgen
niet te gaan rijden, ga nu weg ;" en toen nog slaperiger
en op een zachten toon : „zeg aan Percy, dat hij do honden hier niet mag binnen laten."
„Ik ben Hanna niet, noch uw Percy, noch een van uwe
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honden," zei Alice, die ongeduldig werd. „Kom, word nu
toch wakker, jongejuffrouw. Ik heb nog nooit eene jonge
dame gezien, die zoo slaperig was !"
„ Ik wil niet lastig gevallen worden," zeide het meisje, en
zij draaide haar den rug toe en begon nog eens zoo hard
te snurken.
„Er is niets aan te doen," zeide Alice ; „ik moet het
iederen morgen zoo doen, wees u dus maar niet verwonderd. Arm kind, zij zou nooit een goedkeuring krijgen, als
ik haar niet hielp. Nu moet zij er aan gelooven. Ge behoeft niet te schrikken, jongejuffrouw, het kan haar niets
schelen."
Alice nam nu een badhanddoek, dien zij onder het slaperige hoofd legde, doopte toen een spons in eene kom
met ijskoud water, en kneep haar op het bleeke gezicht
uit. Dit middel werkte uitstekend ; twee lichtblauwe oogen
werden wijd geopend, en eene stem zeide kalm en niet in
het minst verschrikt:
„0, ik dank u, Alice. Dus ben ik weêr terug op deze
akelige afschuwelijke school ?"
„ Kom nu maar gauw uit uw bed, voordat ge weer in
slaap valt, jongejuffrouw," zeide Alice. „Kleed je nu zoo
gauw mogelijk aan, het is bijna kwartier voor zevenen."
Hester, die gedurende dit tooneeltje had staan schudden
van het lachen, was reeds op en bezig zich te kleeden.
Juffrouw Drummond zat op den rand van haar ledikant,
en keek haar met slaperige oogen aan.
„Jij bent dus mijne nieuwe kamergenoot?" zeide zij. „Hoe
heet je?"
„Hester Thornton," antwoordde Hetty met waardigheid.
„Zoo, ik heet, Suzanna Drummond. Als je wilt, dan mag
j e me Suze noemen."
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Hester gaf geen antwoord op deze vriendelijke uitnoodiging. Suzanna Drummond bleef onbeweeglijk naar hare
voeten zitten kijken.
„Zoudt ge je niet liever aankleeden ?" zeide Hester na
een lange pauze ; want zij was bang dat de jonge dame
zittende in slaap zou vallen.
Suzanna schrikte op. „Aankleeden ! Ja dat zal ik, ,mijn
schatje ; wees een engel en geef me mijne kleergin eens aan."
„Waar zijn ze ?" vroeg Hester kregelig, want zij was er
niets op gesteld den dienst van kamenier waar te nemen.
„ Daar liggen ze, op dien stoel, liefelijk door elkander gegooid, met dien doek er over ; werp ze maar naar me toe,
dan zal ik wel zien dat ik er in kom."
Juffrouw Drummond slaagde er eindelijk in, in hare kleeren te komen, maar haar geheele uiterlijk was zoo plomp
en slordig, toen zij aangekleed was, dat Hetty ter wille
van de tegenstelling de uiterste zorg aan haar eigen toilet
besteedde.
„Nu dat is een geluk !" zeide Suzanna, „ik ben aangekleed.

Wat is het koud ! het is een geluk, dat de kerk goed verwarmd is. Ik doe soms nog wel veertig dutjes in de kerk,
als ik tenminste zoo gelukkig ben, achter een van de groote
meisjes te zitten, zoodat Mevrouw Willis me niet zien kan ;"
en peinzend vervolgde zij : „het vreemdst wat ik op de wereld vind is, dat aan jonge meisjes niet genoeg slaap gegund wordt."
Zij kwam achter Hester staan, terwijl deze een schoon
kraagje om hare jurk spelde, leunde over de kaptafel, en
zag haar met eene smachtende nieuwsgierigheid aan.
„Een cent voor uwe gedachten, Juffertje met je pruimenmondje 1"
„Waarom zeg je dat ?" vroeg Hester knorrig.
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„ Omdat je zoo zuur kijkt. Wees maar niet kwaad, mijn
lieveling, niemand is ooit boos geweest op de slaperige Suze
Drummond. Vertel mij nu eens, mijn kind, wat hebt
ge gisteren voor ontbijt gehad ?"
„ Dat ben ik vergeten," zei Hester.
„Ben je dat vergeten ? Wat een wonder ! Waren er ook
van die heerlijke broodjes ? Soms krijgen we ze, en ik verzeker je dat ze lekker genoeg zijn om iemand wakker te
houden. Maar ge kunt me toch wel vertellen of de eieren
heel oud waren, en de koffie slap was, en of de boter een
slecht soort uit Dorset was, of dat alles goed en versch
was? Kom vertel me nu eens wat ; mijn ontbijt is van
groot belang voor me, dat verzeker ik je."
„Dat merk ik," zei Hester ; „ge kunt van morgen zelf
zien wat er op tafel staat ; maar dat kan ik wel zeggen
dat het voor mij goed genoeg was, maar dat ik me niet
meer kan herinneren wat het was."
„0, lieve deugd !" riep Suzanna Drummond uit ; „ik geloof dat zij een humeurtje heeft, arm klein slaapkameraadje ; het zal me verwonderen of chocolaadjes met crême
haar niet wat zachter zullen stemmen."
„ Spreek als het je blieft even niet, ik ga mijn gebed
zeggen," zei Hester.
Zij knielde neder, en deed eene zwakke poging om God
om hulp te vragen, en haar dezen dag bij te staan. Zij
stond inderdaad op met een gevoel van sterkte en zacht
heid, dat zelfs het zwakste gebed in ernst uitgesproken,
iemand schenken kan. De bel voor het gebed werd geluid
en al de meisjes verzamelden zich in de kapel. Suzanna
Drummond werd met verscheidene waardeerende knikken
begroet, en meer dan één paar oogen keek verlangend i n.
de richting van haren zak, die buitengewoon uitstak.
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Hester gevoelde zich verlicht, toen zij zag dat Suzanna
niet bij haar in de klasse of naast haar aan tafel zat.
Toen het halve uur na het ontbijt kwam, besloot Hester
niet van een van de meisjes te willen afhangen ; zij ging
daarom in een gemakkelijker stoel zitten met een nieuw
boek bij zich. Op eens schrikte zij op door een regen van
suikergoed, die over haar hoofd en langs haren hals in
haren schoot viel. Zij sprong met Bene beweging van afkeer op, en Suzanna Drummond nam dadelijk de leege
plaats in.
„Dank je wel, mijn kind," zeide zij op een zoetsappigen,
langzamen toon ; „eet het suikergoed maar op, en kijk
eens goed naar me, ik ga een dutje doen. Trap me als het
je blieft op mijn voet, als Danesbury binnenkomt. 0, foei !
zuurgezichtje, kijk toch niet zoo kwaad ; eet het lekkers
gerust op, het zal de uitdrukking van je gezicht wat verzachten."
De laatste woorden kwamen er al slaperig uit, en spoedig sloten de oogen zich geheel ; zij was in diepe rust.

HOOFDSTUK IX.
Werken en spelen.

Binnen een paar dagen was Hester geheel gewend. Zij
kon alles bijhouden en won in zekere mate de achting van
hare medescholieren. Zij werkte hard en behield haar plaats
in de klasse ; haar Fransch begon wat meer op echt Fransch
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te gelijken ; zij scheen veel aanleg te hebben, en de leeraren
en leeraressen spraken met lof over haar. Nadat zij veertien dagen op Rustenburg had doorgebracht, moest zij bekennen dat de dames Bruce gelijk hadden gehad en dat
de school inderdaad eene aangename plaats was voor enkele
meisjes ; zij wilde nog niet bekennen, dat het voor haar
eveneens zoo was. Hester was te verlegen, te trotsch en
te nauwgezet om algemeen bemind te worden door hare
medescholieren. Zij kende het schoolleven nog niet, zij had
het groote geheim nog niet geleerd, om met goed gevolg
door de moeielijkheden van het leven te komen, namelijk
de wetenschap van te geven en te nemen. Het kwam nooit
bij haar op een haastig woord onopgemerkt voorbij te laten
gaan of een jaloerschen, brutalen blik niet op te letten.
Wat hare lessen betrof, ging alles goed ; maar de moeielijkste van alle lessen, het oefenen van haren geest en
haar karakter, wat de dagelijksche omgang met de meisjes
haar kon leeren, daarin had zij nog geen vorderingen gemaakt. Zij sloot zich meer en meer buiten de vriendelijke
toenaderingen, en het eenige meisje, van wie zij oprecht
veel hield, was Cecile Temple.
Mevrouw Willis had hare eigen bijzondere denkbeelden
over het opvoeden van hare leerlingen. Gedurende hare
dertigjarige ondervinding had zij er zich goed bij bevonden,
en had er nooit eenige verandering in gebracht. Zij gaf
haar leerlingen veel meer vrijheid, dan dat op de meeste
kostscholen gewoonte was. Zij maakte nooit, zooals zij dat
noemde, onmogelijke bepalingen. De meisjes mochten vrijuit
spreken op hare slaapkamers ; zij liet ze alleen in de
speelzaal ; nooit las zij de brieven, die zij ontvingen, en
hield enkel toezicht over den proefbrief, dien elk meisje
eens in de maand naar huis moest schrijven. Andere direc-
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trices verwonderden zich over de vrijheid, die Mevrouw
Willis haar meisjes toestond, maar onveranderlijk was haar
antwoord : „Ik moet mijne meisjes kunnen vertrouwen. Als
een meisje geheel niet te vertrouwen is, stuur ik haar niet
weg, maar ik verzoek haar ouders haar naar eene gestrengere school over te plaatsen." Ook verwachtte Mevrouw
Willis veel goeds van het kalme halve uur iederen avond,
wanneer de meisjes, die er behoefte aan gevoelden, met
haar alleen mochten praten ; zij nam dan geheel de plaats
van eene moeder in. Eene onhandelbare leerling sprak zij
dan op een teederen, overredenden toon toe. Vonden ook
deze woorden geen ingang, en had de vriendelijke deelneming, in dit avonduur betoond, geene uitwerking, dan
had Mevrouw Willis nog een ander middel ; zij vroeg dan
den predikant om met dit meisje, dat zich niet aan den
moederlijken invloed wilde onderwerpen, te spreken. De
heer Everard had zelden de plaats van Mevrouw Willis
moeten innemen. Hij zeide altijd : „Uw wensch alleen
moet haar een drijfveer zijn. Bij bijzondere gevallen zal
ik u met mijnen persoonlijken invloed ter zijde staan ;
maar anders, behalve natuurlijk met het avondgebed, mijn
wekelijksche les en de woorden, welke zij iederen Zondag
allen te zamen van mij hooren, is het beter, dat zij tot
u alleen opzien."
De meisjes wisten dit, en de een of twee zeldzame voorbeelden in de schoolgeschiedenis, dat de predikant tusschenbeiden had moeten treden, werden met ingehouden
adem en met groot ontzag besproken.
Mevrouw Willis' grootste streven was de jonge meisjes zooveel mogelijk gelukkig te maken ; daarom had
zij de nette kamertjes van de speelzaal afgescheiden.
Zij zeide altijd : „Er bestaat geen grooter genot dan om
Annie Forest.

4
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een eigen kamertje, hoe klein dan ook, te bezitten."
Ieder meisje was meester in haar kamertje. Niemand
mocht de kleine met gordijnen behangen ruimte zonder hare
toestemming binnentreden. Elk mocht haar eigen smaak
en meening volgen. Hier mocht zij al hare bezittingen, waar
zij het meest prijs op stelde, nederzetten. In één woord :
het kamertje in de speelzaal was een tehuis voor haar.
De speelkamer, hoe groot zij ook was, kon slechts twintig kamertjes bevatten, en deze waren niet gemakkelijk te
veroveren. Door knapheid kon men er geen verkrij gen ; het
hing alleen van het gedrag af. Geen meisje kon als de
eerlijke bezitster van haar kamertje beschouwd worden, tenzij
zij zich onderscheiden had door eene bijzondere daad van
vriendelijkheid of van zelfopoffering. Mevrouw Willis had
hier geen bepaalden regel voor voorgeschreven. Zij alleen
had recht de kamertjes weg te geven, en zij koos dikwijls
die meisjes uit, waarvan men het niet verwacht zou hebben.
Als men een kamertje gekregen had, was het nog geen
zekere bezitting ; het te mogen behouden hing weder van
het gedrag af, en ook hierover mocht Mevrouw Willis alleen beslissen.
Het gebeurde meer dan eens, dat een van de meisjes
haar kamertje binnenkwam, en bemerkte dat hare meubeltjes waren weggenomen, en al hare platen en portretten
zorgvuldig van den muur waren genomen, en niemand als
het meisje zelf wist de oorzaak van deze plotselinge verandering.
Annie Forest, die nu bijna vier jaar op Rustenburg was,
had eens voor eene enkele maand een eigen kamer bezeten.
Zij had die door eene moedige daad verkregen. Het jurkje
van eene der kleine leerlingen was in brand geraakt. Er was
op dat oogenblik geen Juffrouw tegenwoordig ; de meisjes
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gilden en liepen heen om hulp te halen ; Annie echter,
hoewel eveneens hevig geschrikt, had het kind in hare
armen genomen en de vlammen met hare handen uitgedoofd. Het kind was gespaard gebleven en had zelfs geen
brandwonden gekregen ; Annie moest echter eene week op
de ziekenzaal blijven. Op het eind van de week verscheen
zij weêr in de school als de heldin van den dag. Mevrouw
Willis kuste haar op het voorhoofd en schonk haar, te midden van de goedkeurende blikken van hare vriendinnen, het
mooiste van al de kamertjes. Zij behield deze eervolle onderscheiding slechts ééne maand. Nooit vergaten de meisjes
dezen genotvollen tijd. De fantastische schikking van het
kamertje vervulde haar met bewondering. Annie was los
in hare schikking, en had haar kamertje in Japanschen stijl
opgezet. In deze enge ruimte werden verscheidene guitenstreken uitgevoerd ; men kon er altijd het uitbundigste gelach hooren. 's Middags schonk zij thee met een Japansch
theeserviesje. Buiten hare kamer stonden altijd een troep
meisjes, die trachtten over het gordijn heen te zien, of het
opzijde te schuiven. Binnen het heiligdom maakte men een
oorverdoovend geweld, en eens zelfs moest Juffrouw Danesbury ter hulp snellen, daar Annie, in een vlaag van dolle
vreugde, haar Japansch theetafeltje, met het serviesje er op,
had omgestooten, en de thee en de melk onder het gordij n
uitstroomden. Dien avond liet Mevrouw Willis haar roepen,
en Annie kwam van het onderhoud terug met roode oogen
en eene treurige uitdrukking op het gelaat.
,,Meisjes," zeide zij vertrouwelijk, „wij moeten Japan
vaarwel zeggen. Ik gaf haar de toestemming om het
te doen ; de zorg voor een eigen rijk is meer dan ik
vervullen kan." Den volgenden dag werd de Japansche kamer aan eene andere bezitster gegeven, en Annie
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kon niet langer als koningin over haar rijk regeeren.
Mevrouw Willis, die alles over had voor het geluk van
hare leerlingen, maakte bijzondere schikkingen voor den
Zondag. De Zondag was op Rustenburg volstrekt niet vervelend, maar toch geheel verschillend van de zes andere
dagen, die daarop volgden. Het domste meisje zelfs kon
niet over de moeielijkheid van de Zondagsche lessen klagen,
en het vroolijkste meisje kon niet van den Zondag als een
vervelenden dag spreken.
Mevrouw Willis had als vasten regel aangenomen den
Zondag met hare leerlingen door te brengen. Den geheelen
dag was zij dan, zooals zij iederen avond een halfuur was.
Op Zondag beknorde zij niemand, en indien zij soms
verplicht was te bestraffen, verzocht zij Miss Good of Juffrouw Danesbury hare plaats in te nemen. De kleine kinderen zaten dan aan hare voeten, en de grootere meisjes
waren om haar heen verzameld. Haar schoon en moederlijk
gelaat was gelijk eene schitterende zon te midden van de
jonge meisjes. In 't kort, zij was als de Goedheid in menschelijke gedaante, te midden van haar. Het sprak daarom
van zelf dat allen, die wenschten zich goed te gedragen,
zich des Zondags gelukkig gevoelden, en slechts de weinigen,
die hardnekkig het kwade verkozen, voor de vroolijkheid
van dezen dag terugschrikten.
Het was inderdaad verwonderlijk om te zien, wat een
deelnemende en leidende geest kon uitwerken. De meisjes
van Rustenburg vonden don Zondag den kortsten dag van
de week. Daar waren geen leege vervelende oogenblikken,
de schoolarbeid werd vergeten, de bestraffingen hielden op,
om indien het noodig was, des Maandags weder hervat te
worden.
De meisjes trokken allen haar beste kleederen aan ; zij
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mochten vrijuit Engelsch spreken, haar lievelingsboeken
lezen, en door het geheele huis loopen zooveel zij maar wilden,
want des Zondags waren de twee tochtdeuren geopend, en
Mevrouw Willis' kamer stond open om haar te ontvangen.
Als het goed weder was, wandelden zij naar de kerk,
terwijl ieder voor deze aangename wandeling haar eigen
kameraadje mocht kiezen ; indien het regende, was er godsdienstoefening in de kapel, en de heer Everard leidde dan
de morgen- en avondgebeden. Des middags mochten de
meisjes doen wat zij maar wilden ; na het theedrinken
kwam er altijd een heerlijk uurtje, dan mochten de groote
meisjes in Mevrouw Willis' kamer komen, waar zij haar
dan geschiedenissen vertelde, of met ze zong.
Alhoewel reeds zestig jaar oud, bezat Mevrouw Willis
toch nog de helderste en treffendste stem, die de meisjes
ooit gehoord hadden. Hester werd er den eersten Zondag
dat zij op Rustenburg was, en zij Mevrouw Willis „Het
betere land" hoorde zingen, inderdaad diep door getroffen.
Niemand scheen hare tranen op te merken, maar toch
hadden twee personen ze gezien, want des avonds kuste
de directrice haar teeder, en richtte een paar hartelijke
woorden van hulp en bemoediging tot haar ; en Annie
Forest, die het echter niet liet blijken, dacht bij zichzelf:
„Zou dit nieuwe, onaangename kind toch waarlijk eenig
gevoel hebben."
Iederen Zondagavond ging Mevrouw Willis zelf langs
ieder bed, en gaf elk harer leerlingen een moederlijken
kus en haar stillen zegen, en in menig gemoed werden dan
besluiten genomen, welke de meisjes weder moesten helpen
door de verdere dagen der week. De meisjes zagen dan ook
altijd deze Zondagen met opgetogenheid te gemoet.
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HOOFDSTUK X.
Veranderingen.

De wilde, ondeugende, voortvarende Annie Forest was
zonder twijfel het meest beminde meisje van de school.
Nooit was zij zonder strafwerk, en telkens beloofde zij weer
beterschap ; maar zij was zoo beminnelijk, zoo goedhartig,
zoo ondeugend en bij de hand, en had zoo'n innemend
gezichtje, dat slechts weinigen hare bekoorlijkheden konden
weerstaan.
De kleine kinderen aanbaden Annie, die dan ook de
vriendelijkheid zelf voor hen was ; de grootere meisjes
bewonderden hare onverschrokkenheid en moed ; de beste
en edelste onder haar deden haar best een goeden invloed
op haar uit te oefenen. Zij was meer of minder een voorwerp van belangstelling voor iedereen ; haar moed was
van zulk een aard om juist schoolmeisjes te bekoren ; hare
zedelijke zwakheid werd door deze onervaren jonge oogen
niet opgemerkt.
Van al de meisjes, die sedert langen tijd op Rustenburg
waren gekomen, was Hester de eenige die niets bekoorlijks
in Annie had kunnen zien. Zij begon met haar ongemanierd
te verklaren, en toen zij zag dat zij de lieveling van de
school was, wierp zij haar trotsch hoofdje in den nek en
zeide, dat zij tenminste niet onderworpen wilde zijn aan
zoo'n ondeugend meisje. Hester kon goed de karakters
lezen ; zij was een opmerkzaam kind, buitengewoon opmerkzaam en nadenkend voor hare jaren ; en daar het aan de
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kleine heks Annie mislukt was haar te betooveren, zag
Hester hare fouten veel duidelijker dan de andere meisjes.
Het was buiten twijfel, dat deze levenslustige, ondeugende
Annie vele gebreken had. Zij had geen volharding ; zij was
een en al hartstocht en drift ; zij kon het vriendelijkste
meisje zijn, maar dikwijls kon zij uit louter gedachteloosheid en ruwheid iemand, en zelfs haar van wie zij het
meest hield, veel verdriet aandoen.
Mevrouw Willis vergoodde zij bijna ; zij bewonderde haar,
en had eerbied voor haar, meer eerbied dan voor eenig
ander mensch. Er waren oogenblikken waarop het driftige,
voortvarende kind haar leven zou willen geven voor hare
onderwijzeres. Eens was Mevrouw Willis ziek, en Annie zat
den geheelen nacht ineengedoken buiten hare kamer, waardoor zij niet alleen de bepalingen overtrad, maar zich zelf
eene ernstige verkoudheid op den hals haalde ; maar haar
angst was zoo groot, dat zij alleen tot kalmte kon gebracht
worden, door stil in de donkere kamer te sluipen en het
geliefde gelaat te kussen.
„ Toon uwe liefde voor mij, Annie, door naar beneden
te gaan, en de schoolregels zoo stipt mogelijk te volgen,"
fluisterde hare onderwijzeres.
„Ik zal nooit meer, zoolang ik leef, een van de regels
overtreden, als u maar beter wordt," antwoordde zij.
Zij vloog naar beneden, vervuld van hare goede voornemens, en toch werd zij binnen een half uur beknord
over hare opzettelijke en onverbeterlijke ongehoorzaamheid.
Het was een Woensdagmiddag, de meisjes hadden dus
een halven dag vacantie. Cecile Temple had eenige meisjes
bij zich in haar kamertje genoodigd om thee te komen
drinken. De thee van Cecile, geschonken in de fijnste kopjes
met dunne suikerwafeltjes er bij, was eene gezochte lekkernij.
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Cecile had Hester en een meisje uit de hoogste klasse, Dora
Russell, uitgenoodigd om dezen heerlijken drank te komen
genieten.
Zij zaten rond het theetafeltje, op roode tabouretjes met
bloemen beschilderd, en gedroegen zich alle drie als dames,
toen opeens Annie Forest's krullebol en schalksch gezicht
over het gordijn heen keek, en zij lachend vroeg
„Is het geoorloofd dat ik binnen uw heiligdom kom ?"
„Zeker Annie," zei Cecile op vriendelijken toon. „Ik heb
nog één kopje en schoteltje, en er is nog wel wat thee in
den trekpot."
Annie kwam binnen en ging gemakkelijk op den grond
zitten. Het kon haar niets schelen dat Hester's gelaat betrok, en dat Dora Russell plotseling onverschillig werd voor
alles wat haar omringde.
Annie was vol over een onderwerp, dat haar erg opwond.
Zij had opeens de ontdekking gedaan, dat zij Mevrouw Willis
een geschenk wilde geven, en nu wilde zij weten of er ook
meisjes waren die meê wilden geven.
„Ik ben vast besloten het haar vandaag over acht dagen te
geven," zeide zij opgewonden. ,,Wil iemand met mij meêdoen?"
„Maar daar is niets bijzonders vandaag over acht dagen,"
zeide Cecile. „Mevrouw Willis is dan niet jarig, het is ook
geen Kerstmis, noch Nieuwjaar of Paschen. De volgende
Woensdag zal juist zoo zijn als de andere Woensdagen ; waarom zouden wij Mevrouw Willis dan een geschenk geven ?"
„0 ! omdat zij er uitziet, alsof zij er behoefte aan had,
arme lieveling. Ik vond dat zij er vanmorgen zoo verdrietig
uitzag ; hare oogen waren neergeslagen, en de hoeken van
haar mond waren naar beneden getrokken. Ik ben zeker
dat zij juist nu iets van ons allen verlangt, om te toongin
dat wij haar liefhebben, weet je."
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„Bah !" klonk het nu van Hester's lippen.
„Waarom zeg je dat ?" zeide Annie, terwijl zij Hester
met een vlammenden blik aanzag. „Je hebt geen recht
om zoo'n minachtend geluid te maken, als ik over onze —
onze hoofdonderwijzeres spreek.
0, Cecile," vervolgde zij, „laten wij haar eene kleine
verrassing geven, wat voorjaarsbloemen of iets anders, alleen maar om haar te toonen, dat wij haar liefhebben !"
„ Maar jij hebt haar niet lief'," zeide Hester moedig. Zij
wierp Annie den handschoen toe om zich te wreken. Annie
sprong op, en antwoordde Hester met een vloed van toornige woorden. Hester verdedigde standvastig hare stelling ;
zij zeide telkens en telkens weer, dat liefde zich alleen door
daden toonde, en niet door woorden ; dat als Annie hare
lessen leerde, en aan de schoolregels gehoorzaamde, zij hare
toegenegenheid voor Mevrouw Willis beter zou toonen,
dan door onnutte vertooningen.
Hester's woorden bevatten waarheid, maar zij werden
door eene onvriendelijke ingeving uitgesproken, en daar
Annie zag dat Hester geen ongelijk had, drongen zij tot
haar door, en wondden haar diep. Zij keerde zich om, haar
gelaat was doodsbleek geworden, en hare groote oogen
werden door tranen verduisterd.
,,Je bent wreed," hijgde zij meer dan zij sprak, en haastig
schoof zij de gordijnen van Cecile's kamertje op zij, en verliet de speelzaal.
Na haar vertrek heerschee er eene doodelijke stilte onder
de drie meisjes. Hester's bloed kookte nog, en zij was nog
geneigd haar standpunt te behouden ; zij geloofde vast, dat
zij recht had, om Annie op zoo'n ernstigen toon aan te
spreken. Maar toch gevoelde zij zich niet geheel op haar
gemak, toen zij den pijnlijken trek op Annie's lief, kinder-
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lijk gezichtje gezien had. Zij bleef deemoedig op het kleine
stoeltje zitten, en dronk haar kopje thee leeg.
Cecile was de eerste, die de stilte verbrak.
„ Hoe kon je zoo iets doen ?" zeide zij op een voor haar
verontwaardigden toon. „Annie is geen meisje om tot het
uiterste te worden gedreven, en in ieder geval staat het
niet aan jou om haar te verbeteren ; en o, Mevrouw Willis
zou zoo'n verdriet gehad hebben, als zij je gehoord had ;
je was niet vriendelijk, Hester. Ik wil niet onbeleefd zijn,
maar ik moet jou en Dora verlaten ; ik ga Annie opzoeken."
„Ik ga naar mijn eigen kamer," zeide Dora, terwijl zij
opstond. „Misschien," voegde zij er bij, terwijl zij zich met
een vriendelijken glimlach tot Hester wendde, „misschien
wilt ge van avond na het theeuur mij eens op komen zoeken." Daarna verliet zij de kamer.
Nu keerde Hester zich, met hare oogen vol tranen, naar
Cecile.
„Vergeef me, Cecile," riep zij uit ; „ik wilde niet onvriendelijk zijn, maar het is waarlijk belachelijk zooals gij
allen dat meisje verwent ; gij weet zoo goed als ik, dat zij
een heel ondeugend kind is. Ik geloof dat het alleen door
haar mooi gezichtje komt," vervolgde Hester, „dat gij allen
zoo onrechtvaardig en blind zijt voor hare gebreken."
„Ge hebt een vooroordeel tegen haar, Hester," zeide
Cecile daarop vriendelijker ; „ge hebt van het begin af aan
Annie niet mogen lijden. Houd mij nu niet langer op, ik
moet naar haar toe. Wie weet, wat voor kwaad je woorden
hebben gesticht. Annie is geen gewoon meisje ; als ge haar
levensgeschiedenis kendec, dan zoudt ge zeker wel vriendelijker tegen haar zijn." Cecile snelde haar kamertje uit, en
liet Hester alleen met het theeserviesje en de tabouretjes.
Zij bleef zitten nadenken ; zij was koppig van aard, en

59

wilde haar denkwijze volstrekt niet opgeven, zelfs niet
voor Cecile ; maar toch hadden Cecile's woorden eenigen
indruk op haar gemaakt.
's Avonds kwamen Cecile en Annie met het theeuur te
zamen binnen ; Annie's oogen schitterden als sterren, en
hare gewoonlijk zoo bleeke wangen waren hoogrood gekleurd. Zij had er nooit schooner uitgezien, maar ook nooit
zoo uitdagend, zoo ondeugend, zoo volkomen onverschillig.
Mademoiselle Perier vuurde verontwaardigde fransche woorden van den overkant der tafel op haar af. Annie antwoordde
eerbiedig, en was dadelijk stil ; maar in het korte oogenblik, waarop de Juffrouw genoodzaakt was hare oogen op
haar bord te richten, wierp zij zulk een onweerstaanbaar
grappigen blik naar hare vriendinnen, dat verscheidene
van haar hardop lachten. Hester zag zij niet eenmaal aan,
ofschoon zij verscheidene keerera vrijmoedig in haar richting keek.
Toen het theedrinken afgeloopen was, verraste Dora Russell de meisjes van hare klasse, door recht op Hester toe
te gaan, haar arm in den haren te nemen, en haar naar
haar eigen, elegant kamertje te geleiden.
„Ik wilde je even zeggen," zeide zij, toen zij alleen waren,
» dat ik het geheel met je eens ben omtrent je opinie over
Annie Forest. Ik vond je heel moedig, om zoo tegen haar
te spreken, zooals je vandaag deedt. In den regel bemoei
ik me nooit met wat de meisjes uit de derde klasse doen,
en Annie komt natuurlijk nooit in mijne gedachten, maar
ik geloof dat zij bepaald een bedorven kind is, en je verwijt
zal haar zonder twijfel veel goed doen."
Deze woorden van goedkeuring, uitgesproken door de
groote hooggeplaatste Juffrouw Russell, deden Hester's
hoofd duizelen.
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„0 ! wat ben ik blij dat gij er zoo over denkt !" stamelde
zij, terwijl zij eene kleur van genoegen kreeg. „Je moet
weten," voegde zij er op een bijzonder beschaafden toon
bij, „dat ik t'huis altijd omging met meisjes, die volmaakte
dames waren."
„Ja, dat kan iedereen wel zien," zeide Dora goedkeurend.
„En ik vind Annie slecht opgevoed," vervolgde Hester;
n
ik kan mij niet begrijpen, dat Cecile zooveel van haar houdt."
„0, Cécile is zoo beminlijk, zij ziet in iedereen iets
goeds," antwoordde Dora. „Annie is klaarblijkelijk niet van
onzen stand, en ik ben blij dat ik eindelijk, onder de
meisjes van de middelste klasse, er één gevonden heb, dat
dit ook ontdekt heeft. Natuurlijk hebben wij, meisjes uit
de hoogste klasse, niets met Annie te maken ; maar ik
vind wel, dat Mevrouw Willis tegenover de andere meisjes
niet netjes handelt door een jong meisje van zulk slag
op school toegang te geven. Ik wenschte je te verzekeren,
Hester, dat gij tenminste mijne sympathie wegdraagt, en
het zal mij zeer aangenaam zijn, je nu en dan in mijn
kamertje te ontvangen."
Toen zij deze laatste woorden gezegd had, hoorden de
beide meisjes een licht geritsel in hare nabijheid. Dora
schoof het gordijn op zijde, en vroeg op scherpen toon
„Wie is daar ?" maar niemand antwoordde ; ook zag zij
niemand in de nabijheid, want de meisjes die geen kamers
bezaten, bevonden zich aan de andere zijde van de speelzaal, en luisterden naar de verhalen, die Emma Marshall,
een knap meisje uit de hoogste klasse, haar vertelde.
Dora sprak verder met Hester over onverschillige onderwerpen, en op het eind van het speeluur kwamen zij samen
de school binnen ; Hester niet weinig trotsch, dat een van
de grootste meisjes zooveel werk van haar maakte.
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Toen de twee meisjes het schoolvertrek binnenkwamen,
vloog Suzanna Drummond, die, hoe groot zij ook was, pas
in de vierde klasse zat, naar Annie toe, en fluisterde haar
iets in het oor.
„ Het is juist zooals ik je gezegd heb," zeide zij, en hare
slaperige stem klonk nu opgewonden. Annie beloonde haar
door haar een kneepje in de wang te geven. Daarna ging
zij naar haar eigen klasse terug, en ontving een strenge
bestraffing van hare Juffrouw ; en er heerschte weer stilte
in de school, toen de meisjes als gewoonlijk hare lessen
voor den volgenden dag bestudeerden.
Dora Russell nam met hare gewone waardigheid hare
plaats aan haar lessenaar in. Zij was een knap meisje, en
zou met de groote vacantie van school gaan. Zij had een
zeer trotsch, doch volstrekt geen groot karakter ; zij was
het kind van rijke ouders. Zij zag er ook zeer knap uit,
en door haar rijkdom, en eene zekere waardigheid, haar
door de natuur geschonken, oefende zij eenigen invloed op
school uit. Niemand had een bepaalden tegenzin in haar, maar
ook niemand hield veel van haar, en Dora ontving hare hulde
met onverschilligheid. Zij gaf niet om haren lof of afkeuring.
Dora bezat in groote mate die verderfelijke eigenschap,
welke meer dan eenige andere de liefde uitsluit ; zij was
namelijk buitenmate zelfzuchtig.
Zij zat nu voor haar lessenaar, weinig denkende hoe zij
Hester's hartje door hare bescherming had doen kloppen,
en niets vermoedende van al het kwaad, dat zij het meisje
gedaan had door hare nadeelige woorden. Indien zij het
geweten had, was het toch nog te betwijfelen, of het haar
veel had kunnen schelen. Zij keek in 'hare boeken, waaruit
zij hare lessen voor den volgenden dag moest leeren ; en
daar zij zag, dat zij niet moeielijk waren, legde zij ze op
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zij, en hield zich het overige van den tijd bezig met een
leesboek, dat zij behendig achter een leerboek verborg. Zij
wist, dat zij tegen de regels handelde, maar dit deed haar
niets, want haar zedelijke aard was niet veel beter dan
die van de arme Annie, en zij bezat geen tiende deel van
hare beminnelijkheden.
Dora Russell was een toonbeeld van netheid en orde.
Het was een pleizier om in haar lessenaar te kijken, en
het was bepaald een genoegen haar net en fraai figuurtje
te zien. Zij had de blankste handjes en het zachtste haar
van al de meisjes van de school.
Toen het uur om was, schikte zij hare schriften en boeken weêr netjes in haar lessenaar en sloot de klep. Hester's
oogen volgden haar, toen zij de schoolkamer verliet, want
de hoogste `klasse gebruikte nooit het avondmaal met de
jongere meisjes. Hester was nieuwsgierig, of Dora naar
haar om zou zien ; maar Dora's opmerkzaamheid voor Hetty
was slechts eene voorbijgaande gril, en zij was bijna weêr
vergeten, dat Hetty bestond.
Bij het naar bed gaan, was Susanna's gedrag waarlijk
buitengewoon : ten eerste nam zij, in plaats van overdreven
vriendelijk te zijn, in het geheel geen notitie van Hetty,
en ten tweede maakte zij vreemde toebereidselen.
„Wat doe je daar toch op den grond, Susanna ?" vroeg
Hetty onschuldig.
„Dat gaat je niet aan," antwoordde Susanna, terwijl zij
met een rood gezicht opkeek, klaarblijkelijk verlegen dat
zij ontdekt was.
„Ik wilde, dat je naar je eigen kant van de kamer ging,
en mij mijn gang liet gaan ; anders kom ik niet klaar met
wat ik wilde doen, voor Danesbury binnenkomt om de
kaarsen uit te blazen."
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Hester wilde zich niet met Susanna's luimen inlaten ;
zij beschouwde de slaperige Susanna als een meisje harer
opmerkzaamheid niet waardig, maar toch kon zij niet
nalaten op haar te letten, toen zij haar, een kwartier, nadat het licht was uitgedaan, in haar bed zag opzitten, en
door het flikkerend haardvuur beschenen, een stevig eind
touw aan een van hare toonen, en het andere eind aan
de spijl van haar ledikant zag vastmaken.
„ Wat doe je toch ?" vroeg Hester nog eens, half lachende.
„0, wat ben je eene spion !" zeide Susanna; „ik wil vroeg
wakker zijn, dat is de geheele zaak ; als ik me nu in mijn
bed omdraai, zal het touw een ruk aan mijn toon geven,
en dan word ik natuurlijk wakker. Als jij nu lief was, dan
zou ik je het andere eind van het touw geven, maar dat
zou je natuurlijk toch niet willen doen."
„Neen, zeker niet," zeide Hetty, „ik zal me zelf niet
plagen, om jou wakker te krijgen ; je moet maar vertrouwen op de spons met koud water morgen ochtend, als tenminste je bewonderenswaardige uitvinding niet gelukt."
„Ik ga nu in elk geval slapen," zeide Susanna. „Ik ga
op mijn rug liggen en snurken ; goeden nacht !"
's Nachts hoorde Hetty een paar maal een zacht gekreun
van de zelfopofferende Susanna, die het touw om haar
toon al heel ongemakkelijk scheen te vinden.
Hester sliep echter spoedig in, alhoewel het voor de rust
van velen op school beter ware geweest, indien zij wakker
was gebleven. Zij hoorde niet, dat de slaperige Susanna
midden in den nacht zachtkens uit haar bed sloop, zich
in eene dikke sjaal wikkelde, en de deur uit gleed. Zij bleef
een half uur weg, kwam toen weêr in de kamer, stapte
weêr in haar bed, zonder Hetty in 't minst gestoord te
hebben. Den volgenden morgen was zij zoo vast in slaap,
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dat zelfs de spons met water haar niet wakker kon maken.
„ Trek maar aan het touw aan het eind van het bed,
Alice," zei Hester ; „ze heeft gisteravond een touw aan
haar toon vastgebonden, en het andere einde heeft zij aan
het ledikant vastgemaakt. Trek er maar eens aan, het zal
zeker wel eene goede uitwerking hebben."
Maar er was geen touw meer aan Susanna's voet, en
aan het ledikant was ook niets te ontdekken.

HOOFDSTUK XI.
Wat er in den lessenaar gevonden werd.

Den volgenden morgen, toen de geheele school bijeen
was, en al de klassen zich gereed maakten voor hare dagtaak, trad Miss Good in het midden van de zaal, en vroeg,
terwijl zij een net ingebonden exemplaar van „Jane Eyre
of de Wees van Lowood" in de hand hield, aan wie dit
boek behoorde.
Daar was een gefluister van verwondering, toen zij het
kleine boekje in de hoogte hield, want al de meisjes wisten
zeer goed, dat het gestreng verboden was dit boek te lezen.
„Het kamermeisje, dat de schoolkamer van morgen aanveegde, vond dit boek op den grond liggen," vervolgde de
onderwijzeres ; „het lag naast een lessenaar aan het hoofd
van de zaal. Ik zie, dat de naam er uitgesneden is, en
kan daarom niet zien, wie de eigenares is. Ik verzoek
echter vriendelijk, dat het meisje, aan wie het boek be-
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hoort, naar voren komt om haar eigendom terug te nemen.
Indien ik de minste poging zie om het te verbergen, zal
ik om twaalf uur de zaak in handen van Mevrouw Willis
geven."
Toen Miss Good hare kleine toespraak geëindigd had,
hield zij het kleine groene boek in de hoogte en keek de
zaal rond.
Hester wist niet, waarom haar hart zoo klopte ; niemand
keek naar haar, of lette haar zelfs op ; aller oogen waren
op Miss Good gericht, die met een gelaat, waarop ernst en
verwachting waren te lezen, stond te wachten.
„Komt, jonge dames," zeide zij, „de eigenares zal toch
zeker geen moeite hebben om haar boek te herkennen. Ik
zal u nog een paar minuten geven, en als dan nog niemand
zijn eigendom opeischt, zal ik alles aan Mevrouw Willis
vertellen."
Na deze woorden kwam er eenige beweging onder de
meisjes van de hoogste klasse.
Een lang meisje met een lichtgrijze japon aan, en met een
mooi, doch op dit oogenblik zeer verhit gezichtje, kwam naar
voren, en zeide op een helderen en volmaakt kalmen toon :
„Ik was volstrekt niet van plan om te verbergen, dat
het boek van mij behoorde. Ik was slechts een oogenblik
verwonderd, hoe het daar op den grond kwam. Ik heb het
gisteravond zorgvuldig in mijn lessenaar gesloten. Ik wilde
gaarne, dat hier eens onderzoek naar werd gedaan."
„0 ! o !" hoorde men verscheidene onderdrukte stemmen
fluisteren, „wie zou ooit gedacht hebben, dat Dora Russell
zich zoo zou moeten vernederen !"
„Attentie, meisjes !" zeide Miss Good, „geen gepraat, als
het u belieft. Versta ik goed, Miss Russell, dat „Jane Eyre"
aan u behoort ?"
Annie Forest.

5
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„Ja, Miss Good."
„Waarom halt ge het in uwen lessenaar ; hebt ge er
onder het voorbereidingsuur uit gelezen ?"
„Ja zeker."
„ Ge weet natuurlijk, dat ge tegen een van de gestrengste
regels van de school hebt gehandeld. In de eerste plaats
mogen er geen leesboeken in de schoollessenaars geborgen,
of gedurende het lessenuur gelezen worden, en ten tweede
is het ten strengste verboden, dat juist dit boek op Rustenburg gelezen wordt. Ge kenriet deze bepalingen, niet waar,
Miss Russell ?"
„Ja, Miss Good."
„Ik moet het boek houden, en ge kunt weêr naar uwe
plaats gaan."
Dora maakte eene buiging, en hervatte haar afgebroken
werk met een schijnbaar onbewogen gelaat, indien het
tegendeel niet werd bewezen door den donkeren blos op,
hare zachte wangen.
De lessen werden als gewoonlijk hervat, maar gedurende
het speeluur werd het geheim van het ontdekte boek druk
besproken. En, zooals het 't geval is bij schoolmeisjes, nam
ieder eene partij op ; eenige waren verheugd over Dora's
nederlaag, en andere hadden weer diep medelijden met haar.
Hester was natuurlijk een van Dora's kampvechters, en
zij zag haar met een deelnemenden blik aan, toen zij met
eene trotsche, bevallige houding de speelzaal binnentrad ;
Hester's hart klopte met een stille hoop dat Dora naar
haar zou omzien om deelneming te vinden.
Dora deed dit echter niet ; zij wilde er met hare klasgenooten niet over spreken, en niemand van haar wist
met zekerheid, wat Mevrouw Willis tegen haar gezegd
had, of welke straf zij het trotsche meisje had opgelegd.
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Verscheidene meisjes dachten, dat men Dora haar kamertje
zou ontnemen ; maar zij behield het, en na een paar dagen
was de zaak van het boek vergeten.
Er was echter een onaangename en onrustige geest over
de school gekomen. Susanna Drummond, die anders een
van de onbelangrijkste meisjes van de school was, werd
nu dikwijls in gezelschap van Annie Forest gevonden.
Somtijds schudde Annie haar hoofd over Susanna's opmerkingen ; soms luisterde zij naar haar, dan weder lachte
zij en sprak vroolijk met haar, en scheen de wenken, welke
Susanna haar gaf, in te willigen.
Annie was altijd de ziel van alle wanorde, van alle wilde
guitenstreken, en ondeugende en ongehoorzame daden geweest, maar tot nu toe had zij, in al hare wildheid, nog
nooit iemand behalve zichzelf opzettelijk leed gedaan.
Zij was lichtzinnig en gedachteloos in haar spreken,
maar nooit bitter ; zij dacht nooit kwaad van de meisjes,
en bij sommige gelegenheden kon zij zelfs uitermate zelfopofferend en goedhartig zijn.
De meisjes uit de hoogste klasse namen weinig notitie
van Annie, maar de andere meisjes waren geheel onderworpen aan hare vroolijke en grappige grillen. Zij beleedigde haar wel honderdmaal per dag, en telkens vergaf
men haar weder.
Hester was het eerste meisje uit de derde klasse, dat een
voortdurenden tegenzin in Annie had ; en Annie, die reeds
verscheidene malen getracht had vriendschap met haar te
sluiten, begon nu insgelijks een tegenzin in Hetty te krijgen.
Deze tegenzin veranderde in haat, na de laatste ontmoeting
in Cecile's kamertje, toen Hester haar in haar teederste
punt aangetast had, namelijk door te twijfelen aan hare
liefde voor Mevrouw Willis. Sedert dien dag was er een
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merkbare verandering in Annie gekomen, — zij was niet
zoo vroolijk als vroeger, ook waagde zij zooveel niet meer,
maar zij maakte zich aan kleine daden schuldig, die hoewel op zichzelf niets beteekenend, toch berekend waren
om onheil en onaangenaamheid te stichten. Haar plotselinge
vriendschap met Susanna Drummond deed haar geen goed, en
zij weigerde halsstarrig een gesprek met Cecile aan te knoopen, die vroeger zoo een goeden invloed op haar uitoefende.
Het geval met het boek was zonder ernstige gevolgen afgeloopen, maar de geest van kwaadwilligheid had de school
nog niet verlaten.
Op eene geheimzinnige wijze bedierf men de boeken der
meisjes.
Hester was een van de eerste slachtoffers. Zij was
eveneens een net en ordelievend meisje, en hield veel van
werken. Hoe pijnlijk werd zij daarom een ochtend verrast,
toen zij haar net fransch themaschrift schandelijk gevlekt
zag, en eene bladzijde zelfs middendoor gescheurd.
Zij werd door Mademoiselle Perier ernstig beknord over
hare groote slordigheid en zorgeloosheid ; en toen Hester
haar verzekerde, dat zij er niets van afwist, en dat zij het
schrift den vorigen avond zonder inktvlakten in haar lessenaar had geborgen, haalde deze haar schouders op, en
maakte eene veelbeteekenende beweging met hare wenkbrauwen, alsof zij zeggen wilde, dat hoe minder Hester
er over sprak, hoe beter het zijn zou.
Hetty moest hare oefening overschrijven, en zij meende
dat zij een zegevierenden blik in Annie's oogen zag, toen
deze de kamer verliet, waar de arme Hetty hare straf
moest ondergaan.
„Cecile 1" riep Hester op een hartstochtelijken toon uit,
toen Cecile haar voorbijging.
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Cecile stond een oogenblik stil.
„Wat is er, Hetty ? 0, ik vind het zoo jammer dat je
met dit heerlijke weer in huis moet blijven."
„En ik heb niets gedaan," zeide Hester ; „ik heb geen
vlekken op mijn schrift gemaakt, en het blad ook niet gescheurd. Het is onrechtvaardig mij niet op mijn woord te
gelooven, en mij te straffen voor iets wat ik niet gedaan heb."
Cecile's gelaat stond verlegen en bedroefd.
„Ik mag nu niet langer met je praten, Hetty," fluisterde
zij. „Kom straks in mijne kamer, dan zullen we de zaak
eens bespreken."
Maar hoe of Cecile en Hester ook navorschten, zij konden
den sleutel van het geheim niet vinden. Cecile weigerde
volstandig te gelooven, dat Annie er de hand in zou gehad
hebben.
„Neen," zeide zij, „zoo iets valsch is niet in Annie's karakter ; ik wil alles doen om je te helpen, Hetty, maar ik
kan en wil niet gelooven, dat Annie je opzettelijk kwaad
zou doen."
„Ik ben er zeker van, dat zij het gedaan heeft," antwoordde
Hester, „en van nu af aan spreek ik geen woord met haar,
totdat zij bekent, dat zij het gedaan heeft, en er mij vergeving voor vraagt. Ik heb zelfs grootgin zin naar Mevrouw
Willis te gaan en haar alles te vertellen."
„0, dat zou ik niet doen," zeide Cecile ; „geen van de
meisjes zou het je vergeven, indien je Bene gunsteling zooals
Annie is, zou beschuldigen van een daad, waarvan gij de
bewijzen niet hebt, dat zij het gedaan heeft. Je moet geduld hebben, Hester, dan zal ik de zaak voor je onderzoeken, en het geheim zien te doorgronden."
Dit gelukte Cecile echter niet ; Annie lachte er over, toen
het geval in hare tegenwoordigheid werd besproken, maar
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hare heldere oogen stonden zoo onschuldig, dat niets Cecile
kon bewegen aan Annie's schuld te gelooven.
De kwade geest echter, die zijne zaden van kwaadwilligheid in de vroeger zoo vreedzame school uitstrooide,
was niet tevreden met deze twee daden. Eene week later
vond Cecile, bij het openen van haar lessenaar, een net
ingebonden boek van haar, waaruit zij bezig was een gedicht uit het hoofd te leeren, met het omslag er half
afgescheurd, en wat nog erger was, met eene spotprent
van Mevrouw Willis er op geteekend, terwijl op het titelblad verscheidene beleedigende woorden geschreven waren.
Op denzelfden morgen sloeg Dora Russell, toen zij haar
lessenaar opende, hare handen met eene beweging van wanhoop in elkander. Het nette opstel, dat zij den voriger
avond had afgemaakt, lag niet meer op zijne plaats ; maar
in een hoek van den lessenaar lagen twee geheimzinnige
pakken, waarvan het eene een groot stuk taart, en het
andere eenig zeer kleverig suikergoed bevatte, terwijl het
papier, waarin deze heerlijkheden gepakt waren, haar verloren opstel was.
Dora werd doodsbleek ; zij vergat de gewone schoolregels,
en hare klasse verlatende, liep zij de kamer door, en Miss
Good, die begonnen was de meisjes van de derde klasse de
engelsche spraakkunst te leeren, in de rede vallende, zeide
zij met eene stem, die beefde van opgewondenheid :
Miss Good, wilt u zoo goed zijn, even met mij mee te
gaan, om te zien wat ik in mijnen lessenaar gevonden heb ?"
Terwijl Dora nog sprak, ontdekte Cecile, dat haar boek
beschadigd was, en zag zij de caricatuur van Mevrouw
Willis op het titelblad. Hoe verschrikt zij ook was door
deze ontdekking en ook door Dora's vreemd gedrag, had
zij toch genoeg tegenwoordigheid van geest, het boek voor
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de oogen van hare vriendinnetjes te verbergen. Daar al de
meisjes aandachtig naar Dora en Miss Good keken, gelukte
het haar het boekje onopgemerkt in haar zak te laten
glijden. Het deed haar inderdaad pijnlijk aan, want zij wist,
dat Annie het eenige meisje op school was, dat caricaturen
kon teekenen.
Voor een oogenblik sloeg zij hare verschrikte oogen neêr,
en keek vervolgens naar Annie. Deze zat echter met een
opgeruimd gelaat, en met oogen, die tintelden van vroolijkheid, in verwondering te kijken naar hetgeen voor Dora's
lessenaar plaats greep.
Dora scheen zichzelf geheel vergeten te hebben ; zij sloeg
geen acht op Miss Good's terechtwijzingen, en verklaarde
vastberaden, dat het haar, met zulk een bijzonder geval,
niet kon schelen, dat zij de schoolregels overtrad. Zij was
vast besloten, dat de schuldige, die gedurfd had haar opstel
te beschadigen, en dat kleverige goed in haar lessenaar te
stoppen, openlijk bekend gemaakt, en gestreng bestraft zou
worden.
„Zoo kan het niet langer gaan, Miss Good," zeide zij ; „er
is een meisje hier op school, dat verwijderd moet worden ;
en ik verklaar hier openlijk, dat ik niet wil samenleven
met een meisje dat beneden alle beschaving staat. Indien
gij het mij veroorlooft, Miss Good, zal ik deze dingen dadelijk naar Mevrouw Willis brengen, haar verzoeken het
geval te onderzoeken, de schuldige uit te vinden en haar
van de school te verwijderen."
„ Blijf hier, Miss Russell," riep de engelsche onderwijzeres uit ; „gij vergeet je zelf geheel. Ik moet bekennen dat
gij beleedigd zijt geworden, maar gij hebt geen recht op
te staan, en zulke oproerige woorden in tegenwoordigheid
van al de meisjes te spreken. Ik kan uw gedrag niet ver-
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ontschuldigen. Ik zal zelf de pakjes aan Mevrouw Willis
brengen, en haar de geheele zaak uitleggen. Mevrouw
Willis zal wel weten, welke maatregelen zij nemen
moet om de zaak in orde te brengen, en de bewerkster van dit kattekwaad te ontdekken. Ga dadelijk naar
uwe plaats terug ; gij hebt je zelf buitengewoon slecht gedragen."
Miss Good verliet de kamer, nadat zij de snoeperijen uit
Dora's lessenaar verwijderd had ; en de lessén werden, zoo
goed als het onder de opgewonden omstandigheden kon,
weder hervat.
Om twaalf uur, juist toen de meisjes zich voor hare
dagelijksche wandeling wilden gaan gereedmaken, kwam
Mevrouw Willis de schoolzaal binnen.
„Blijft nog een oogenblik, meisjes," zeide zij op licht
bevenden en toch bevelenden toon. „Ik heb een woordje
met u te spreken. Miss Good is mij eene pijnlijke geschiedenis komen vertellen. Er zijn vijftig meisjes hier op school,
die tot voor korten tijd gelukkig met elkander leefden. Er
is nu één onder die meisjes, wier doel het is zaden van
twist en ongenoegen onder hare makkers te strooien. Miss
Good heeft mij drie verschillende gevallen verteld, waarop
aan verschillende meisjes kwaad is gedaan. Tweemaal is
Dora's lessenaar geopend geworden, en eenmaal die van
Hester. Misschien hebben nog andere meisjes er onder geleden, die echter te edelmoedig waren om er over te klagen.
Daar heerscht echter een geest van kwaadwilligheid, in
het kort eene zedelijke ziekte in het midden van ons. Dit
is echter erger dan eene lichamelijke ziekte ; zij moet onmiddellijk en geheel uitgeroeid worden, al is het dan ook
ten koste van persoonlijk lijden.
Meisjes, ik ga u eene eenvoudige vraag doen, en ik ver-
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lang zonder omwegen de waarheid te hooren. De lessenaar van Dora Russell is in het geheim geopend geworden,
eveneens die van Hester Thornton. Heeft nog een ander
meisje eenige beleediging ondervonden, en is er ook nog
een lessenaar van een ander meisje geopend ?"
Mevrouw Willis zag de lange zaal rond, — allen hadden hare heldere stem kunnen verstaan, en allen zagen de
kalme, waardige, doch pijnlijke uitdrukking in hare zachte
ooggin. -- De kleinste kinderen waren zelfs verschrikt en
terneergedrukt door den toon van Mevrouw Willis' stem,
en enkelen van haar begonnen te schreien. Mevrouw Willis zweeg een geruimen tijd, en herhaalde toen hare
vraag
„Ik sta er op de volle waarheid te hooren, mijne kinderen," zeide zij vriendelijk, doch met groote beslistheid.
„Mijn lessenaar is ook geopend geworden," zeide Cecile
met eerre zachte stem.
Allen schrikten op, toen Cecile sprak, en zelfs Annie
Forest zag haar met een half verschrikten en nieuwsgierigen blik aan. — Cecile's stem klonk zoo dof, dat hare
vriendinnen haar nauwelijks herkenden.
„Kom hier, Cecile," zeide Mevrouw Willis.
Cecile verliet hare plaats en liep de zaal door.
„Uw lessenaar is ook geopend geworden, zegt ge ?"
„Ja, Mevrouw."
„Wanneer hebt gij dit ontdekt ?"
„Van morgen, Me vrouw."
„En gij hebt het stilgehouden ?"
„Ja."
„Wilt ge het nu in tegenwoordigheid van al de meisjes vertellen, en op een luiden toon, zoodat alien je kunnen
verstaan."
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„Vergeef mij," zeide Cecile, en hare stem klonk nu minder zenuwachtig, „dat kan ik niet doen."
„Ge zijt mij dus openlijk ongehoorzaam, Cecile?" vroeg
Mevrouw Willis.
„Ja Mevrouw."
Een donkere blos overtoog Mevrouw Willis' gelaat, dat
toch zijne vriendelijke uitdrukking behield. Zij legde hare
hand op Cecile's schouder en zag haar recht in de oogen.
„Ge zijt een van mijne beste leerlingen," zeide Mevrouw
Willis teeder. „Op zulk een oogenblik als dit, eischt uwe
eer, dat ge uwe meesteres bijstaat. Ik sta er op, dat ge mij
hier, op dit oogenblik, nauwkeurig vertelt wat er is voorgevallen."
Cecile's gelaat werd al bleeker en bleeker.
„Ik kan het u niet vertellen," mompelde zij, „het spijt
mij zelf heel erg, maar ik kan niet."
„Gij tart mij, Cecile," zeide Mevrouw Willis op diepbedroefden toon. ,,Ik eisch dat gij mij gehoorzaamt. Miss
Good, wilt gij Cecile Temple naar de kapel brengen ? Over
een uur zal ik bij je komen, Cecile."
Cecile verliet schreiende de kamer. — Hare diepe smart,
en haar flink besluit om niet te vertellen wat zij wist, hadden een diepen indruk op de meisjes gemaakt.
Zij waren allen bevreesd en ongerust. Annie was zeer
bleek geworden.
„Deze zaak heeft dieper wortels dan ik vermoedde,"
zeide Mevrouw Willis, nadat Cecile de kamer had verlaten.
„Slechts eene zeer sterke drijfveer kan de reden zijn, dat
Cecile Temple zich gedraagt, zooals zij nu gedaan heeft.
Zij wordt gedreven door een verkeerd denkbeeld van wat
recht is ; zij wenscht de schuldige te verbergen. Maar dit
wil ik u allen wel zeggen, meisjes, dat hoe lief Cecile mij
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anders ook is, ik nu ten zeerste ontevreden op haar ben.
Niet voordat zij de geheele waarheid beleden heeft, en mij
om vergeving vraagt, kan ik mij weder met haar verzoenen.
Tot dien tijd mag zij ook niet met u samen zijn. -- Zij
heeft groot ongelijk, en haar straf moet derhalve zeer gestreng zijn. Er is echter nog eene kans voor haar. Wil
het meisje, dat zij alhoewel verkeerd toch edelmoedig tracht
te verdedigen, vóórkomen, en hare schuld bekennen, en
daardoor Cecile uit de verschrikkelijke positie, waarin zij
zichzelf gebracht heeft, verlossen ? Door dit te doen zal
zij, die al deze ellende heeft veroorzaakt, mij ten minste
toonen, dat zij berouw heeft." Wederom zweeg Mevrouw
Willis een oogenblik, en zag de zaal met een bijna smeekenden blik rond.
Verscheidene oogera waren op haar gericht, en weer
andere keken in de richting waar Annie zat, die, toen zij
bemerkte dat men haar verdacht, Mevrouw Willis met een
uitdagenden blik aanzag, en dadelijk daarop hare zorgelooze
houding weer aannam.
Mevrouw Willis wachtte een paar minuten.
„De schuldige is dus niet edel genoeg," zeide zij toen.
„Ik verzoek u nu, meisjes, één voor één bij mij te komen,
om mij het ten laste gelegde te ontkennen of te bekennen.
Ieder, die dit gedaan heeft, moet stil het schoolvertrek
verlaten en zich gereed maken voor de wandeling, welke
door eene zoo pijnlijke zaak is uitgesteld geworden. Nelly
Conway, gij zijt de eerste van de school, wilt gij het voorbeeld geven ?"
Één voor één kwamen de meisjes uit de hoogste klasse
bij Mevrouw Willis, en aan ieder deed zij dezelfde vraag
„Zijt gij schuldig ?"
Al de meisjes ontkenden en verlieten de kamer.
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De tweede klasse volgde het voorbeeld van de eerste, en
nu kwam de derde klasse aan de beurt. De meeste ooren
spitsten zich om Annie's antwoord te hooren ; hare oogen
hief zij echter zonder vrees naar Mevrouw Willis op, en
haar „neen" klonk door de kamer.

HOOFDSTUK XII.
In de kapel.

Het heldere licht van de middagzon scheen in schitterende
kleuren door de rijkbeschilderde ramen van de kleine kapel,
toen Mevrouw Willis Cecile Temple kwam opzoeken.
Cecile's gelaat was in vele opzichten opmerkelijk. Uit
hare zachte, bruine oogen straalde gewoonlijk een vastberaden en vriendelijke gloed. Zachtheid was hare voornaamste deugd, maar toch was zij niet zwak ; hare zachtheid kwam uit eene reine en edele ziel voort.
Wie Cecile kende, moest raar beminnen. Zij had hare
moeder vroeg verloren, en was het eenige kind van een zeer
toegevend vader. Kolonel Temple was nu in Indië, en Cecile
moest hare opvoeding onder de zorg van Mevrouw Willis
voltooien, om daarna, indien het noodig was, naar haar
vader toe te gaan. Mevrouw Willis had altijd veel belang
in haar gesteld. Cecile was niet buitengewoon knap, maar
zij was vlijtig, en gaf zich veel moeite, zoodat zij altijd eene
hooge plaats op school innam. Zij was een godsdienstig
meisje, maar liep niet met haren godsdienst te koop ; toch
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schaamde zij er zich niet over, en als het juiste oogenblik
daar was, zeide zij zonder vrees hare meening.
Mevrouw Willis was gewoon Cecile hare kleine banierdraagster te noemen, en zij hechtte zeer veel aan haar
invloed over de meisjes van de derde klasse. Mevrouw Willis
beschouwde deze klasse als de belangrijkste van de school.
Dikwijls hoorde men haar zeggen : „De meisjes, die in deze
klasse zitten, zijn op een keerpunt gekomen ; zij hebben den
leeftijd bereikt waarop men besluiten voor zijn leven kan
nemen. Het flinke meisje uit de derde klasse zal zelden
falen, als zij in de tweede en eerste klasse komt. Aan den
anderen kant is er zeer weinig hoop, dat het luie en kwaadwillige meisje van deze klasse haar weg zal banen, als zij
hooger in de school komt."
Mevrouw Willis liep langzaam, in pijnlijke gedachten
verzonken. Indien een ander meisje haar had getrotseerd,
had zij wel geweten, hoe zij de schuldige had moeten behandelen ; maar Cecile zou nooit zoo gehandeld hebben,
indien zij niet de sterkste beweegreden had ; en Mevrouw
Willis was meer bedroefd dan toornig, toen zij zich naast
hare geliefde leerling neêrzette.
„Ik heb je langer laten wachten dan mijn plan was, mijn
kind. Het spijt mij, doch ik werd onverwachts opgehouden ;
gij hebt nu echter meer tijd gehad om na te denken, Cecile."
„Ja, ik heb nagedacht," antwoordde Cecile op somberen toon.
„En misschien," vervolgde de directrice, „heeft mijne
lieve leerling op deze stille en heilige plaats ook gebeden ?"
„Ik heb gebeden," zeide Cecile.
„Dan zal God u ook leiden, mijn kind," zeide Mevrouw
Willis. „Wij komen nooit tot God met onze bezwaren, zonder
dat Hij ons den rechten weg wijst. Nu zult gij mij zeker
ook alles vertellen, niet waar ?"
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„ Ik heb God gebeden mij te zeggen, hoe ik moet handelen, maar ik weet nog niet wat ik moet doen. Ik . geloof
dat het beter is, dat ik zwijg ; en mijn eigen gevoel zegt
mij ook, dat ik het u niet mag vertellen. Ik weet dat ik
ongehoorzaam ben, en ik ben bereid elke straf, welke u mij
oplegt, te ondergaan."
Mevrouw Willis legde hare hand op Cecile's schouder.
„ Gewone bestraffingen kan ik je niet opleggen," zeide zij
„ik kan je geen strafwerk geven of je uwe vrije middagen
afnemen ; zelfs kan ik je uw kamertje niet ontnemen. Maar
er is iets anders, dat ik je onthouden kan, en ik weet,
dat het je diep zal treffen; ik moet je mijn vertrouwen
ontzeggen."
Cecile werd geheel bleek.
„En uwe liefde ook?" vroeg zij, Mevrouw Willis met
smeekende oogen aanziende. „0, uwe liefde toch niet !"
„ Ik vraag je openhartig, Cecile, kan ware liefde bestaan
zonder vertrouwen ? Ik onthoud je niet gaarne mijne liefde,
doch ik ben er toe genoodzaakt ; de liefde, die ik je toedroeg, die mij in staat stelde op je te bouwen en je te
vertrouwen, heeft voor het oogenblik opgehouden te bestaan."
Cecile verborg haar gelaat in hare handen.
„ Deze straf is zeer gestreng," zeide zij ; „u hebt gelijk,
zij treft mij diep. Maar," vervolgde zij, terwijl zij opkeek
met een vastberaden blik, „ik zal trachten haar te dragen,
en eens zult u begrijpen, waarom ik zoo handelde."
„Luister, Cecile," zeide Mevrouw Willis ; „gij zeidet mij,
dat gij tot God gebeden en Hem gesmeekt hebt u den
rechten weg te wijzen. Laten wij nu te zamen nederknielen, en God eerbiedig vragen ons den weg in deze moeielijke zaak te wijzen !"
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Cecile en Mevrouw Willis knielden neder ; de directrice
bad op ernstigen en smeekenden toon ; daarna zetten zij
zich weer neder.
„ Cecile," zeide Mevrouw Willis, „gij moet nu bedenken
dat, als gij naar mij luistert, ik tot je spreek zooals ik
geloof, dat God het mij ingeeft. Indien ik je kan overtuigen, dat gij verkeerd doet door hetgeen gij weet voor mij
te verbergen, wilt gij dan in deze zaak handelen zooals ik
het wensch ?"
„Ik hoop, dat u mij zult kunnen overtuigen," zeide Cecile.
„ Dat is goed, mijn kind ; nu kan ik ronduit met je spreken. Ik heb reeds verscheidene meisjes opgevoed, ik heb
den gedachtenloop in menig jong hoofdje nagegaan. Cecile,
ik kan uwe gedachten lezen."
Cecile zag vol verwachting op.
„Uwe reden voor deze terughouding is helder als het
daglicht," vervolgde Mevrouw Willis. „Gij wilt mij niets
vertellen, omdat gij iemand voor straf wilt vrijwaren. Heb
ik geen gelijk, lieve ?"
Een bios overtoog Cecile's bleek gezichtje. Zij boog haar
hoofd in stille toestemming ; hare oogen waren vol tranen,
en hare lippen beefden te zeer, dan dat zij zou gewaagd
hebben te spreken.
„ Het meisje, dat gij wenscht te verdedigen," ging Mevrouw
Willis voort met hare heldere, kalme stem, „wordt door
ons beiden bemind ; zij is iemand, voor wie wij ons, indien
het noodig ware, gaarne zouden opofferen. Haar naam is....."
„0, spreek haar naam niet uit," smeekte Cecile ; „u hebt
geen recht haar te verdenken !"
„Ik moet haar naam uitspreken, Cecile ! Indien gij Annie
Forest verdenkt, waarom zou ik het ook niet mogen doen ?
En gij verdenkt haar, niet waar ?"
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Cecile begon te schreien.
„Ik weet, dat gij het doet," vervolgde Mevrouw Willis.
„Als wij nu aannemen, dat, hoe vreeselijk de verdenking
• ook is, hoe het ons beiden ook smart, Annie schuldig is,
en wij moeten dit ter wille van mijn bewijsgrond aannemen,
dan is het wreedste, wat gij doen kunt, te trachten dit
voor mij verborgen te houden. Veronderstel, enkel ter
wille van mijne redeneering, dat dit lafhartige gedrag van
Annie nooit ontdekt werd, wat zou dat voor uitwerking
op Annie hebben ?''
„Het zou haar de achting doen behouden, welke de
meisjes voor haar koesteren."
„Juist zoo, Cecile ; maar God zou de waarheid weten.
Een tweeden keer zou zij nog dieper zinken. In 't kort :
onder den schijn van vriendschap zoudt gij uwe vriendin
het grootste kwaad van de wereld doen."
Cecile zweeg.
„Dit is één weg om de zaak te beschouwen," ging Mevrouw Willis voort ; „maar ik kan nog Pene andere reden
aanhalen : Gij zijt Annie misschien veel verschuldigd, maar
niet alles ; gij hebt ook een plicht tegenover de andere
meisjes te vervullen, en ook aan mij zijt gij dit verschuldigd. Indien gij eenen leiddraad hebt, welke mij in staat
kan stellen Annie Forest van haar slecht gedrag te overtuigen, hebt gij, ter wille van het algemeen belang, geen
recht hem te verzwijgen. Weet wel, dat, terwijl zij vrij
en zonder verdenking rondloopt, een ander meisje verdacht
wordt. Gij komt te kort in uw plicht tegenover de andere
meisjes door de waarheid te verzwijgen. Indien gij weigert
mij te vertrouwen, zoo verzaakt gij uw plicht tegenover
uwe meesteres, want ik kan het kwaad niet geheel uitroeien, voordat ik alles weet. Indien gij blijft verzwijgen
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datgene wat gij weet, zoo verwoest gij het karakter van
het meisje, dat gij tracht te redden ; indien gij het blijft
verbergen, zoo verzet gij u tegen den Heer. Ik heb nu
tot je gesproken, zooals God het mij ingegeven heeft."
Cecile sprong op. „Aan dat alles heb ik niet gedacht,"
zeide zij ; „u hebt gelijk, maar het is hard, want het is
slechts eene verdenking. 0, wees zacht tegen haar en vergeef haar ! Mag ik nu heengaan ?"
Terwijl zij sprak, nam zij het boekje uit haar zak, en
na het aan Mevrouw Willis gegeven te hebben, verliet zij
haastig het kerkje.

HOOFDSTUK XIII.
Het geheim wordt besproken.

Annie Forest zat in druk gesprek te midden van een
groepje van hare bewonderaarsters. Zij was in eene opgeruimde stemming, en haar aardig gezichtje had nooit helderder en uitdagender gestaan.
Toen Cecile de speelzaal binnenkwam, schrikte zij, toen
zij Annie zag zitten ; Annie sprong echter dadelijk van
het lage stoeltje, waarin zij zich gezet had, op, en naar
Cecile toeloopende, stak zij hare hand door Cecile's arm.
„Wij zijn bezig het geheim te bespreken, lieveling," zeide
zij ; „wij hebben het tot in de kleinste bijzonderheden besproken, maar kunnen er toch maar niet achter komen. Wij
hebben al gegist, en gegist wat je beweegreden kon zijn om
Annie Forest.
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de waarheid voor Mevrouw Willis te verbergen, en wij zijn
het allen eens, dat gij een lieve, oude martelares zijt, en
dat gij zeker eene prachtige reden hebt, waarom gij de
waarheid verzwijgt. Je kunt je niet begrijpen hoe opgewonden wij zijn ; zelfs Suze Drummond is wakker gebleven
om naar ons gesprek te luisteren. Kom nu in dezen armstoel zitten, Cecile, en vertel ons, wat onze goede directrice in de kerk met je gesproken heeft. Ik vond het
waarlijk verschrikkelijk om jou, arme, lieve Cecile, naar
de kapel te zenden."
Cecile stond als verstomd, terwijl Annie hare redevoering
hield ; zij zag haar niet aan, maar liet toch toe dat Annie
haar arm vasthield, en luisterde met groote opmerkzaamheid naar Annie's woorden. Toen Annie haar echter naar
het opgewonden troepje meisjes, dat bij den haard zat,
wilde trekken, aarzelde zij en keek verlangend naar haar
eigen vreedzaam kamertje. Haar aarzeling was echter zeer
kort; zij liep met Annie de speelzaal door, en voegde zich
bij de meisjes.
„Hier is uw troon, koningin Cecile," zeide Annie, terwijl
zij haar op het lage leuningstoeltje wilde doen plaats
nemen ; maar Cecile wilde niet gaan zitten.
„ Hoe lief, dat je bent gekomen, Cecile," zeide Mary
Pierce, een meisje uit de tweede klasse. „Wij vinden allen
dat gij zoo moedig gehandeld hebt, door Mevrouw Willis
te weêrstaan, en wij zijn vreeselijk nieuwsgierig om te
hooren, waarom gij het deelt, is het niet, Flora ?"
„Ja, wij zijn doodnieuwsgierig," antwoordde Flora Dunstan, ook een meisje uit de tweede klasse.
,,Zult gij ons nauwkeurig vertellen, wat Mevrouw Willis
gezegd heeft, lieve heldin?" vroeg Annie met haar lieflijke
stem. „Je hebt de waarheid verzwegen, niet waar ? Je
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bent standvastig gebleven, is het niet, mijn lieve engel 7'
„Wat mij betreft," viel Suzanne Drummond haar in de
rede, „vind ik Cecile een voorbeeld van moed en opoffering.
Ik geloof, dat, als zij zich iets voorgenomen heeft, zij even
sterk is als die harde bruidsuikers, welke wij nooit door
kunnen bijten."
„0, Suzanne, wat een afschuwelijke vergelijking !" riepen
verscheidene meisjesstemmen.
Eén meisje had echter nog geen woord gesproken ; dat
was Hester. Zij was, door nieuwsgierigheid gedreven, bij
het groepje gekomen, maar had zich niet over Cecile's gedrag uitgelaten. Zij zat onbewegelijk met hare lippen stijf
op elkander geklemd. Nu sprak zij voor het eerst en zeide
„ Ik geloof, dat als gij het haar veroorlooft, Cecile u iets
te zeggen heeft."
Cecile zag haar met een dankbaren blik aan.
„Dank je, Hetty," zeide zij. „Ik zal u niet lang ophou
den, meisjes. Ik kan u ook het geheim niet ophelderen,,
dat ons alien vandaag zoo ongelukkig maakt ; maar ik kan
den lof, dien gij mij toezwaait, niet aannemen. Ik heb
Mevrouw Willis niets verborgen. Zij weet al de feiten, en
heeft hetgeen ik van morgen in mijn lessenaar gevonden heb,
in haar bezit. Zij heeft mij overtuigd, dat ik verkeerd handelde door het geheim te willen bewaren, en hoeveel moeite
het mij ook gekost heeft, heb ik haar toch alles verteld."
Na dit gezegd te hebben verliet Cecile de meisjes, en
zonder nog eenmaal om te zien liep zij de zaal door naar
haar kamertje. Zij had den verschrikten blik uit Suzanna's
slaperige blauwe oogen niet opgemerkt, noch had zij haar
half in zichzelf, half tegen de meisjes hooren mompelen :
„ Cecile is niet als het harde suikergoed ; ik heb mij in
haar vergist."
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Ook had Cecile den zegevierenden en uitdagenden blik
van Hester niet gezien, welken deze naar Annie wierp.
Annie stond een oogenblik verslagen, maar bezon zich
spoedig. Zij liep moedig de kamer door, en terwijl zij voor
het gordijn van Cecile's kamer bleef staan, vroeg zij op
zachten toon,
„Mag ik binnenkomen?"
Cecile zeide ja, en zoodra Annie binnen was, sloeg zij
de armen om Cecile's hals, en zeide :
,; Cecile, gij zijt in groote moeilijkheid ; ik weet dat ik
een lichtzinnig, onnadenkend kind ben, maar ik lach nooit
om de menschen, als ik zie, dat zij waarlijk verdriet hebben. Wilt gij mij niet alles vertellen, Cecile ?"
„Dat wil ik wel, Annie. Ga zitten, dan zal ik je de geheele zaak vertellen. Ik geloof dat jij recht hebt het te
weten, en ik ben blij dat ge gekomen zijt. Ik dacht, misschien ... maar dat komt er niet op aan. — Annie, kan
je gissen wat ik ga zeggen?"
„Neen, dat kan ik natuurlijk niet," zeide Annie ; „ik zag
vandaag wel, dat een paar van die malle kinderen mij verdachten de stichtster van dit kwaad te zijn. Nu, je weet,
Cecile, dat ik veel van een grapje houd. Als er iets aan•
de hand is, rust ik niet, voordat ik er in betrokken ben ;
maar wat er vandaag voorgevallen is, komt volstrekt niet
met mijn denkbeeld van een grapje overeen. Om Dora's
opstel te verscheuren, en haar lessenaar met koek en kleverig suikergoed te vullen, komt mij als een zeer onaardige en fl auwe grap voor. Als ik mij aan zoo iets schuldig
had gemaakt, zou ik het heel wat aardiger hebben gedaan.
Als ik Dora's lessenaar had geopend, dan had ik er heel
wat anders ingestopt. Het lieve, zachte, waardige schepseltje zou het van louter schrik uitgegild hebben. Je weet
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misschien niet, dat onze bewonderenswaardige Dora eene
groote lafaard is. Ik ben nieuwsgierig, wat zij gezegd zou
hebben, als ik een nest veldmuisjes in haar lessenaar verborgen had. Ik zag, dat het arme kind mij verdacht, toen
zij met een hoonenden blik van een slecht opgevoed meisje
sprak ; maar gij weet wel anders, niet waar Cecile ? Maar
wat scheelt er aan ? Je ziet zoo bleek ; ik geloof heusch,
dat je gehuild hebt; wat is er toch, mijn lieveling ?"
Cecile droogde hare tranen af.
„Je weet wel, Annie, dat lievelingsboekje van mij, met
de gedichten van Mevrouw Browning er in ?"
„o, ja zeker. Je hebt het mij nog eens geleend. Weet je
nog wel, hoe je mij aan het schreien gemaakt hebt over
dat plaatje van de kleine Alice, het fabriekskind, dat zich
zoo overwerkt had ? Wat is er met dat boek gebeurd,
Cecile ?"
„Ik vond het boek in mijn lessenaar," zeide Cecile nu
op eenen vasten toon, terwijl zij hare oogera op Annie
richtte, die naast haar geknield lag, „alhoewel ik het daar
nooit in bewaar ; want het is geheel tegen de regels onze
leesboeken in onzen schoollessenaar te bergen, en je weet,
Annie, dat ik het altijd veel beter vind deze kleine bepalingen na te volgen ; het is toch onze plicht. Ik vond nu
van morgen het boekje in mijn lessenaar, met het omslag
er af gescheurd, terwijl op het titelblad een caricatuur van
onze lieve Mevrouw Willis geteekend was."
„ Wat!" zeide Annie. „Neen, dat is niet mogelijk !"
„Weet je er iets van, Annie?"
„Ik heb het daar niet gelegd, als je dat soms meent,"
zeide Annie ; maar haar gelaat had eene merkwaardige
verandering ondergaan. Hare opgeruimdheid was verdwenen. Toen Cecile van de spotprent sprak, werd zij vuur-
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rood. Deze blos verdween echter spoedig, en maakte haar
bruin gelaat nog bleeker dan gewoonlijk.
„Ik zie," zeide zij, na een lang stilzwijgen, „dat gij mij
ook verdacht hebt, Cecile; daarom wildei ge de zaak stilhouden. Je weet, dat ik het eenige meisje ben, dat caricaturen kan teekenen ; maar hoe kan je zelfs maar één
oogenblik denken, dat ik Mevrouw Willis belachelijk zou
willen maken. De schijn is natuurlijk tegen mij, als het
dit is wat gij in het boek gevonden hebt ; maar Cecile,
ik dacht niet dat gij mij zoudt verdenken."
„Ik wil je graag gelooven, Annie," zeide Cecile ; „met al
je fouten heeft nog niemand je op een leugen kunnen betrappen. Als je mij aanziet, Annie, en mij eerlijk wilt bekennen, dat gij niets van de caricatuur afweet, zoo zal ik
je gelooven. Ja, ik zal je dan ten volle gelooven, en wij
zullen dan samen naar Mevrouw Willis gaan, en ik zal
haar vertellen, dat, wie het kwaad ook bedreven heeft, gij
hier volkomen onschuldig aan zijt. Zeg, dat je er niets,
in het geheel niets van afweet, lieve Annie, en je neemt
een pak van mijn hart !"
„Ik heb de caricatuur niet in het boek geteekend."
„En je weet er ook niets van af?"
„Dat kan ik niet zeggen ; maar in je boek heb ik het
niet geteekend."
„0, Annie," riep Cecile uit, „je tracht mij om den tuin
te leiden. Waarom wil je het mij niet bekennen ? Ik dacht
nooit, dat gij een leugen zoudt vertellen."
„Ik vertel geen leugen;" antwoordde Annie driftig. „Ik
weet wel iets van de teekening af, maar ik teekende haar
niet in je boek. Wat, twijfel je nog aan mij ? Je gelooft
me dus niet meer ? Ik zal dan ook geen woorden meer
hierover verspillen."
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HOOFDSTUK XIV.
Dood verklaard.

Vele meisjes herinnerden zich nog lang dien ongelukkigen Woensdagmiddag ; zij herinnerden zich die gedwongen vroolijkheid en dat beklemde gevoel, dat zij allen hadden.
En hoe meer de uren voorbijgingen, des te sterker werd
de verdenking, dat Annie het kwaad bedreven had.
Eene school is eene kleine wereld op zichzelf, en de algemeene opinie kan spoedig veranderen. Annie was zonder
twijfel de lieveling van de school, maar bevoorrechten hebben natuurlijk ook vijanden ; en er waren verscheiden meisjes laag en onwaardig genoeg, jaloersch op Annie's populariteit te zijn. Zij was een meisje, dat enkel door bekrompen
naturen kon gehaat worden. Zij had hare populariteit door
hare bijzondere vroolijkheid en onzelfzuchtigen aard verkregen. Zij had niet het minste eigenbelang, en voor hen,
van wie zij hield, zou zij ook haar leven willen opofferen ;
zij maakte hunne belangen geheel tot de hare. De straf
van een harer vriendinnen op zich te nemen was een dagelijksch werk voor Annie. Zij hield niet van leeren ; zij
bezat geen een buitengewoon talent, hare heldere, klankvolle stem uitgezonderd ; altijd was zij ten achter met
haar lessen, deed nooit wat zij doen moest, en deed juist
dat, wat haar verboden werd. Zij was een tegenstrijdig,
vreemd schepseltje ; nooit was zij op iemand jaloersch, nooit
benijdde zij iemand ; zij hield veel van een grapje, en deed
dikwijls iemand uit louter gedachteloosheid verdriet aan,
maar altijd was zij weer gereed om te zeggen dat het haar
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speet, altijd was zij weer klaar om goede vrienden te worden. Het moge vreemd schijnen, dat zoo een meisje als
Annie vijanden zou hebben ; maar zij had ze. In de laatste
weken had het gevoel van jaloerschheid en benijding, dat
reeds lang in menig gemoed gesluimerd had, een duidelijker
vorm aangenomen.
Twee redenen waren hier de oorzaak van : namelijk
Hester's openlijke en standvastige tegenzin in Annie, en
Dora's uitgesproken overtuiging, dat Annie slecht opgevoed
en geen dame was.
Dora was het eenige meisje van de hoogste klasse, dat
wel eens haar meening over Anna had uitgesproken.
Annie moest dezen dag in de eerste klasse de onaangename rol van de ondeugende kleine heldin spelen. Dora
was vast overtuigd van Annie's schuld. Zij en haar klasgenooten verwaardigden zich over Annie te spreken, terwijl
zij haar al hare kleine deugden ontnamen, en hare ondeugden aanmerkelijk vergrootten. Na twee of drie uren over
haar gericht te hebben, besloten Dora en de meeste meisjes
van hare klasse, dat Annie weggestuurd moest worden,
en eenstemmig besloten zij haar dood te verklaren.
In de lagere klassen had Annie ook eenige vijanden, en
deze meisjes, die Hester's houding tegenover Annie nauwkeurig hadden opgelet, kwamen nu naar haar toe en vroegen haar, hoe zij over Annie's schuld dacht.
Hester verzekerde haar, zonder zelfs één oogenblik te
aarzelen, dat Annie het gedaan had. „Men behoeft er niet
eens aan te twijfelen, als men haar maar aanziet," zeide zij.
Op dit oogenblik verliet Annie Cecile's kamertje, en snelde
met roode oogen de speelzaal uit.
Zij scheen zeer ongelukkig te zijn, maar toch, voordat
zij de deur uit zou gaan, stond zij even stil om een klein
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meisje te troosten. dat om het een of ander stond te pruilen. Zij nam het kind in hare armen, kuste het teeder en
fluisterde het iets in het oor, dat het geheele gezichtje
door eenen glimlach deed ophelderen, terwijl zij hare armpjes
in verrukking om Annie's hals sloeg. Zij zette het kind
nêer op den grond, dat vroolijk wegliep en zich weer bij
hare vriendinnetjes voegde. Annie verliet daarna de kamer.
Het groepje meisjes zat nog rond het vuur, doch nu was
niet Annie, maar Hetty het aantrekkingspunt. Het was
voor het eerst van haar leven, dat Hetty zich in de benijdenswaardige positie van een gunsteling bevond ; en
zonder in 't minst te vermoeden wat voor onheil zij stichtte,
kon zij de gelegenheid niet voorbij laten gaan, om haar
tegenzin in Annie duidelijk te doen blijken.
Vele meisjes, die anders veel van Annie hielden, kwamen
nu tot de overtuiging, dat zij inderdaad schuldig moest
zijn, en één voor één begonnen zij, zooals het bij menschen
altijd de gewoonte is, ieder iets kwaads van hare vroegere
lieveling te vertellen. Ook zij besloten, dat, als Annie
waarlijk zoo laag en kwaadaardig was geweest, het eigendom van andere meisjes te beschadigen om haar daardoor
in moeilijkheid te brengen, zij dood verklaard moest worden.
„Wat is dat, dood verklaren ?" vroeg het kind, dat Annie
zoo even getroost had, terwijl zij bij het groepje kwam staan.
„O, dat is iets heel treurigs, Phena," zeide Mary Bell,
terwijl zij haar arm om het aardige kind heen sloeg en
het naar zich toe trok.
„En wie wordt dat gedaan ?"
„Wel, ik ben bang : de stoute Annie Forest."
„Zij is niet stout ; Annie mag niet doodgemaakt worden.
Ik houd niets van je, Mary."
Het kleine meisje zag met schitterende, uitdagende oogen
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de meisjes aan, rukte zich uit de omarming los, en keerde
weer naar hare vriendinnetjes terug.
„ Hoe dom van je om dat te zeggen, Mary," zeide een
van de meisjes. „Maar," vervolgde zij, „ik geloof dat het
nu toch bewezen is, dat de arme Annie, om het zoo uit
te drukken, een meisje beneden onzen stand is. Wat mij
betreft, ik vond haar altijd heel aardig, maar als zij waarlijk schuldig is, trek ik mijne handen van haar af'."
„ Wij allen laten haar loopen," riepen de meisjes, behalve
Suzanna Drummond, die als gewoonlijk in haar stoel zat
te knikkebollen.
„Wat zeg jij er van, Suzanna ?" vroegen een paar meisjes ;
„je hebt al dien tijd nog geen woord gezegd."
„Ik, he, wat?" vroeg Suzanna, terwijl zij zich uitrekte
en gaapte. „O, van Annie Forest? Ik geloof dat gij gelijk
hebt, meisjes. Maar is dat niet de bel voor het theedrinken ? Ik heb een vreeselijken honger."
Hester betrad dien avond met een zeker gevoel van eigenwaarde de eetzaal, in de meening, dat zij zich bijzonder
onderscheiden had.
Arme, dwalende, onnadenkende Hester, weinig vermoedde
zij welk slecht zaad zij zaaide, en welk een oogst zij zich
zelf bereidde !

91

HOOFDSTUK XV.
Over enkelen die geen kwaad dachten

Een paar dagen later was Hester zeer verheerlijkt eene
uitnoodiging van hare vriendinnen, de dames Bruce, te ontvangen. Deze goede menschen hadden het verlaten, ongelukkige kind, dat zij zes weken geleden op hare reis naar
school een weinig vertroost hadden, niet vergeten. Zij vroegen Hester, of zij den eerst aankomenden halven vacantiedag bij haar wilde komen doorbrengen ; en daar dit juist
een Zaterdag was, gaf Mevrouw Willis Hester verlof tot
acht uur te blijven, dan zou zij het rijtuig zenden om haar
te halen.
Het geval met Annie had den Woensdag te voren plaats
gegrepen, en al de meisjes waren nog vol van het onopgeloste geheim, toen Hester vertrok. --- Er was nog niets
van bekend. Alles ging als gewoonlijk zijn gang op school,
en een toevallig opmerker zou zoo goed als geene verandering in Annie opgemerkt hebben. Haar vroolij ke lach
werd nog gehoord, haar lichte tred ging nog dansende over
den vloer van de speelzaal, zij zat op hare gewone plaats
op school, en was zelfs wat oplettender, en wat gelukkiger
met hare lessen. Zij had nog haar zelfde geestig gezichtje,
met de schalksche, heldere uitdrukking in hare oogen.
Maar zij, die haar goed kenden, zagen toch eene verandering in haar.
In de speelzaal wijdde zij zich uitsluitend aan de kleintjes, nooit kwam zij meer in de nabijheid van Cecile's kamertje, of voegde zij zich bij de meisjes van de middelste
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klasse, wanneer deze rond het vuur zaten. Zij at weinig,
en het meisje dat de slaapkamer met haar deelde, vertelde
dat zij meer dan eens midden in den nacht gewekt werd
door het harde snikken van Annie. In de kerk zelfs, als
zij dacht dat niemand op haar lette, droeg haar gelaat
eene uitdrukking van groote droefheid ; maar als Mevrouw
Willis toevallig haar kant uitzag, sloot zij den kleinen
mond stijf toe, de donkere oogen werden neergeslagen, en
de geheele uitdrukking van haar gelaat teekende de grootste
onverschilligheid.
Hester werd hoe langer hoe meer overtuigd van Annie's
schuld ; een paar meisjes echter twijfelden er aan, en hadden Annie gaarne weer in hun midden opgenomen, indien
zij er slechts de minste moeite voor gedaan had.
Annie en Hester hadden verscheidene dagen niet tegen
elkander gesproken ; maar, toen Hester bezig was zich te
verkleeden, en zich gereed maakte voor haar bezoek bij de
dames Bruce, werd er zacht aan hare deur geklopt. Ongeduldig riep zij : „binnen !", want zij had haast en vreesde
opgehouden te worden.
Tot hare verwondering kwam Annie met een luchtigen
tred de kamer binnen. Zij legde een klein ruikertje van
voorjaarsbloemen op Hester's kaptafel. Hetty keek eerst naar
de indringster, en toen naar de bloemen. Zij hield heel veel
van bloemen, en ze zou ze met opgewondenheid aangenomen hebben, had iemand anders d an Annie ze haar gebracht.
„ Ik wilde zoo graag," zeide Annie met eene voor haar
verlegen stem, „dat gij deze bloemen uit mijn naam aan
de dames Bruce gaaft. Ik zal het heel vriendelijk van je
vinden, indien ge ze meê wilt nemen. Het spijt mij, dat
ik je heb opgehouden en ik dank je bij voorbaat reeds
heel veel maal."
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Zij wilde vertrekken, -- toen Hetty zich zelf overtrof
en vroeg : „Is er geen boodschap bij de bloemen ?"
„0, neen, alleen de complimenten van Annie Forest, dan
zullen zij het wel begrijpen."
Zij keerde zich naar Hetty, toen zij sprak, en deze zag
dat hare oogen vol tranen waren. — Zij werd ondanks
zich zelf hierdoor aangedaan. -- Er was iets in Annie's
gelaat, dat haar aan hare lieveling t'huis, aan de kleine
May herinnerde. Zij had denzelfden smeekenden, droevigen
trek in May's bruine oogen opgemerkt, toen zij aan hare
vriendinnen verzocht had lief voor May te zijn, en hare
plaats een weinig te willen innemen.
Hetty wilde echter niets met Annie te maken hebben. —
Zij geleek natuurlijk niets op hare lieve, kleine May, en het
was bespottelijk om te denken, dat een groot meisje behoefte zou hebben geliefkoosd, getroost en vertroeteld te
worden. Toch hinderde Annie's blik haar ; zij droeg daarom
groote zorg voor de bloemen, en gaf ze bij haar aankomst
dadelijk met Annie's boodschap aan de dames Bruce.
Juffrouw Jeanne en Juffrouw Agnes waren recht blijde
met de vroege lentebloemen ; zij zagen elkander aan, en
zeiden op teederen toon : „Arm, lief kind !" Zij zetten de
bloemen in een van hare kostbaarste vaasjes, en hadden
er de uiterste zorg voor ; zij lieten ze aan iederen bezoeker zien, die dien middag kwam.
Haar huisje kwam Hetty als een poppenhuisje voor ; zij
was haar geheele leven aan ruime kamers en breede gangen gewend, maar toch vond zij dit het liefste en gezelligste huis, dat zij ooit gezien had. — Het had iets van een
nestje, en de kleine dames Bruce geleken in een zeker opzicht op een paar roodborstjes, zoo klein, zoo netjes en zoo
vroolijk waren zij.
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Hester had zeer veel genoegen op hare middagvisite ; de
oude dames hadden gelijk gehad met hare voorspelling :
zij gevoelde zich niet langer eenzaam op school. Zij vond
het prettig om over hare vriendinnetjes, over hare lessen en
over haar nieuw leven te spreken. — De dames Bruce hielden veel van een praatje, maar iets in haar manier van
spreken hield Hester tegen haar Benig slecht nieuws te
vertellen.
Zij zeiden Hetty ronduit, dat zij alleen in de goede dingen, welke op school gebeurden, belangstelden, en dat zij
niets liever deden, dan de goede zijde te zoeken van de menschen, die zij ontmoetten. — Zij wilden zelfs niet lachen
over de slaperige Suzanna Drummond, integendeel zij beklaagden haar, en Juffrouw Jeanne vroeg, of dit meisje wel
heel gezond zou zijn, waarop Juffrouw Agnes haar hoofd
schudde, en met nadruk zeide, dat het Hester's plicht was
Suzanna op te wekken, en zorg te dragen, dat de uren
welke zij wakker doorbracht, zoo belangrijk voor haar moesten gemaakt worden, dat zij niet langer zou wenschen
zooveel uren slapende door te brengen.
De dames waren zoo goedhartig en zoo vriendelijk, dat
Hester zich waarlijk beschaamd gevoelde. Van het oogenblik af dat zij op Rustenburg was gekomen, had zij heel
weinig moeite gedaan anderen genoegen te geven en nu
schrikte zij er zelf van, toen zij dacht, hoe zelfzuchtig zij
geweest was.
Terwijl de dames Bruce nog spraken, kwamen al hare
goede voornemens, welke zij vóór haar moeders dood genomen had, weer bij haar op. — Zij wenschte, dat zij wat
vriendelijker tegen Suzanna Drummond kon zijn, en dat zij
haar tegenzin in Annie Forest kon overwinnen. Zij wilde
iets van Annie gaan vertellen, maar de oude dames schenen
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dit onderwerp liever niet te willen aanraken. Toen zij van
haar afscheid nam, gaven zij haar een klein pakje.
„Wilt ge zoo goed zijn dit pakje aan uw schoolkameraadje
Annie Forest te geven, lieve Hester," zeiden zij, terwijl zij
haar kusten en haar vroegen nog eens spoedig weerom te
komen.
Hester stapte in het ouderwetsche rijtuig met het pakje
in hare hand.
Toen zij dien avond in de kapel kwam, fluisterde Mary
Bell haar in het oor
„Wij hebben het geheim van Annie nog niet ontdekt ; Mevrouw Willis kan blijkbaar niets uit haar krijgen en ik geloof,
dat na het gebed de Heer Everard met haar zal spreken."
Terwijl zij nog sprak, duwde Annie de beide meisjes ruw
op zij ; zij had eene roode kleur en haar haar zat nog slordiger dan anders.
„ Hier is een pakje voor je, Annie," zei Hester met een
veel vriendelijker stem, dan ze anders gewoon was tegen
Annie te spreken.
Al de meisjes waren al ,in de kerk ; het ware dus beter
geweest, als Hetty haar het pakje nu niet had gegeven.
„Tegen de regels, Juffrouw Thornton," zeide Annie ; „nu
werp het mij maar toe !"
Toen Hester dit niet doen wilde, holde Annie weer terug,
terwijl zij een paar meisjes van hare plaats duwde, trok
het pakje uit Hester's hand en gooide het in de hoogte.
Dit was niet alleen eene daad van openlijke vermetelheid
en ongehoorzaamheid, maar het was ook heiligschennis, want
Anna stond op den drempel van de kerk, en het pakje viel
met een harden slag op den steenen vloer.
„ Annie Forest, breng mij dat pakje !" zeide Mevrouw
Willis met eene ernstige stem.
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Annie gehoorzaamde met een onverschillig gezicht ; toen
zij bij Mevrouw Willis kwam, nam deze hare hand en plaatste
haar op een laag stoeltje een weinig achter haar.

HOOFDSTUK XVI.
„Dit heeft eene vijandin gedaan."

De korte godsdienstoefening was afgeloopen en de meisjes
verlieten twee aan twee de kerk. Annie was op het punt
d e meisjes te volgen, toen Mevrouw Willis zich over haar
heen boog, en haar iets in het oor fluisterde. Annie's gelaat werd vuurrood. Zij nam hare plaats weer in, en verborg
haar gelaat in hare handen. Een paar meisjes merkten
hare moedelooze houding op, en Cecile Temple zag haar
met een blik van onuitsprekelijke deelneming aan, zoodat
Annie's trotsch, lijdend hartje er zeker door getroffen zou
.zijn geworden, indien zij haar had opgemerkt.
Weldra waren al de meisjes verdwenen en toen zij haar
hoofd oplichtte, zag zij, dat zij alleen was met den heer
Everard, die de plaats van Mevrouw Willis had ingenomen.
„ Mevrouw Willis heeft mij verzocht met je te spreken,
lieve," zeide hij met zijne vriendelijke, vaderlijke stem.
„Zij wenscht dat wij de zaak, welke u zoo ongelukkig maakt,
eens samen bespreken." — Hier zweeg de predikant, en
•daar hij eene verlangende, zachte uitdrukking in hare oogen
meende te zien, vervolgde hij : „Maar misschien wenscht
gij mij iets te zeggen, dat een weinig licht op het geheim
kan werpen ?"
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mijnheer, ik heb niets te zeggen," antwoordde
Annie, terwijl haar gelaat hare vroegere uitdrukking weer
aannam.
„Arm kind," zeide de heer Everard ; „misschien verstaat
gij mij niet goed ; gij begrijpt, geloof ik, de reden niet,
waarom ik je van avond wilde spreken ; ik ben niet gekomen om je iets te verwijten. — Gij zijt schuldig, of gij
zijt onschuldig : in beide gevallen beklaag ik je. Het is
zeer hard, zeer treurig, valsch beschuldigd te worden ; indien dat nu het geval is, zoo heb ik diep medelijden met
je ; maar het is nog harder, Annie, nog treuriger, ja nog
vreeselijker van eene daad beschuldigd te worden, die men
trachten wil voor het oog der menschen te verbergen. In
dat geval verbergt God zelfs zijn aangezicht voor u. Arm,
arm kind, ik beklaag je het diepst, indien gij waarlijk
schuldig zijt."
Annie verborg haar gelaat in hare handen, en zweeg
een geruimen tijd ; maar de heer Everard hoorde haar zacht
snikken, en eindelijk barstte zij in een waren stortvloed
van tranen uit.
De oude predikant, die meer dan eens een jong meisje
had vertroost en geleid, was te verstandig dezen tranenvloed tegen te gaan. Hij wist, dat Annie vrijer zou spreken, wanneer zij kalm uitgeweend had. Hij had goed gezien.
Spoedig zag zij hem met een betraand gezichtje aan.
„Het deed mij erg veel leed, dat u met mij wildei spreken. Mevrouw Willis laat u altijd roepen, wanneer al hare
pogingen tevergeefs zijn, en ik had nooit gedacht, dat zij
zoo met mij zou handelen. Ik had mij vast voorgenomen u
niets te vertellen. Maar nu u echter zoo vriendelijk tegen
mij gesproken hebt, kan ik mij niet van u af keer gin. Ik
zal u alles vertellen, wat ik op het hart heb. Ik beloof u,
Annie Forest.
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dat ik u niets verbergen zal, als gij slechts één ding voor
mij wilt doen."
„En dat is, mijn kind ?''
„Dat u mij zult gelooven."
„Zonder twijfel."
„Maar u zijt nog niet op de proef gesteld. Ik dacht
zeker, dat Mevrouw Willis mij zou gelooven, maar zij zeide
dat de bewijzen te sterk tegen mij waren, en dat zult u
misschien ook vinden."
„Indien gij mij voor God kunt verzekeren, dat gij mij de
geheele waarheid zult vertellen, beloof ik je, dat ik je ten
volle gelooven zal."
Annie zweeg weder een oogenblik, stond toen op, en ging
op een kleinen afstand van den predikant staan.
„Dit is de waarheid," zeide zij, terwijl zij hare handen
in elkander klemde, en den heer Everard vrij en zonder
de minste vrees aanzag :
,Ik • heb altijd veel van mevrouw Willis gehouden. Ik
ben aan haar veel verschuldigd, waarvan de meisjes niets
afweten. De meisjes weten niet, dat toen mijne moeder
stervende was, zij mij aan de zorg van mevrouw Willis
toevertrouwde, terwijl zij zeide : „Wilt gij Annie bij u
houden, totdat haar vader wederkomt ?" Mijne moeder
wist niet, waar mijn vader was, „maar," zeide zij, „eens
zal hij terugkomen om mij en zijn kind te zoeken." En
daarop beloofde Mevrouw Willis plechtig, dat zij voor mij
zou zorgen, totdat mijn vader mij opeischte. Dit is nu
jaren geleden en mijn vader is nog niet terug gekomen,
ik heb zelfs nooit iets van hem gehoord; en ik denk, ja,
ik ben er haast zeker van, dat het weinige geld, dat mijne
moeder nagelaten heeft, reeds lang op is. Mevrouw Willis
spreekt nooit over geld, en zij heeft mij gezegd, dat ik
ta
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mijne geschiedenis niet aan de meisjes moest vertellen.
Niemand kent haar, behalve Cecile Temple. Ik weet zeker,
dat mijn vader eens zal terugkomen, en dat hij dan al
het geld, dat Mevrouw Willis voor mij uitgegeven heeft,
zal teruggeven ; maar nooit, nooit kan ik hare goedheid
vergelden. U ziet dus, dat ik Mevrouw Willis moet beminnen.
Het is onmogelijk zulk een vriendin te hebben, en niet
van haar te houden. Ik weet dat ik wild ben, en allerlei
kattekwaad uitvoer ; maar nooit heb ik willens en wetens
iemand kwaad gedaan. Verleden Woensdag was er, zooals
u weet, eene groote verwarring op school. Dora Russell's
lessenaar was heimelijk geopend, zoo ook die van Cecile
Temple. U weet natuurlijk, wat er in de lessenaars gevonden werd. Mevrouw Willis liet mij roepen, en ondervroeg mij over de spotprent, welke in het boek van Cecile
geteekend was. Ik bekeek haar, en vertelde Mevrouw Willis
de waarheid. Ik verborg niets. Ik vertelde haar de geheele
waarheid, voor zoover zij mij bekend was. Zij geloofde
mij echter niet ; dit zeide zij mij. Wat kon ik nu nog
meer doen ?"
Hier hield Annie op, terwijl zij hare handen zenuwachtig
bewoog, en den heer Everard met een smeekenden blik
aanzag.
„Zoudt gij voor mij willen herhalen alles, wat gij tegen
Mevrouw Willis gezegd hebt ?" vroeg hij.
„Dit heb ik gezegd. Ik zeide : ja Mevrouw Willis, ik
teekende de caricatuur. U zult nauwelijks kunnen begrijpen
hoe 't mogelijk is, dat ik zoo slecht en ondankbaar kon
zijn om u belachelijk te maken. Ik zou nu mijne rechterhand wel willen missen, indien ik het ongedaan kon
maken ; maar ik deed het, en ik moet voor de waarheid
uitkomen."
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„Vertel mij dan alles, mijn kind," zeide zij toen vriendelijk. Ik vervolgde toen mijn verhaal.
„ Het was op een regenachtigen namiddag, een dag• of
veertien geleden, dat een troepje meisjes van onze klasse
bij elkander zat ; ik had een potlood en een vel papier, en
ik teekende bespottelijke voorstellingen van ons groepje ; de
meisjes lachten hartelijk, want ik trof de gelijkenissen, welke
ik wenschte te hebben, bijzonder goed. Ik weet dat het verkeerd van mij was. Het was tegen de regels ; maar ik was
in een van mijne uitgelatenste buien, en het kon mij niet
schelen, wat de gevolgen zouden zijn. Op eens zeide een
van de meisjes : „Je durft geen portret van Mevrouw Willis
maken, Annie, ik wed, dat je het niet durft." Op het
oogenblik, dat zij dit zeide, schaamde ik mij ; ik herinnerde
mij, dat ik de bepalingen overtrad, scheurde al de stukjes papier
door, en wierp ze in het vuur, terwijl ik zeide : „neen, ik
zou Mevrouw Willis niet bespottelijk durven maken." Later,
toen ik op mijne kamer mijne handen stond te wasschee
om thee te gaan drinken, kwam de verleiding zoo sterk in
mij op, dat ik er geen weerstand aan kon bieden, om eene
kleine schets van Mevrouw Willis te maken, Ik had een
klein dun stukje papier, nam mijn potlood en in een
oogenblik was het gereed. De teekening kwam mij heel
grappig voor, ik moest er zelf om lachen ; toen borg ik
het snel in mijne schrijfcassette, die altijd gesloten is, stak
den sleutel in mijn zak en liep naar beneden. Spoedig had
ik er niet meer aan gedacht ; ik heb de teekening nooit
aan iemand laten zien. Hoe zij in Cecile's boek is gekomen,
is meer dan ik zeggen kan. Toen ik mijn verhaal geëindigd
had, keek Mevrouw Willis aandachtig naar het boek. „Gij
hebt lelijk," zeide zij ; „deze caricatuur is op een dun
stukje papier geteekend, en zij is handig op het titelblad

101

geplakt." — Toen, Mijnheer Everard, deed zij mij vele
vragen. Of ik ooit mijne sleutels had uitgeleend ? Of ik
mijne cassette wel eens open had gelaten ? Neen, zeide
ik, zij is altijd gesloten, en de sleutels draag ik altijd
in mijn zak. En, voegde ik er bij, mijne sleutels zaten verleden week heel veilig ; want zij gingen in den zak van
mijn witten rok in de wasch, en kwamen natuurlijk heelemaal verroest terug. De geheele week kon ik tot groot
ongerief mijn lessenaar niet openen.
Deze geheele geschiedenis vertelde ik aan Mevrouw Willis, en zij vroeg mij : „Zijt gij er zeker van, dat deze plaat
door een ander uit uw lessenaar genomen en hierin geplakt is ? Weet ge zeker, dat de caricatuur, die gij teekendet, niet meer in uw lessenaar is ?"
„Ja, ik ben er zeker van."
„Men heeft mij altijd verteld, Annie," zeide Mevrouw
Willis, „dat gij het eenige meisje hier op school zijt, dat
gelijkenissen kan treffen. Hebt gij ooit eene poging om
dit na te volgen bij eene van uwe schoolmakkers of onderwijzeressen ontdekt ?"
„Neen, Mevrouw."
„Hebt gij nu uwe sleutels terug ?" „Ja," antwoordde ik,
terwijl ik ze roestig en wel uit mijn zak haalde.
„Toen beval Mevrouw Willis mij, de sleutels op tafel te
laten liggen, en mijne schrijfcassette te gaan halen. Dit
deed ik ; zij liet mij den roestigen sleutel in het slot steken en den lessenaar openen ; en wij zagen te zamen den
inhoud na. Wij haalden er alles uit, of eigenlijk ik alleen,
en ik verspreidde al mijne bezittingen over de tafel, en zag
Mevrouw Willis toen zegevierend aan.
„U ziet dat de teekening er niet bij is," zeide ik ; „iemand
moet het slot opengestoken en haar er uit genomen hebben."
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„Dit slot is niet opengestoken," zeide Mevrouw Willis ;
„en wat is dat voor een papiertje, dat daar uit dat laadje
steekt ?"
„0, ik vergat mijne geheime lade," zeide ik, „maar daar
is niets, in 't geheel niets in. Ik drukte toen op de veer,
trok de lade open, en daar lag mijne teekening. Ik had
haar daar niet gelegd, dat wist ik zeker. Ik zag, dat Mevrouw Willis bleek werd, en dat hare handen beefden. Ik
zelf werd vuurrood, en kon geen woord uitbrengen ; de
tranen verstikten mijne stem.
Ik pakte stilzwijgend alles weer in mijn lessenaar, deed
hem op slot, en borg de sleutels in mijn zak."
„Wat moet ik nu gelooven, Annie ?" vroeg Mevrouw
Willis.
„U moogt gelooven wat u wilt," waagde ik te zeggen ;
toen nam ik mijn lessenaar, en liep de kamer uit ; ik wilde
zelfs niet wachten, ofschoon Mevrouw Willis mij terugriep.
Dit is de geheele geschiedenis, Mijnheer Everard," vervolgde Annie, „verdere uitlegging heb ik niet te geven. Ik
maakte de eene caricatuur, de andere teekende ik niet.
De tweede teekening is zeker eene kopie van de eerste, maar
ik maakte haar niet, en ik weet ook niet wie het gedaan
heeft. — Na alles wat ik u verteld heb," zeide Annie, terwijl zij den predikant aanzag, „is het u zeker ook niet
mogelijk om mij te gelooven. Mevrouw Willis gelooft mij
niet, en u doet het natuurlijk ook niet."
„De omstandigheden getuigen zeer sterk tegen je, Annie,"
antwoordde de heer Everard ; „ik belóofde je echter, dat
ik je gelooven zou, en ik ben niet van plan mijn woord
terug te nemen. Indien gij hier, in dit kerkgebouw, onder
het oog van God, mij opzettelijk en vrijmoedig eene leugen zoudt verteld hebben, zoo zou ik niemand ooit meer
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gelooven. — Neen Annie, gij hebt vele fouten, maar gij
zijt geen leugenaarster. Ik zie het teeken van de waarheid
op uw voorhoofd, in uwe oogen, op uwe lippen. Ik ga nu
naar Mevrouw Willis. God zegene u, mijn kind ; wees
moedig en standvastig, en voed geen kwade gevoelens in
uw hart tegen uw onbekende vijandin ; want dit moet
eene vijandin gedaan hebben, arm kind ; maar God zal
alles wel aan het licht brengen, vertrouw op Hem."
Terwijl de predikant nog sprak, had Annie's gelaat eene
merkbare verandering ondergaan ; de onverschillige blik
was verdwenen ; hare oogen schitterden door eene vernieuwde hoop, hare lippen hadden zich tot een glimlach
geplooid. Zij wilde spreken, doch kon geen woord uitbrengen ; zij knielde neder, en bracht de gerimpelde hand van
den predikant aan hare lippen.
„ Mag ik hier nog één oogenblik blijven?" stamelde zij
eindelijk en de Heer Everard verliet haar.

HOOFDSTUK XVII.
Het suikergoed is vergiftigd.

„Ik geloof, Mevrouw," zeide de heer Everard tegen Mevrouw Willis, „dat gij uwe leerling op haar woord moet
vertrouwen. -- Het is geen stijfhoofdigheid van haar, dat
zij u niets wil bekennen, maar de eenvoudige reden is, dat zij
niets te bekennen heeft. — Ik ben vast overtuigd, dat de
zaak zich toegedragen heeft, zooals zij mij verteld heeft;
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er is hier een geheim, dat wij geen van beiden kunnen
doorgronden."
Mevrouw Willis en de predikant hadden een langdurig
gesprek met elkander, en den volgenden morgen kon men
zien, wat zij besloten hadden. — Even voordat de morgenlessen begonnen, kwam Mevrouw Willis het schoollokaal
binnen, en terwijl zij Annie bij zich riep, legde zij hare
hand op den schouder van het jonge meisje, en zeide :
„Ik wensch u hier openlijk te verklaren, meisjes, dat ik
Annie volkomen en geheel vrijspreek van eenig aandeel
in het onteerende geval, dat kort geleden in deze zaal is
voorgevallen ; ik duid hier natuurlijk, zooals gij allen weet,
op het boek dat in Cecile Temple's lessenaar gevonden is.
Een van u allen, die hier tegenwoordig zijt, is schuldig ;
het geheim moet nog opgehelderd worden, het schu ndige
meisje moet uitgevonden worden. Indien zij op het oogenblik hier bij mij komen, en hare schuld openlijk bekennen
wil, zoo zal ik haar volkomen vergeven."
De eirectrice zweeg, en zag de zaal onderzoekend rond.
Liefde en vergevensgezindheid waren op haar gelaat te
lezen ; het meisje dat nu voor was gekomen, had niets te
vreezen gehad, en had enkel hare teederheid ondervonden.
Niemand bewoog zich ; het goede oogenblik ging voorbij,
het schoone gelaat der directrice nam hare vroegere ernsóige
uitdrukking weer aan.
„Ik zie," zeide zij met nadruk, „dat het schuldige meisje
liever wil wachten, totdat God hare schuld zal openbaren.
Mijn kind, wie ge ook zijt, het uur zal komen, ge kunt het
niet ontvluchten. -- In dien tusschentijd verlang ik, meisjes,
dat ge Annie Forest als onschuldig zult beschouwen. -Ik geloof haar, zoo ook de heer Everard, en ge moet evenzoo doen. En een iegelijk van u, die Annie niet als een
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volkomen onschuldig en geloofwaardig meisje behandelt,
doet mij groot ongenoegen. — Mijn kind, ge moogt weer
op uwe plaats gaan zitten."
Annie, wier gelaat gedurende het grootste gedeelte van
de toespraak achter haar krullend haar verborgen was, zag
hare meesteres met een dankbaren blik aan.
Mevrouw Willis' oogen hadden echter hunne droevige
uitdrukking behouden. Zij zag Annie met een kouden,
kalmen blik aan.
Annie's hart werd er pijnlijk door getroffen ; zij ging
naar hare plaats terug zonder eenig teeken van opgewondenheid of vreugde.
Het geval was aldus geweest : de heer Everard had Me.
vrouw Willis bewogen deze verklaring af te leggen ; maar
in haar hart was, zonder dat zij het zelf wist, nog eenige
twijfel aan de onschuld van hare leerling gebleven.
Telkens wilde zij zichzelf opdringen, dat zij Annie volkomen geloofde, maar dan fluisterde er weer eene stem in
haar : „Waarom heeft zij ooit eene spotprent gemaakt van
iemand, die als eene moeder voor haar is geweest ? Daar
zij dit heeft kunnen doen, zoo is zij ook wel in staat een
tweede te teekenen. En indien zij het waarlijk niet gedaan
heeft, wie deed het dan ?" Mevrouw Willis wilde niet naar
deze influisteringen hooren. — Zij had op school openlijk
haar geloof aan Annie's onschuld verklaard ; maar op het
oogenblik, dat hare leerling naar haar opzag met eene wereld van liefde en bewondering in baar oogen, gevoelde zij
tot haar onuitsprekelijk verdriet, dat zij Annie hare vroegere
liefde niet meer kon schenken.
Annie ging weer op haar plaats zitten, en boog haar
hoofd over haar boek ; zij wilde zich zelf opdringen, dat zij
zich dankbaar en gelukkig gevoelde. Cecile fluisterde haar
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een gelukwensch in het oor, en gedurende de wandeling
bemerkte Annie, dat enkele meisjes haar weer vriendelijk
aanzagen.
Ook in de speelzaal werd zij niet langer buiten alles
gesloten, en indien zij slechts gewild had, zoo had zij hare
vroegere populariteit spoedig weder terug kunnen winnen.
De meisjes echter, die wisten wat er was voorgevallen,
konden zich niet begrijpen, dat Annie onschuldig was ; maar
de verzekeringen van den heer Everard en Mevrouw Willis
waren te overwegend om die niet te gelooven ; en de meeste
meisjes waren veel te blijde, dat zij de geheele zaak konden vergeten, en Annie weer als haar aller lieveling konden
beschouwen.
Annie wilde dit echter niet. In de speelzaal was zij enkel
met de kleintjes, die hare vrienden waren zoowel in tegenspoed als in geluk. Zij wees de vriendschap van hal e vroegere vriendinnen koel van de hand, maar speelde, stoeide
en was vroolijk met de kinderen uit de laagste klasse. Zij
bedankte zelfs voor Cecile's uitnoodiging om bij haar in
haar kamertje te komen. „O, neen," zeide zij, „ik kan niet stil
zitten, ik ben in geen stemming om te praten. Een anderen keer, Cecile, een anderen keer ! Kom nu, Sybile, mijn
schatje, ga goed op mijn rug zitten, dan zal ik je door de
kamer dragen !"
Annie's gelaat droeg niet het minste teeken van zorg of
angst, zij wilde Cecile echter niet aanzien ; Cecile zuchtte,
toen zij zich van Annie afkeerde, en ook in haar hart rees
de twijfel aan Annie's onschuld.
Gedurende het halve uur vóór het thee drinken zat Annie
dien avond op den grond met een klein kind op haar schoot,
terwijl twee andere kleintjes om haar heen speelden. Op
eens werd zij opgeschrikt door een regen van suikergoed,
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die over haar hoofd en langs haar hals naar beneden viel.
Zij keek op en ontmoette den slaperigen blik van Suzanna
Drummond.
„Dit dient om je te feliciteeren, mejuffrouw," zeide Suzanna ; „je bent een geluksvogel om zoo ontsnapt te zijn !"
De kleintjes begonnen gretig Suzanna's bruidsuikers op
te eten. — Annie sprong op en schudde het kleverige suikergoed uit hare jurk op den grond.
„ Waar ben ik gelukkig van ontsnapt ?" vroeg zij, terwijl
zij Suzanna tro tsch aanzag.
„0, hemeltje !" zeide Suzanna, een paar stappen achteruitgaande. „Ik — o — een geeuw onderdrukkende — ik
meende alleen maar, dat je op het punt waart leelijk in
den klem te geraken. — Het is natuurlijk mijn zaak niet,
dat is zeker ; ik dacht alleen maar, dat je veel van bruidsuikers hieldt."
„Neen, ik houd er niet van," zeide Annie, „en ook niet
van jou. Ga als het je belieft naar je vriendinnen terug."
Suzanna liep onverschillig weg, en Annie ging weer op
den grond zitten.
„Neen, mijn kleine lievelingen," zeide zij, „ge moet dat
niet eten, zij zijn niet goed. Misschien zijn wij wel vergiftigd, want zij zijn van een van Annie's vijandinnen afkomstig. Laten wij ze bij elkander zoeken, dan zullen wij ze,
voordat wij thee gaan drinken, in het vuur werpen."
„Maar ik geloof niet dat er vergift in is," zeide de kleine
Jenny West met een bedroefd stemmetje, terwijl zij een
groote bonbon met likeur gevuld in haar mondje stopte ;
„zij zijn alle zoo groot en zoo zoet, lieve Annie."
„ Dat komt er niet op aan, Jenny, het is toch gevaarlijk
suikergoed. Kom, doe ze nu vlug alle in mijn boezelaar,
dan zal ik ze in het vuur werpen ; wij hebben dan nog
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den tijd om haasje over te spelen. 0, foei ! Juddy," zeide
zij tegen een van de kinderen, dat stond te pruilen, „je
wilt toch geen suikergoed van een van Annie's vijanden
eten ?"
Dit laatste gezegde miste zijne uitwerking niet. De kinderen hielpen flink mee, en wierpen al het verleidelijke
suikergoed in Annie's schort. Toen zij alles bij elkander
hadden, liep Annie de speelzaal door, en wierp voor de
oogen van Suzanna, Hester, Cecile en verscheidene andere
meisjes het suikergoed in het vuur.
„Dit is uit dankbaarbeid voor uwe vriendelijkheid, Mejuffrouw Drummond," zeide zij, terwijl zij eene spottende
buiging maakte en weder naar de kinderen ging.

HOOFDSTUK XVIII.
In de hangmat.

Omstreeks dezen tijd was er eene plotselinge verandering
in het weer gekomen. — Op den kouden, somberen winter
volgden zachte lentedagen, en met deze langere avonden
en helderder morgens.
Hester zag tot hare groote blijdschap, dat zij zich bij
daglicht kon aankleeden, dat zij niet langer koud en bevende
in de kapel kwam. Hare winterkleeren werden haar te warm.
Eindelijk was de heerlijke lente aangebroken : er waaide een
zachte westenwind, de knoppen zwollen, en ontvouwden zich
tot bladeren, en de bloemen bloeiden in den heerlijken,
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grooten tuin van Rustenburg. Het scheen den meisjes toe,
alsof er eene verandering in haar leven was gekomen.
De speelzaal stond verlaten, en werd enkel met regenachtige dagen gebruikt. Om twaalf uur mochten zij, in
plaats van de eentonige wandeling langs den weg, in den
tuin krijgertje spelen, croquetten, tennissen, of welk spel
zij maar verkozen. Later op den dag, als de zon niet zoo
brandend was, gingen zij wandelen, maar zelfs daarna
hadden zij nog tijd om naar haar geliefden, schaduwrijken
tuin terug te keeren, voordat zij moesten gaan thee drinken.
Paschen viel dit jaar omstreeks half April, en tegen dien
tijd genoten de meisjes bijna zomerweder. Hoe verheugden
zij zich op hare kleine paaschvacantie ! Hoeveel plannen
werden er gemaakt, hoeveel tenniswedstrijden werden er
op touw gezet ; hoeveel spelen en genoegens van anderen
aard hadden zij in het vooruitzicht !
Mevrouw Willis en mademoiselle Perier gingen in de
paaschvacantie meestal een paar dagen uit de stad, en de
school kwam dan onder toezicht van Miss Good en Juffrouw
Danesbury.
Mevrouw Willis keurde een lange paaschvacantie af ; zij
gaf nooit meer dan ééne week, en daarom gingen alleen de
meisjes, die zeer dichtbij woonden, naar huis. Van de
vijftig meisjes gingen er slechts 10 weg ; de andere bleven
op Rustenburg, en men had haar dikwijls kunnen hooren
verklaren, dat eene vacantie op Rustenburg de verrukkelijkste tijd van de wereld was. — Zij waren echter dezen
keer erg verrast, toen zij hoorden, dat Mevrouw Willis
besloten had niet als gewoonlijk weg te gaan. Miss Good
zou een paar dagen vacantie krijgen, en Mevrouw Willis
en Juffrouw Danesbury zouden voor de school zorgen. Zij
wisten, dat dit eene ongewone gebeurtenis was ; de meisjes
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spraken er druk over, en onwillekeurig begonnen zij bij
zichzelf te denken, dat Mevrouw Willis te huis bleef ter
wille van Annie Forest, daar zij meenden gemerkt te hebben, dat Mevrouw Willis niet volkomen aan Annie's onschuld geloofde.
Mevrouw Willis had de meisjes voorzeker geen reden
gegeven om tot dit besluit te komen. Zij was altijd even
vriendelijk tegen Annie, en had haar oogenschijnlijk weer
in de oude gunst opgenomen.
Annie was zachter gestemd dan vroeger, en liep minder
gevaar in moeilijkheid te komen. De meisjes hielden echter in hare tegenwoordige, onnatuurlijke teruggetrokkenheid
en gehoorzaamheid minder van haar, dan dat zij in hare
vroegere, overmoedige dagen deden.
Cecile Temple bracht hare paaschvacantie altijd bij eene
oude tante door, die in eene naburige stad woonde.
Zij verklaarde openlijk, dat zij dit ,jaar niet wilde gaan ;
de directrice wilde haar echter niet toestaan eenige veranderingen in haar plannen te maken, en zij verliet Rustenburg met een vreemd gevoel van neerslachtigheid.
Toen zij in het rijtuig stapte, dat haar naar het station
zou brengen, vloog Annie naar haar toe, wierp een grooten
ruiker, dien zij zoo even geplukt had, in haar schoot, en
terwijl zij de armen om haar hals sloeg, fluisterde zij hartstochtelijk : „0, Cecile, geloof me toch !"
„Ik, ik weet niet, dat ik je niet geloof," zeide Cecile
tamelijk flauwtjes.
» Neen, Cecile, je doet het niet in het binnenste van je
hart ; jij noch Mevrouw Willis gelooven me volkomen ; o
het is hard !" Annie snikte zacht, rukte zich van Cecile
los, en verdween in een naburig boschje. — Zij bleef daar,
totdat ze het rijtuig niet meer hoorde ; toen streek zij
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haar haar naar achteren, zette haar verdeukten stroohoed
weer op, en hare tranen afvegende, kwam zij uit haar
schuilhoek te voorschijn. Wat zou zij nu gaan doen ? Waar
zou zij heengaan ? Waarmede zou zij zich bezighouden ? De
lucht weergalmde van vroolijk gelach, de tuin was vol
met jonge meisjes onder een grooten kastanjeboom, andere
meisjes wandelden weer twee aan twee door de laan achter in den tuin ; de kinderen huppelden en rolden over
het gras ; een hevige tenniswedstrijd was aan den gang,
en het croquetveld was bezet door acht meisjes uit de
derde klasse. — Annie was een van de beste tennisspeelsters van de school ; zij had inderdaad een buitengewonen
aanleg voor elk spel, waar behendigheid bij te pas kwam.
— Zij keek met een verlangenden blik naar de tennisspeelsters ; maar na eene korte aarzeling keerde zij zich
om, en wandelde naar de lange laan achter in den tuin.
Terwijl zij langzaam en treurig voortliep, helderde haar
gelaat eensklaps op. Aan een van de hooge boomen zag
zij eene hangmat hangen, welke waarschijnlijk dezen winter was blijven hangen. De boom was nog niet geheel in
blad, en het was voor Annie een licht werk op de takken
te klimmen, de hangmat te bereiken en er in te gaan
liggen. De hangmat was vol dorre bladeren, en vochtig, en
ongezellig geworden. Annie maakte haar schoon, en lachte,
terwijl zij heen en weder wiegde. De zon scheen helder,
en de lucht was zoo zacht, dat zij zich erg gelukkig gevoelde, en enkel wenschte, dat zij een mooi boek bij zich
had om daarmede in slaap te vallen.
In de verte hoorde zij een paar kinderen „Annie" roepen ; zij lag echter veel te gezellig en gevoelde zich veel
te lui, om te antwoorden, en weldra sloot zij hare oogen
en viel in slaap. Op eens werd zij wakker door de stem-
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men van een paar meisjes, die onder den eikenboom zaten,
waarin Annie's hangmat hing. Zij keek, aan wie de stemmen toebehoorden, en zag, dat Dora en Hester tegen den
boom aanzaten. Hare eerste ingeving was om te lachen,
en door wat bladeren naar beneden te gooien, haar van
hare tegenwoordigheid te verwittigen ; maar zij bedacht
zich, en luisterde aandachtig naar wat zij zeiden.
„Ik heb nooit van haar gehouden," zeide Hester ; „ik
heb zelfs van het begin af aan haar openlijk mijn tegenzin getoond. Ik vind, dat zij geen manieren heeft, en niet
waard is om met de andere meisjes van de school om te
gaan."
„Zij wordt schandelijk voorgetrokken," zeide Dora op spijtigen toon. — „Ik weet zeker, dat zij dat gebak in mijn
lessenaar geborgen heeft, en mijn opstel gebruikt heeft om
het in te plakken, en dat zij die spotprent van Mevrouw
Willis in Cecile's boek teekende. — Het verwondert mij, dat
Mevrouw Willis haar niet doorziet, en haar de hand boven
het hoofd blijft houden. Mevrouw Willis en mijnheer Everard
handelen zeer onnetjes tegenover de andere meisjes, door
zoo'n onbeschaafd meisje op school te houden, maar Mevrouw
Willis zal er de vruchten van plukken. Ik ga, zooals je weet,
met de zomervacantie van school ; en ik zal mijne ouders
zien te overreden mijne jongere zusjes hier niet naar toe
te zenden ; zij mogen niet omgaan met een meisje zooals
Annie Forest."
„Ik heb mij nooit veel met haar bemoeid," zeide Hester ;
„maar ik vind, dat gij groot gelijk hebt, Dora. Je zusjes
konden door Annie wel eens ingepakt worden."
„0 neen, dat volstrekt niet, dat verzeker ik je ; zij kunnen
eene echte dame best onderscheiden van iemand, zooals
Annie is. Maar toch mogen zij er niet aan blootgesteld
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worden. Ik zal mijne ouders vragen om haar naar Mademoiselle Lablanche te zenden ; ik hoor, dat hare inrichting
zeer gezocht is."
„Van Mevrouw Willis houd ik heel veel, en ook van de
meeste meisjes," zeide Hester na een tijd gezwegen te hebben. Toen waren zij beiden stil, en Hester bukte zich om
eenige groene takjes en mosjes te bekijken, die aan den
voet van den boom groeiden. Eindelijk zeide Hester : „ik
geloof niet, dat Annie meer zoo de lieveling van al de
meisjes is als vroeger."
„0, natuurlijk niet ; zij gelooven allen, dat zij schuldig
is. — Ga je met mij mee naar binnen, dan kunnen wij in
mijn kamertje een kopje thee gaan drinken, Hester ?"
De twee meisjes wandelden langzaam op, en spoedig
daarna liet Annie zich uit de hangmat glijden en sprong
op den grond. — Zij had elk woord verstaan en een vreemd
gevoel bekroop haar. Zij gevoelde, dat zij de twee meisjes,
die zich zoo wreed en onrechtvaardig over haar hadden
uitgelaten, bijna haatte. Zij haatte Hester nog meer dan
Dora, want hare tegenspoeden waren begonnen met Hester's
komst ; en zij nam zich voor zich op de beide meisjes te
wreken. Zij gevoelde zich diep ongelukkig ; zij had behoefte
aan liefde en verlangde naar Mevrouw Willis' moederlijke
teederheid, welke haar ontnomen was. Zij werd meer en meer
overtuigd, dat zij dit alles aan Hester en ook een weinig aan
Dora te danken had. Dora beschuldigde haar, dat zij haar
openlijk beleedigd had door haar opstel te beschadigen, terwijl zij zelve overtuigd was, dat zij hier onschuldig aan
was, en er zelfs nooit aan gedacht had zoo iets te doen.
Zij wilde nu iets bedenken, waarmee zij de meisjes
kwetsen en zichzelf voldoening geven kon.
Annie Forest.

8
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HOOFDSTUK XIX.
Het vangbalspel.

Tegen het einde van de Paaschvacantie kreeg Hetty een
brief van haar vader, die haar in eene opgewonden stemming bracht. Hij schreef haar, dat hij van plan was zijne
huishouding op te breken, voor een paar jaar naar het
buitenland te gaan en Hester geheel aan de zorg van
Mevrouw Willis toe te vertrouwen. Toen Hester tot hier
gelezen had, wierp zij den brief op de tafel en barstte in
tranen uit.
„O, hoe wreed van Papa !" riep zij uit ; „hoe kan ik
leven zonder ooit eens naar huis te gaan ; hoe zal ik het,
uithouden, May nooit meer te zien !"
Hester schreide bitter; al hare liefde had zij van hare
moeder op haar zusje overgebracht, en zij maakte zich
eene akelige voorstelling, hoe May op zou groeien onder
vreemdelingen, die haar misschien slecht zouden behandelen of wel mishandelen.
Na een geruimen tijd zoo gezeten te hebben, lichtte zij
haar hoofd op, veegde hare tranen af en nam den brief
weder op. Zij staarde er lang op en uitte toen een kreet
van vreugde : de heer Thornton had het zoo beschikt, dat
Mevrouw Willis May ook bij zich zou nemen, ofschoon zij
veel jonger was dan de andere kinderen op school.
Hester gunde zich nauwelijks den tijd om den brief uit
te lezen ; zij stak hem in haar zak, liep naar Suzanna
Drummond en verbaasde die kalme jonge dame zeer door
haar plotseling om den hals te vallen.
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komt hier, Suze !" riep zij uit; „mijn lieve, kleine
May komt hier, o, ik ben zoo gelukkig !"
Zij was te ongeduldig om de zaak aan de domme Suzanna
uit te leggen, en snelde met schitterende oogen en een
blijden glimlach op het gelaat naar beneden. — Nu kon
het haar niets meer schelen, hoe lang zij op school moest
blijven, nu zij May altijd bij zich mocht houden. — Na
het ontbijt liet Mevrouw Willis haar roepen en vertelde
haar, welke schikkingen zij gemaakt had. Suzanna Drummond zou een andere slaapkamer krijgen, zoodat de kleine
May bij Hester zou kunnen slapen. Zij was heel vriendelijk
en kon geheel in Hester's opgetogenheid komen, en Hester
gevoelde zich nu meer tot haar aangetrokken dan zij ooit
gedaan had. — Den volgenden avond zou May op Rustenburg komen ; de eerste dagen zou de kindermeid bij haar
blijven, totdat zij een weinig aan haar nieuw leven gewend
zou zijn. Het was de laatste vacantiedag, en Hetty, die
vroeger dan gewoonlijk wakker was, lag in haar bed allerlei
plannen te maken, hoe zij haar zusje zou verwelkomen.
De gedachte van May altijd bij zich te hebben, had
Hester zachter gestemd. En toch gevoelde zij zich niet
ongelukkig in haar tegenwoordig leven : de eentonige, werkzame en gezonde levenswijze had het goede in haar opgewekt en aangewakkerd. Haar verstand was flink ontwikkeld en door den omgang met andere meisjes had haar
karakter zich gevormd. Sedert haar komst was echter de
volkomen eensgezindheid en vroolijkheid van de school
verdwenen. Haar tegenzin in Annie Forest had reeds verscheidene onaangenaamheden veroorzaakt, en iederen dag
groeide hij meer en meer aan.
Dezen morgen echter was zij veel zachter gestemd. Ter
wille van haar zusje, dat hare moeder aan hare zorg had
„May
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toevertrouwd, wilde zij in al hare daden en gedachten lief
en vriendelijk zijn. Hester wist, dat kinderen alles opletten,
en zij wilde niet, dat May het vertrouwen, dat zij altijd
in haar gesteld had, zou verliezen. Hester was trotsch op
de vriendschap van Dora. Het was nog nooit gebeurd op
school, dat een meisje uit de hoogste klasse zulk een vaste
vriendschap met een meisje uit de derde klasse gesloten
had, en Hester was er dan ook een weinig door verblind
geworden. Zij was zwak genoeg geweest, Dora met den
mond gelijk te geven, terwijl zij in haar hart gevoelde,
dat Dora ongelijk had. Hester haastte zich om Dora het
groote nieuws te vertellen.
„ May komt vanavond," zeide zij.
Dora was juist in gesprek met Mary Maitland, ook een
meisje uit de hoogste klasse, en de twee meisjes zagen
Hester verwonderd en uit de hoogte aan ; na een oogenblik
van stilte vroeg Dora op trotschen toon : „Wie is May ?"
Nu was het Hetty's beurt om verwonderd te kijken,
want zij had met hare dierbare vriendin dikwijls over May
gesproken, en Dora had altijd met veel belangstelling naar
hare verhalen geluisterd.
„Mijn zusje natuurlijk !" riep ze uit. „Ik heb dikwijls
over haar met je gesproken, Dora. Vindt je het niet prettig
dat zij komt ?"
„ Neen, mijn lieve kind, dat kan ik niet zeggen. Indien
gij wenscht mijne vriendschap te behouden, Hester, moet
gij zorg dragen -het kleine ding van mij verwijderd te houden ; ik heb een afschuw van kleine kinderen."
Hester liep teleurgesteld heen, terwijl zij zich verbeeldde,
dat zij de twee meisjes hoorde lachen, toen zij de speelzaal verliet.
Vele meisjes deelden echter van ganscher harte in Hes-
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ter's blijdschap, en onder haar was er geen zoo opgetogen
als Suzanna Drummond.
»Ik ben verbazend goedhartig, dat ik niet woedend ben,
Hetty," zeide zij ; „want ik word uit mijne gezellige slaapkamer verjaagd ; en met wie denk je, dat ik nu de kamer
deelera moet? Wel, met Annie Forest." — Hester gevoelde
zich op dezen dag zelfs tegenover Annie zachter gestemd.
's Avonds kwam de kleine May. Het was een aardig,
klein ding, met kuiltjes in de wangen en mooie bruine
oogen. Zij had al de gebiedende manieren van een bedorven
kind, en het woordje „vrees" kon men in haar woordenboek niet vinden. Zij zat op Hester's arm en lachte en
knikte tegen de meisjes, die haar aanhaalden en liefkoosden, en haar eerre gezellige baby vonden. Bij May vergeleken waren al de kleine kinderen op school groot. Zij was
twee jaar jonger dan de jongste.
Hester nam haar op den schoot, liefkoosde en praatte
met haar, terwijl May haar gelaat streelde, en verscheiden
malen zeide : „Ik houd heel veel van jou, Hetty," terwijl
zij er verscheidene lieve en aardige woordjes bijvoegde, die
Hester's hart van vreugde deden kloppen.
Terwijl zij nog druk aan het babbelen was, kwam Annie
op de haar gewone onverschillige manier de speelzaal binnen. Zij was de eenige van al de meisjes, die niet naar
de nieuwe speelpop had gekeken.
Zij liep naar haar gewone hoekje, ging op den grond
zitten en begon met den bal te gooien met een paar van
de kleinste kinderen. Hetty lette in het geheel niet op
haar ; zij zat met May op haar schoot, en terwijl zij hare
glanzende krullen streelde, maakte zij de meisjes, die om
haar heen zaten, op al de bekoorlijkheden van May opmerkzaam.
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„Kijk dat kuiltje in hare kin eens," zeide zij, » en o
mijne lieveling, je oogen zijn nog grooter en mooier geworden dan zij al waren ! Toe, May, zie mij nog eens aan, kijk
eens naar je eigen Hetty!"
May's opmerkzaamheid werd echter afgeleid door het
ballenspel, dat Annie met hare gewone handigheid voor
de kinderen uitvoerde.
,,Dat is een prettig spelletje," zeide zij, terwijl zij Hetty
even aanzag, en weer vol bewondering naar Annie keek.
Annie had deze woorden gehoord en wierp een lachenden
blik naar het kind. Annie's macht over kleine kinderen was
welbekend. May wilde zich uit Hester's omarming losmaken.
„Dat mooie dame," zeide zij weder, „en dat is een mooi,
tein (klein) spelletje, May gaat kijken."
En voordat Hester het kon verhinderen, was zij door de
kamer gedribbeld, knielde naast de andere kinderen neer
en kraaide van de pret.
„ Zij zal haar inpalmen, dat zal je zien, Hetty," zeide
een van de meisjes kwaadaardig ; „spoedig zal zij meer van
Annie dan van jou houden. Annie is de vriendin van alle
kinderen hier op school."
„Zij zal mij May niet afnemen," zeide Hester op een
toon vol vertrouwen, alhoewel haar toch een gevoel van
jaloerschheid bekroop. Zij stond op en volgde haar zusje.
„May, je hebt slaap, je moet naar bed."
„Neen, neen, Hetty, ik heb geen slaap, ik ben heel wakker ; ga weg, Hetty, ik wil dat mooie, teine spel zien."
Annie zag Hester aan. Het was niet haar plan om onvriendelijk te zijn, en op dit oogenblik was het zeker nooit
bij haar opgekomen, Hester haar schat te ontnemen. Toch
kon zij het niet helpen, dat hare oogen schitterden van
bedwongen vroolijkheid en zegepraal.
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Hester kon dien blik niet verdragen ; zij bukte zich en,
terwijl zij May's handje in de hare nam, probeerde zij
haar weg te trekken.
Annie wierp dadelijk den bal weg.
„ Van avond spelen wij niet meer, kleine lieveling," zeide
zij ; „geef Annie Forest een kus, en ga dan gauw met je
zuster Hetty naar bed."
May, die op het punt was te gaan huilen, begon dadelijk weer te lachen, en sloeg hare mollige armpjes om
Annie's hals.
„ Dat was een prettig spelletje," zeide zij op beschermenden toon ; „en May houdt van u, en heel veel ook."
Toen gaf zij Hester gewillig eene hand en huppelde naast
haar de kamer uit.

HOOFDSTUK XX.
In de Zijkamer.

Dadelijk na de paaschvacantie begonnen de repetities. —
Al de meisjes, die eenige eerzucht hadden, en hare afwezige
ouders of voogden genoegen wenschten te doen, werkten
hard voor den grooten dag, welke de zomervacantie voorafging en waarop Mevrouw Willis aan haar, die het best
gewerkt hadden, prijzen uitdeelde.
Van het oogenblik af, dat Hester op school was gekomen,
had zij over dezen dag hooren spreken. Het was zonder
twijfel de belangrijkste dag van het jaar op Rustenburg.
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Met de kerstvacantie werden er wel kleinere prijzen uitgedeeld, maar de groote prijzen werden altijd voor dezen
dag bewaard, welke Mevrouw Willis dan zelf aan haar
gelukkige leerlingen uitreikte.
De meisjes, die al twee of drie jaar op school waren
geweest, gaven Hester levendige beschrijvingen van de
opgewondenheid, de genoegens en heerlijkheden van dezen
dag. Ten eerste was het de eerste dag van de vacantie
en voorts werd hij bijna van den ochtend tot den avond
in de open lucht doorgebracht. Er werd dan een groote
tent in de laan opgeslagen en Rustenburg was vol bezoekers. Vaders en moeders, ooms en tantes kwamen van
verre om getuigen te zijn van de glorie van hunne bevoorrechte kinderen.
De prijsuitdeeling was natuurlijk het hoofddoel van den
dag ; maar daar waren nog verscheidene kleinere genoegens.
Des avonds was er altijd eene verrassing. Ieder jaar was
er iets anders. Want Mevrouw Willis stond den meisjes
toe zelf te kiezen, onder ééne voorwaarde slechts : dat zij
al den last en al de moeite op zich zouden nemen, in
't kort dat zij de uitvoersters er van moesten zijn. -- Eén
jaar hadden zij tableaux•vivants vertoond ; een ander jaar
weer hadden zij een gemaskerd bal ; iedere kleeding was
toen door haar zelf bedacht, en verscheidene zelfs door
hare vlijtige vingers genaaid. Mevrouw Willis schepte behagen in de belangstelling en bezigheid, welke deze jaarlijksche voorstelling haar leerlingen verschafte. Zij moedigde
hare pogingen om iets eenigs en moois voort te brengen
niet alleen aan, maar zorgde ook dat zij genoeg tijd hadden
om hare denkbeelden goed uit te werken.
Na de paaschvacantie kregen de meisjes van de drie
hoogste klassen twee vrije avonden, en deze mochten zij
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doorbrengen in eene kamer, die zij de zijkamer noemden,
en welke in het gedeelte van het huis, dat Mevrouw Willis
bewoonde, gelegen was. Deze kamer werd zelden gebruikt,
behalve voor deze groote voorbereidingen.
Hester's tijd was druk bezet. Ieder vrij oogenblik wijdde
zij aan May ; zij was echter vast besloten een prijs te
winnen ; ook stelde zij levendig belang in de verschillende
plannen, welke er in de zijkamer werden gemaakt.
Mevrouw Willis volgde met het uitreiken der prijzen
altijd haar eigen zienswijze. Van ieder meisje werd verwacht, dat zij het in al de vakken tot op eene zekere hoogte
gebracht had ; indien dit niet zoo was, mocht zij niet mededingen ; had zij dat standpunt echter bereikt, dan mocht
zij één onderwerp, maar ook slechts één kiezen ter mededinging.
Op den Maandag na de paaschvacantie werden de verschillende onderwerpen opgegeven ; en de meisjes moesten
den Vrijdag daaraanvolgende hare antwoorden inzenden
voor welken prijs zij wilden mededingen. Toen die dag
aanbrak, bemerkten Dora en Hester, dat zij dezelfde keuze
gedaan hadden : zij hadden beiden het engelsche opstel
gekozen. Voor dit onderwerp kreeg men altijd een van de
kostbaarste prijzen, en verscheidene meisjes schudden het
hoofd over Hester's keuze.
„Je bent mal om dat te gaan probeeren, Hetty," zeiden
zij ; „Mevrouw Willis stelt zulke hooge eischen aan het
engelsche opstel. Wij leerera wel de regels van de spraakkunst en de goede uitspraak en zoo voort, maar Mevrouw
Willis zegt altijd, dat de opstellen der schoolmeisjes in
den regel zoo slecht zijn, dat zij niet dacht, dat iemand
voor dezen prijs zou werken, tenzij zij natuurlijken aanleg
heeft. Daarom looft zij slechts eenen prijs voor opstellen
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voor de drie klassen uit. Ge moest liever van plan veranderen, Hetty, voordat het te laat is, want wij weten, dat
verscheidene oudere meisjes mede zullen dingen."
Hester lachte echter en verzekerde haar opgewonden
vriendinnen, dat zij zich bij haar lievelingsonderwerp hield,
en dat zij zou trachten zooveel mogelijk haar best te doen.
Op den morgen dat al de meisjes hare keuze moesten
bekend maken, kwam Mevrouw Willis in de schoolzaal en
hield eene toespraak, waarin zij de meisjes op het hart
drukte toch vooral de stipste eerlijkheid bij het behalen
van een prijs in acht te nemen. De weinige en goedgekozen woorden der directrice brachten de meisjes, die het
meest van haar hielden, in een koortsachtige opgewondenheid, en zelfs Hester, die nog eene nieuweling was, verlangde vurig, dat zij meer dan gewone eer in den komenden wedstrijd zou behalen. — Na deze toespraak maakte
Mevrouw Willis nog verscheidene opmerkingen over de keuze
van de verschillende onderwerpen. Het laatst sprak zij over
den prijs voor de engelsche opstellen, en hierdoor verhoogde
zij nog de belangstelling en opgewondenheid, welke altijd
voor dezen bijzonderen prijs gevoeld werd. Tegen hare gewoonte wilde Mevrouw Willis dit jaar geen onderwerp
opgeven. Ieder meisje mocht hare eigen keuze doen.
Toen Annie, die al den tijd onverschillig voor haar lessenaar gezeten had, dit hoorde, sprong zij op met een
vroolijk gelaat en schitterende oogen en fluisterde Miss
Good iets in het oor.
Miss Good knikte, ging naar Mevrouw Willis en zeide
hardop, dat Annie van plan veranderd was, en dat in plaats
van naar geen prijs te dingen, zij nu voor het engelsche
opstel wilde werken.
Mevrouw Willis zag verwonderd op, maar schreef zon
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der eenige aanmerking te maken Annie's naam op de lijst
der mededingsters. Annie ging weer zitten zonder de verwonderde meisjes, die hare verbazing niet konden verbergen, zelfs een blik te gunnen. — Zij had tot nu toe nooit
de minste neiging getoond in dit vak uit te munten.
Des avonds verzamelden zich de meisjes van de drie
hoogste klassen voor het eerst in de zijkamer ; als gewoonlijk babbelden zij zonder ophouden en maakten plannen,
welke onder luid gelach weder verworpen werden. Vele
ideeën werden er geopperd en weer als zonder waarde
afgedankt.
Niemand scheen eene schitterende gedachte te hebben,
en daar het eerste, wat men natuurlijk doen moest, was
het een of andere soort van vertooning te bedenken, schenen de plannen tot eenen stilstand te zijn gekomen.
Het feit was dat zij, wier denkbeelden altijd iets frisch
en nieuws hadden, tot nog toe gezwegen had.
Cecile, die naast Annie zat, zag haar nu aan en zeide
hardop :
„Wij hebben alles opgenoemd wat wij wisten, en niets
is belangrijk genoeg. -- Maar Annie, gij hebt in 't geheel
niet gesproken. Geef ons een idee -- verleden jaar heb je
het plan van het gemaskerde bal bedacht."
Toen zij zoo openlijk aangesproken werd, sloeg Annie
hare bruine oogen op, en zag de meisjes met een minachtenden blik aan en opstaande sprak zij op trotschen
toon :
„Deze voorbereidingen schijnen mij toe „veel geschreeuw
en weinig wol," zij nemen een massa tijd en de uitkomsten zijn de moeite niet waard -- ik heb niets te zeggen.
Of ja, indien gij dat wenscht, laten wij blindemannetje
spelen of eene tooverlantaarn vertoonen." En nadat zij
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eene spottende buiging voor de meisjes gemaakt had, verliet zij snel de kamer.
„ Wat een onverdraaglijk kind !" zeide Dora ; „het verwondert me nog, Cecile, dat je hare mee ping vroeg. Je
weet best, dat we liever geen van allen wat met haar te
maken willen hebben."
„Ik weet best, dat gij allen u inspant om haar het leven
zoo ongelukkig mogelijk te maken," zeide Cecile moedig.
„Geen van u allen hier op school heeft Mevrouw Willis'
gebod gehoorzaamd, om Annie als onschuldig te beschouwen. Gij hebt haar dood verklaard ; ik weet, dat het heel
onrechtvaardig en slecht van u is. Gij weet niet, meisjes,
dat gij Annie's geluk verwoest."
„Ach kom, zij ziet er volstrekt niet treurig uit," zeide
Mary West, een meisje uit de tweede klasse. „Ik geloof
dat zij eene verstokte zondares is."
„Weinig kent gij haar," zeide Cecile, ,,en het onrechtvaardigste van de geheele zaak is, dat gij tegenover Mevrouw Willis doet voorkomen, alsof gij haar als onschuldig
beschouwt, en gij behandelt haar, alsof zij schuldig is."
Hester waagde toen aan te merken : „Ik geloof niet,
dat Mevrouw Willis volkomen overtuigd is van Annie's
onschuld."
Hester werd over dit gezegde door de meeste meisjes
uitgelachen. Dora Russell schonk haar echter een goedkeurenden blik. Cecile was bleek geworden en liet zich
op haar stoel nedervallen ; zij beproefde niet langer hare
afwezige vriendin te verdedigen.
„In ieder geval," zeide Nelly Conway, die als de eerste
van de school altijd met een zekeren eerbied werd aangehoord, „is het ongelukkig voor het welslagen van ons
plan, dat er zooveel kwaad van Annie wordt gesproken en
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gedacht. Wat mij betreft, kan ik mij niet begrijpen, waarom
dat. arme kind zoo ontmoedigd moet worden, of wat het
ons aangaat, of zij schuldig is of niet. Als mijnheer Everard
en Mevrouw Willis zeggen dat zij onschuldig is, is dat dan
niet voldoende ? Het feit of zij schuldig of onschuldig is,
kan ons niet hinderen. Het is echter heel jammer, dat wij
nu juist kwade vrienden met haar zijn, want welke fouten
zij ook mag hebben, is zij toch de eenige van ons, die ooit
eens een oorspronkelijk idee heeft. Maar daar hier nu niets
aan te veranderen is, moeten wij het zonder haar klaarspelen ; wij kunnen niet den geheelen avond over dit geval
spreken."
Men ging daarna weer aan den gang, en na veel over
en weer spreken, werd er besloten, da't er twee korte
komediestukjes zouden worden opgevoerd. Er werd dadelijk
eene commissie benoemd, welke de stukjes kiezen en dan
de verschillende rollen onder de spelers moest verdeelen. —
Zij was samengesteld uit Dora Russell, Mary Conway, Hester
Thornton, Cecile Temple en nog twee meisjes uit de tweede
klasse. De vergadering werd daarop gesloten, maar er was
een zekere lusteloosheid over alles gekomen, en Cecile was
niet het eenige meisje, dat met een zucht terugdacht aan
de vroolijke vergadering van het voorgaande jaar, toen
Annie de ziel van alles was, en toen de eene schitterende
gedachte na de andere over de costumes van het gemaskerde bal als ware het vanzelf bij haar opkwam.
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HOOFDSTUK XXI.
Zij heeft haar hart gestolen.

Toen Annie de zijkamer verliet, bevond zij zich op eens
tegenover Mevrouw Willis.
„Wel, mijn kind," zeide de directrice op vriendelijken
toon, „waar gaat gij naar toe ? Maar ik geloof dat ik dat
niet vragen mag ; gij zijt natuurlijk een van de ijverige
en geheime afgezanten van de zijkamer ?"
,Neen, Mevrouw, ik heb ze verlaten," zeide Annie, en
trachtte haar gelaat te verbergen.
,Ze verlaten ?" herhaalde Mevrouw Willis ; ,gij meent
zeker, dat gij eene boodschap voor haar doen moet ?"
,Neen, ik behoor niet bij haar. Mag ik in den tuin gaan,
Mevrouw?"
„Zeker, mijn kind."
Annie zag Mevrouw Willis niet aan, zij duwde de deur
open en kwam in de groote marmeren gang, welke naar
de speel- en leerkamer leidde. Zij trok haar tuinhoed van
den kapstok en snelde naar den tuin. Zij had een vurig
verlangen om zich te gaan verbergen in hare verlaten
hangmat en eens flink te schreien. Juist toen zij de deur
uit wilde gaan, werd zij omringd door een troepje kinderen,
die na hare gewone avondwandeling naar binnen gingen
om te gaan slapen. — Juffrouw Danesbury had aan iedere
hand een kind. — Achter haar aan liep de kleine May,
die, toen zij Annie zag, hare armpjes verlangend naar haar
uitstak en op haar toesnelde.
„Waar is dat prettige spelletje ?" zeide zij, Annie met
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hare groote oogen aanziende ; „ik wil het hebben, waar is
het gebleven?"
Annie boog zich over het kind en begon haastig en
hartstochtelijk tegen het kleine kind te spreken.
„Ik zal het je geven, May, indien je één ding voor mij
wilt doen."
May zag Annie vragend aan.
„Ik wil," zeide zij met nadruk, „ik wil dat speelgoed
hebben."
„Wil je mij dan eerst eens flink pakken ?"
Dit vond May een grappige vraag; zij sloeg hare armpjes
om Annie's hals en kuste Annie hartstochtelijk.
„Is het zoo goed ?" vroeg zij.
„Ja, mijn kleine schat; wil je probeeren een beetje van
mij te houden, kleine lieveling ?"
„Ja, dat zal ik," zeide May op plechtigen toon.
4p dit oogenblik riep Juffrouw Danesbury May; zij liep
snel heen en veegde met haar handje hare wang af, welke
nat van Annie's tranen was.
Annie wandelde langzaam en treurig verder. -- De zon
was ondergegaan, en ofschoon het bijna Mei was, was de
wind zoo koud dat Annie rilde van de koude ; zij had
echter nooit voor hare gezondheid gezorgd en dacht er nu
ook niet aan; zij wandelde door de laan, waar de hangmat
hing, en overlegde bij zichzelf, of zij er in zou klimmen
of niet. -- Eindelijk besloot zij het maar niet te doen. De
tranenvloed, waar zij lucht aan wilde geven, was door
May's omhelzing verdwenen, zij had er nu geen behoefte
meer aan, haar leed was verzacht door de liefkozing van
het kleine kind.
Toen kwam in Annie's hart die gevaarlijke gedachte op,
welke zooveel moeite en smart zou veroorzaken.
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Zij hield nu al veel van May, en May evenals alle kinderen hield veel van haar. -- Annie stond stil en sloeg
hare handen in elkander, toen de verleiding haar influisterde, dat om zich te wreken zij Hester de liefde van May
moest ontnemen.
Door dit te doen wist zij, dat zij Hetty het grootste leed
kon doen, want hierdoor ontnam zij haar haar grootsten
schat. De gedachte kwam plotseling bij haar op, en Annie
luisterde er naar en dacht, hoe gemakkelijk het zou zijn
om haar ten uitvoer te brengen.
Zij wist, dat geen kind haar weerstand kon bieden; het
zou zeer gemakkelijk zijn te maken, dat May meer van
haar hield dan van Hester.
Annie werd door het denkbeeld aangetrokken ; zij zou
zich dan volkomen op Hester kunnen wreken. Eens zou
dan de dag komen, waarop Hester bitter berouw zou hebben over haar onrechtvaardigen tegenzin in haar ; de dag
zou komen, waarop Hester tot haar zou gaan en haar in
doodsangst zou smeeken haar de liefde van hare lieveling
terug te geven.
Ja, dan zou het hare beurt zijn om te zegevieren!
Zij was meer dan voldaan over haar besluit, en wilde
er de slechte zijde niet van zien ; zij wilde niet weten, dat
het werk, dat zij ging ondernemen, wreed en slecht was.
Hester was meer dan onrechtvaardig tegenover haar geweest, en zij wilde haar daarvoor straffen. Annie liep al
sneller en sneller de laan op en neer, en wanneer haar
besluit dreigde te wankelen, kwam het gelaat van Hester,
zooals zij het dezen avond in de zijkamer gezien had, haar
weer voor den geest, en versterkte haar weer in haar
voornemen. Vanaf den tijd dat Hester op school was gekomen, had zij al het mogelijke gedaan Annie's leven door
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en door ongelukkig te maken. Maar dit kwam er nu niet
meer op aan, het was nu Annie's beurt om haar ongelukkig te maken.

HOOFDSTUK XXII.
In het bosch.

Terwijl Annie nadacht, hoe zij zich op Hester kon wreken, vergat zij Dora Russell geheel. Zij beschouwde Hester
als eene grooter vijandin dan Dora. Hester was van haar
leeftijd, zat in dezelfde klasse, en zou, indien de zaken
niet zoo een onrechtvaardigen keer hadden genomen, hare
vriendin in plaats van hare vijandin zijn geworden. Dora
had niets met Annie te maken, en vóór Hester's komst
hadden zij elkander nauwelijks opgelet. Annie spaarde
daarom al hare krachten om zich op Hetty te wreken. Dit
gaf haar ten minste eene bezigheid, en zij dacht, dat deze
wraak haar waarlijk genoegen zou doen.
Suzanna Drummond deelde nu Annie's slaapkamer, en
een avond verbaasde zij Annie zeer, door hevig tegen Dora
en Hester uit te vallen. Dora had wegens de eene of
andere reden Suzanna beleedigd, en zij zag nu tot Annie
op om bij haar deelneming te vinden. Zij verklaarde ronduit, dat zij samen iets moesten bedenken om deze jonge
dame daarvoor te straffen.
Annie had nooit van Suzanna gehouden ; zij zag haar
nu aan en zeide :
Annie Forest.

9
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„Ik dank je, ik help je daar niet aan, ik heb al genoeg
onaangenaamheden gehad."
Suzanna zag Annie verwonderd aan, en werd vuurrood.
„ Maar ik dacht, dat ge Dora en Hester haatte," zeide
zij ; „ik weet zeker dat ze jou baten."
Annie gaf geen antwoord.
„Je haat haar, niet waar ?" hield Suzanna vol.
„Het gaat je niet aan, wat ik voor haar voel, Suze,"
zeide Annie. „Hinder mij nu als het je blieft niet langer
met je gebabbel, ik heb slaap, en je houdt mij wakker."
Zoo tot zwijgen gebracht, moest Suzanna zich vergenoegen met op haar rug te gaan liggen, en te snurken.
Zij was toch verwonderd en teleurgesteld, en begon een
zekeren eerbied voor Annie te gevoelen, wat vroeger niet
het geval was geweest.
Hester gevoelde zich intusschen gelukkiger, dan zij in
tijden gedaan had. De liefde van May maakte haar gelukkig; en al haar verstand werd ingespannen om eer te
behalen in den toekomstigen strijd. Zij had standvastig
volgehouden in haar besluit om voor den prijs voor het
engelsch opstel te werken, en zij nam zich voor niets
onbeproefd te laten om hem te verkrijgen. Hare liefde
voor Dora belette haar toch niet te wenschen, dat zij haar
den prijs zou afwinnen. Zij was geruimen tijd bezig met
het zoeken van een onderwerp voor haar opstel, en eindelijk besloot zij eene korte, historische beschrijving te
geven van de laatste dagen van Marie Antoinette. Om dit
onderwerp goed te kunnen uitwerken, moest zij verscheidene boeken nalezen, welke niet in de schoolzaal mochten
gebruikt worden. Mevrouw Willis had echter aan al de
meisjes, die voor het opstel werkten, vergunning gegeven,
gebruik te maken van hare welvoorziene bibliotheek, en.
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hier kon men Hester in de speeluren dikwijls vinden.
Twee avonden in de week werden in beslag genomen
door de voorbereidingen voor de comediestukjes, en daar
Hetty eene belangrijke rol in het eene, en een kleinere
in het tweede had te vervullen, moest zij hare vrije middagen gebruiken om hare rollen in te studeeren. Zij had
dus, behalve des avonds, geen tijd zich met May bezig
te houden.
May sliep in een klein ledikantje in Hester's kamer, en
iederen avond knielde zij bij het bed van haar zusje neder,
en zag het met eene moederlijke teederheid aan.
Al wat er goed in Hester was, kwam op deze oogenblikken bij haar boven ; iets grooters dan eerzucht, iets
ver verheven boven school-zegepralen gevoelde zij dan in
haar hart ; ja, zij was dan vergevensgezind en zacht tegen
ieder gestemd ; in deze oogenblikken sprak haar rein, kinderlijk hart. Indien Annie haar dan had kunnen zien, zou
zij al het edele en goede, dat in Hester was, hebben kunnen waarnemen. May's tegenwoordigheid had beter invloed
op haar, dan eenige prediking ooit gedaan had.
Hester had met hare drukke bezigheden echter geen tijd
om de kleine en bijna onmerkbare verandering in de vroolijke, kleine May op te merken. 's Morgens had zij het te
druk, om aandachtig naar het gebabbel van het kind te
luisteren, en 's middags had zij geen oogenblik vrij om
zich aan May te wijden ; en als zij haar met de andere
kinderen tevreden aan het spelen zag, was zij blijde, en
stelde zich steeds voor dat, wanneer er weer eens een half
uur zou komen, May met de gewone opgewondenheid naar
haar toe zou komen om door haar geliefkoosd te worden.
Tegen het einde van Mei zou er eene buitenpartij zijn
in een Bosch, omstreeks een uur van Rustenburg verwijderd.
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De meisjes spraken er reeds dagen te voren met opgewondenheid over. Zij zouden vroeg eten, en dan allen in
groote rijtuigen naar het bosch gebracht worden, waar zij
thee zouden drinken.
Mevrouw Willis had de dames Bruce verzocht haar te
vergezellen, en precies om twee uur zouden zij allen het
huis verlaten.
Het was mooi, warm weer, en er werd besloten, dat al
de kinderen mede zouden gaan.
Geen van de meisjes zag met grooter vreugde naar dien
dag uit dan Hester. Zij besloot er een heerlijken vacantiedag van te maken. Zij zou haar opstel vergeten, en zich
niet plagen met Marie Antoinette ; zij zou hare rol niet
langer bij zich zelf opzeggen, en zou zich dien dag geheel
aan May wijden. Zij stelde zich hare vreugde voor, zij
hoorde reeds hare vreugdekreten, haar eindeloos gebabbel,
haar kinderlijk genoegen, en boven alles, haar groot genot
weer den geheelen dag met Hetty te mogen spelen. Zij
zou haar op haar rug laten rijden, zij zou met haar krijgertje spelen, zij zou zich met niemand bemoeien, en zich
geheel aan May overgeven.
Toen zij zich 's morgens aankleedde, vertelde zij May
van al het plezier, dat zij zouden hebben.
„Wij zullen in het bosch een vuurtje stoken, May, en
er een ketel boven hangen, en dan thee zetten, o zulke
heerlijke thee; zal dat niet prettig zijn?"
May klapte in hare handjes.
„En mag ik dan mijn parapluutje meenemen, als het
gaat regenen ?" vroeg zij.
Hester liep naar haar toe, en kuste haar.
„Mijn grappige lieveling !" zeide zij. „0, wij zullen
zoo'n heerlijken dag hebben ! Je zal den geheelen dag
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met Hetty, je eigen Hetty zijn ; ben je niet blij ?"
„Ik ben heel blij," zeide May ; „Hetty behoort van May
en Annie ook ; o, May is zoo blij."
Hester hoorde deze woorden nauwelijks, daar zij haastig
wegliep, omdat de bel voor het morgengebed reeds geluid had.
Aan tafel spraken de meisjes af, met wie ze zouden gaan,
en allen waren even vroolij k en vol gekheid.
„ Mevrouw Willis heeft gezegd, dat Juffrouw Danesbury
met de kleintjes moest gaan," zeide Miss Good.
„Ach, Miss Good," zeide Hester, „mag May niet met mij
gaan ? Zij zal anders zoo teleurgesteld zijn, en ik zal zoo
goed voor haar zorgen."
Miss Good knikte toestemmend.
Dadelijk na het eten vlogen de meisjes naar hare kamers
om zich voor den tocht gereed te maken.
Hester trok haastig eene lade open, nam er een wit
jurkje en manteltje en een witten hoed voor May uit,
want zij wilde dat hare lieveling er zoo netjes mogelijk
uit zou zien.
„0, lieve hemel, waarom heeft Juffrouw Danesbury haar
nog niet hier gebracht ?" zeide zij ongeduldig, toen zij
reeds het geratel van wielen hoorde.
Zij trok haastig aan de bel.
Spoedig verscheen een van de dienstboden. — „Alice,
weet gij ook, waar mijn zusje is ? Zij gaat met mij naar
het bosch, en ik wilde haar aankleeden, daar ,het bijna tijd
is om te vertrekken."
Alice keek een weinig verwonderd.
„ Met uw goedvinden, jongejuffrouw," zeide zij, „ik geloof,
dat de kleine May al vertrokken is."
„ Wat meen je toch, Alice ? Miss Good heeft nadrukkelijk gezegd, dat zij met mij mocht gaan."
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„ Daar weet ik niets van, jongejuffrouw ; dit weet ik
alleen, dat ik nog geen drie minuten geleden haar door
Juffrouw Forest naar beneden zag dragen, en dat zij met
de andere kinderen en Juffrouw Danesbury in het rijtuig
is weggereden."
Hester was bleek geworden en bleef verschrikt staan,
zij zweeg geruimen tijd ; eindelijk zeide zij, toen zij hoorde
dat zij geroepen werd : „Nu, dat is even goed, ik dank je
wel, Alice."
Zij borg May's kleeren weer weg, en ook haar nieuwen
hoed, welken zij op had willen zetten. Zij zette haar ouden
winterhoed op, liep langzaam de trap af en nam plaats in
het rijtuig.
Cecile, en nog een paar meisjes, waar Hester veel van
hield, zaten in hetzelfde rijtuig, en Hester deed alle mogelijke moeite om het gevoel van naijver op Annie voor de
meisjes te verbergen.
„Wat," riep Julia Morris uit, „ik dacht, Hetty, dat je
dat aardige zusje van je zoudt meebrengen? Er is toch
niets met haar gebeurd ?"
„ May is met de andere kinderen in het eerste rijtuig
gegaan," zeide Hester zoo opgeruimd mogelijk, terwijl zij
eene kleur kreeg, toen zij bemerkte dat Cecile haar aandachtig aankeek. -- Suzanna Drummond merkte op :
„0, ik zag Annie Forest met May de trap afvliegen, en
May hield hare armpjes om Annie's hals en schaterde van
het lachen. Je behoeft geen zorg over haar te hebben, zij
was heel tevreden bij Annie."
„Ik heb volstrekt geen zorg," antwoordde Hester op een
koelen toon. „Cecile, wat is die laan met beukenboomen
toch mooi !"
„ Maar Annie heeft Miss Good toch zeker wel hooren
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zeggen, dat May met jou mee mocht gaan," hield Julia
vol. „Zij moet het wel opgelet hebben, want je kreegt
zoo'n kleur en zaagt er zoo gelukkig uit. Ik heb nog nooit
in mijn leven iemand zoo opgetogen over zoo eene kleinigheid gezien ; het is onmogelijk, dat Annie het niet
gehoord heeft."
„Het voornaamste is, dat May gelukkig is," zeide Hester
op spijtigen toon. „Kom, laten wij nu liever over iets
anders spreken !"
Cecile begon nu dadelijk over de comediestukjes te spreken, en spoedig hadden de meisjes May vergeten. Hester
lachte en praatte vroolijk mee. — Doch niettegenstaande
deze gedwongen vroolijkheid zag Cecile, dat noodra Hester
in het bosch kwam, zij verlangend om zich heen keek.
Toen zij niets zag, werd zij bleek en hare oogen vulden
zich met tranen.
Die pijnlijke trek op Hester's gelaat was reeds genoeg
voor de vriendelijke Cecile. Zij had zich reeds met een
kreet van vreugde op het mos neergevleid, maar stond nu
dadelijk op.
„Nu moeten wij natuurlijk het eerst van allen May opzoeken," zeide zij ; „May zal je verschrikkelijk missen, Hetty."
Cecile wilde Hetty's hand nemen om samen het bosch
door te loopgin, maar tot hare verwondering trok Hester
hare hand terug.
„Ik ben moe," zeide zij ; „wij zullen May straks wel
vinden. Zij is veilig onder de zorg van Juffrouw Danesbury."
Cecile zeide niets, maar ging alleen op weg om de kinderen te zoeken. Spoedig riep zij Hetty, toen zij op een
heuvel stond, en hare handen trompetsgewijze voor haar
mond hield. — Hester kwam langzaam en onwillig aanloopen ; toen zij aan den voet van den heuvel stond, liep
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Cecile naar beneden, en haar bij de hand vattende, snelde
zij met haar den heuvel op.
„0, kom toch gauw !" riep zij ; „het is zulk een aardig
gezicht !"
In de diepte op een afstand van ongeveer vijftig meter
zag men de vijftien kinderen, die op school de laagste
klasse uitmaakten.
Juffrouw Danesbury zat op een kleinen afstand te lezen,
terwijl de kinderen, die allen met bloemen getooid waren,
en groote bouquetten van gedroogd gras in hare handen
hielden, in een grootgin kring stonden ; in haar midden
stond Annie ; haar hoed hing op haar rug, en om het krullend haar had zij een krans van bloemen. Op Annie's
schouder stond May, zorgvuldig door haar in evenwicht
gehouden ; ook zij had een schetterenden krans van boschanemonen op haar blonden krullebol. May kraaide van
plezier, en klapte in hare handjes, terwijl Annie zich met
de grootste gemakkelijkheid heen en weder bewoog, en
May zonder de minste moeite in evenwicht hield. Terwijl
de kinderen om haar heen huppelden, danste zij netjes
voor- en achterwaarts om haar tegen te komen, en zij
zongen verschillende kinderrijmpjes.
Toen Cecile en Hester verschenen, zongen zij :
,,Humpty, Dumpty zat op het dak,
En Humpty, Dumpty viel er af."

Dadelijk daarop riep May met haar hoog stemmetje : „Ik
wil niet vallen, Annie," en de kinderen klapten in de
handjes en wierpen haar kushanden toe.
„ Is het niet aardig ? Speelt Annie niet lief met de kinderen ?" vroeg Cecile, terwijl zij Hester aanzag met al de
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bewondering, welke zij voor hare vriendin gevoelde. De
uitdrukking, welke Hester's gelaat echter op dat oogenblik
droeg, verschrikte Cecile ; het was geheel kleurloos, en
dadelijk daarop riep zij met ee ri e schorre, klanklooze stem:
„Wees voorzichtig met haar ! Hoe slecht van je om haar
zoo op je schouders te zetten ! Zij zal vallen, ja ik weet
zeker, dat zij vallen zal ; wees toch voorzichtig !"
De kinderen, verschrikt door Hetty's stem, hielden op
met zingen en dansen ; Annie maakte een haastigen stap
naar voren, een zacht stemmetje zong nog den laatsten
regel :
,Humpty, Dumpty viel er af," —

toen men een gil hoorde, en May op eene onverklaarbare
wijze van Annie's schouder viel.
In een oogenblik stond Hester in het midden van het
troepje kinderen.
„Raak haar niet aan," zeide zij, toen Annie het kind,
dat met kracht op het achterhoofd was gevallen, en bewusteloos op den grond lag, wilde optillen. „Raak haar niet
aan, heb den moed niet ! Het is uwe schuld, gij hebt 't met
opzet gedaan ; het was je wensch dat het gebeuren zou."
„Je bent onrechtvaardig," zeide Annie op doffen toon ;
„May stond volkomen veilig, totdat gij haar verschriktet.
Evenals al de anderen ben jij ook al onrechtvaardig. Er zou
met May niets gebeurd zijn, als jij niet gesproken hadt."
Hester gaf hier geen antwoord meer op. Zij zat op den
grond, met het bewustelooze, met bloemen getooide kind
op haar schoot. Zij was hevig verschrikt, en dacht met
hare weinige ondervinding, dat May dood was.
Dadelijk na het ongeluk was Cecile weggesneld om water
te halen, en toen zij en Juffrouw Danesbury hare slapen
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er mede bevochtigden, opende May hare bruine oogen.
„Ik hoop en ik geloof dat zij zich niet erg bezeerd
heeft," zeide Juffrouw Danesbury, „maar ik geloof toch,
dat het 't voorzichtigste is, haar naar huis te brengen.
Cecile, kunt gij niet een rijtuig gaan zoeken, en zeggen
dat het bij het hek aan het eind van het bosch moet
wachten ? Maar nu is de moeielijkheid, wie zal voor de
andere kinderen zorg dragen ? Als zij nu maar bij Miss
Good waren, dan zou ik veel geruster zijn."
„Ik ga met May naar huis," zeide Hester op harden toon.
„ Natuurlijk, mijn kind ; niemand denkt er aan u van uw
zusje te scheiden," zeide Juffrouw Danesbury vertroostend.
„ Als u het goed vindt, Juffrouw Danesbury," zeide Annie,
wier gelaat even wit was als dat van Hester, en wier
oogen stonden, alsof zij op het punt was in tranen uit te
barsten, „en als u mij de kleintjes toevertrouwt, beloof ik
u, dat ik ze regelrecht bij Miss Good zal brengen, en dat
ik heel goed voor haar zal zorgen."
Juffrouw Danesbury's gelaat helderde op.
„ Dank je Annie ; natuurlijk vertrouw ik je, mijn kind.
Breng de kinderen dan maar dadelijk naar de afgesproken
plaats onder den grootera eik, en wacht daar, tot Miss
Good komt!"
Annie sloeg hare armen om Juffrouw Danesbury's hals.
„ Juffrouw Danesbury, u vertroost mij," zeide zij met
eerre snikkende stem ; en daarna verzamelde zij de kinderen
rond zich.
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HOOFDSTUK XXIII.
Humpty, Dumpty had een grooten val.

De verdooving en lusteloosheid, welke onmiddellijk op
May's val gevolgd waren, verdwenen onder den rit naar
huis ; zij praatte druk, hare wangen waren hoogrood gekleurd, en hare oogen schitterden. Hester zag Juffrouw
Danesbury met een opgeruimd gezicht aan.
„Zij is heel wel, niet waar ?" zeide zij ; „o, ik was zoo
verschrikt ; wat ben ik dankbaar dat het haar geen kwaad
heeft gedaan!"
Juffrouw Danesbury trachtte Hester's blik te ontwijken,
zij wilde May op haar schoot nemen, maar het kind klemde
zich aan Hester vast. Daarom zeide zij : „Je moet zorgen,
dat de zon niet op haar schijnt, lieve ; houd uwe parasol
goed over haar -- ja zoo, zoo is het beter. -- Zoodra wij
t'huis zijn, zullen wij haar in bed leggen. God geve, dat
het niets is, maar men kan niet te voorzichtig zijn."
Iets in Juffrouw Danesbury's manieren deed Hester onaangenaam aan ; zij drukte May dichter tegen zich aan,
en deelde niet langer in de vroolijkheid van het kind. Toen
zij dicht bij huis waren, hield May op met spreken en viel
in een zwaren slaap.
Het gelaat van Juffrouw Danesbury werd al ernstiger en
ernstiger ; en toen het rijtuig voor Rustenburg stil hield,
stond zij er op het slapende kind uit Hester's armen te
nemen en het naar boven te dragen.
Toen May's hoofdje op het koele kussen werd gelegd,
opende zij weer hare oogen, en vroeg om drinken.
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Juffrouw Danesbury gaf haar wat melk en water ; maar
nauwelijks had zij het gedronken, of zij begon te braken.
„ Juist zooals ik gevreesd heb," zeide zij ; „er is iets niet
in orde, het is hoop ik niet erg, maar er moet dadelijk
om een dokter gezonden worden."
Toen Juffrouw Danesbury door de kamer liep om te
gaan bellen, liep Hester haar achterna. „Er is toch geen
gevaar ?" fluisterde zij ; „indien het er is, dan heeft Annie
haar vermoord."
„Zeg dat niet, mijn kind," zeide de Juffrouw ; „gij moet
u terwille van May bedaard houden. God geve, dat zij
spoedig beter worde ! Ik geloof, dat zij wat overspannen
en koortsig is, en dat met goede zorg zij binnen een paar
dagen weer beter zal zijn. Maar Hetty, ik herinner mij
daar, dat er niemand t'huis is, want al de dienstboden hebben ook vrijaf gekregen. Ik geloof, dat ik u naar den dokter moet zenden. Het rijtuig is er nog, rijd dadelijk naar
de stad, mijn kind, en zeg aan den koetsier, dat hij je moet
brengen naar de Breedstraat No. 10. Indien gij het vlug
doet, zult gij den dokter nog thuis treffen, voordat hij
zijne middagvisites gaat maken."
Hester keek even naar May, doch hare oogen waren
gesloten.
„Ik zal goed voor haar zorgen," zeide Juffrouw Danesbury
op vriendelijken toon ; „laat nu geen minuut verloren gaan !"
Hester zette haar hoed op en vloog de trap af. In een
oogenblik zat zij in het rijtuig, en de koetsier reed zoo
snel hij kon naar het kleine stadje Sefton, dat eene halve
mijl van Rustenburg verwijderd was.
Hester was nu zoo ongerust, dat zij Annie geheet vergat.
Haar haat tegen Annie was nu geheel op den achtergrond
geschoven. Al hare gedachten waren slechts op één wensch
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gevestigd, namelijk dat zij den dokter t'huis zou treffen.
Toen het rijtuig Sefton binnenreed, verborg zij haar
gelaat in hare handen en uitte een kreet van smart.
„0! Goede God, maak Gij dat ik den dokter nog vind !"
Het was een gebed uit den grond van haar hart. Het
rijtuig hield voor het huis van den dokter stil, juist toen
hij in zijn coupétje wilde stappen. — Hester was een verlegen kind en had den dokter nooit gezien ; maar dadelijk
verhief zij hare stem en schreeuwde bijna tegen hem :
„Wilt u met mij meegaan, o, als het u blieft dadelijk;
May is ziek, zij is gevallen, o, ga toch gauw mee."
„Wel, jonge dame," zeide de goedhartige dokter. „0, ik
zie het al, gij zijt een van de meisjes van Rustenburg. Is
er iets niet in orde, mijn kind ?"
Hester vertelde, wat er gebeurd was, waarna de dokter
dadelijk het portier van zijn rijtuig opende.
„Stap maar in, jonge dame," zeide hij ; „ik zal u in mijn
rijtuig terugrijden ;" en tegen zijn koetsier riep hij : „Willem, naar Rustenburg !"
Hester zat geleund tegen de kussens van het rijtuig, dat
zacht over den weg gleed. In haar ongeduld scheen het
haar, dat het paard niet half hard genoeg liep ; gaarne had
zij haar hoofd uit het raampje gestoken, en den koetsier
toegeroepen, wat harder aan te rijden. Zij was verbitterd
tegen den dokter, die naast haar een nieuwsblad zat te lezen.
Maar spoedig bemerkte zij, dat zijne oogen op haar gericht waren. — Hij sprak op bedaarden toon:
„Wij hebben altijd twintig minuten noodig om van mijn
huis naar Rustenburg te rijden, twintig minuten, geen meer
of geen minder ; wij zullen er nu over tien minuten zijn."
Hester wilde glimlachen, maar het gelukte haar niet.
Hare vrees werd al grooter en grooter. Zij ademde vrijer,
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toen zij de laan opreden, en toen zij voor de deur stilhielden en de dokter uitstapte, zuchtte zij van verlichting.
Zij bracht den dokter dadelijk naar May's slaapkamer;
Juffrouw Danesbury opende de deur, de dokter ging naar
binnen. Hester bleef op het portaal wachten. Het scheen
haar toe, alsof de dokter er nooit uit zou komen.
Toen hij eindelijk kwam, zag zij hem met een bleek
gezichtje aan ; zij opende hare lippen, en probeerde te
spreken, maar er kwam geen woord uit. Zij was zoo
zenuwachtig, dat de dokter medelijden met haar kreeg.
„Kom in deze kamer, mijn kind !" zeide hij ; „gij zult
zelf nog ziek worden, als gij u zoo overspant. Ja, ja, maar
die zenuwachtigheid is volstrekt niet noodig. Gij hebt een
hevigen schrik gehad. Gij moet dadelijk een glas sherry
drinken ; ga maar met mij naar beneden, dan zal ik zorgen
dat je het krijgt."
„Maar hoe is zij, dokter, hoe is zij ?" kon Hester nu
eindelijk uitbrengen.
„0, het kleintje, dat mooie, kleine ding. Ik wist niet,
dat het je zusje was, een heel lief kind. Zij is leelijk gevallen, zij schijnt op iets hards te zijn neergekomen."
„Maar hoe gaat het dan met haar ? Er is toch geen
gevaar ?"
„Gevaar? volstrekt niet, tenzij gij er haar in brengt. Zij
moet zeer stil gehouden en boven alles niet opgewonden
worden. Morgenochtend kom ik nog eens naar haar zien.
Met de noodige zorg zal zij binnen een paar dagen wel
weer beter zijn. — Zoo, nu heb je weer een beetje kleur
op de wangen gekregen, ga nu maar mee naar beneden,
en na een glas sherry gedronken te hebben, zult gij weer
geheel in orde zijn."
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HOOFDSTUK XXIV.
Annie komt te hulp.

De gasten van de buitenpartij kwamen laat t'huis. Het
ongeval met de kleine May had den pretdag niet verkort,
alhoewel Mevrouw Willis, dadelijk toen zij het hoorde,
terug was gekomen.
Zij kwam juist het huis binnen, toen de dokter in zijn
rijtuig wilde stappen. Hij zeide haar zijne meening, en
verklaarde, dat hij geen gevaar vreesde, dat het eene tijdelijke opgewondenheid was. Hij raadde de uiterste kalmte
aan, en zeide dat de meisjes niet bij haar mochten komen
en dat zij volstrekt niet opgewonden mocht worden. Mevrouw Willis kwam daarna in de gang, waar Hester stond.
Zij ging naar Hester toe, sloeg haar arm om haar heen
en trok haar naar zich toe.
„Mijn kind," zeide zij, „dit is een treurig geval ; geen
woorden kunnen mijn verdriet en mijne deelneming uitspreken ; maar de dokter is vol hoop, Hester, en indien
God het wil, zoo zal May spoedig weer in orde zijn."
„ Hebt u heusch medelijden met mij ?" vroeg Hester,
terwijl zij Mevrouw Willis aanzag.
„Natuurlijk lieve ; moet gij dat nog vragen ?''
„ Wil u dan die slechte Annie heel streng straffen ?"
„ Somtijds Hester," zeide Mevrouw Willis ernstig, ,,neemt
God de straf voor onze fouten in Zijn eigen handen. Annie
is met mij t'huisgekomen ; halt gij haar gezicht gezien,
toen zij naast mij in het rijtuig zat, dan zoudt gij mij niet
vragen haar te straffen."
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„ Onrechtvaardig, altijd onrechtvaardig," mompelde Hester,
maar zoo zacht dat Mevrouw Willis het niet hooren kon. —
„Mag ik nu naar May gaan ?"
„Zeker Hester, ik zal je wel een kopje tJhee boven zenden."
Juffrouw Danesbury schikte het zoo, dat zij dien nacht
in May's kamer zou blijven. Er werd eene rustbank voor
haar nedergezet, want Mevrouw Willis had Hester's vurige
smeekbede ingewilligd om toch niet van haar zusje verwijderd te worden. — Geen geluid werd er in de kamer
gehoord ; de meisjes trokken zelfs hare laarzen uit, als zij
de deur voorbij moesten gaan ; geen gefluister stoorde het
zieke kind. May sliep bijna den geheelen avond, en opende
slechts van tijd tot tijd hare oogera, eo zag Juffrouw Danesbury slaperig aan, wanneer deze de koude compressen
verwisselde.
Om negen uur werd er zacht aan de deur getikt. Hester
opende haar ; een van de meisjes stond buiten.
„De bel voor het gebed wordt van avond niet geluid.
Mevrouw Willis stuurt mij om te vragen, of je mee naar
de kapel gaat ?"
Hester schudde haar hoofd. „Ik kan niet," fluisterde zij ;
zeg
aan Mevrouw Willis, dat ik niet kan komen."
„
„Ach, ik vind het zoo naar," antwoordde het meisje. „Is
May erg ziek ?"
„Ik weet het niet, ik hoop het niet, goedennacht." Hester sloot de deur, deed haar jurk uit, en begon zich langzaam uit te kleeden. Zij deed hare nachtjapon aan, en
knielde neer om haar avondgebed te zeggen. -- Zij kon
echter niet bidden ; haar hoofd duizelde ; hare gevoelens
waren oproerig ; en met het geloof, dat May in geen oogenblikkelijk gevaar was, kwam er zulk een hevige haat tegen
Annie in haar op, dat zij er zelf door verschrikt werd. Zij
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wilde God smeeken, May beter te maken -- geheel beter;
maar deze bede scheen niet verhoord te worden. Zij stond
op en ging stil naar bed.
May bleef in dien half dommeligen toestand tot middernacht. Hester dacht met hare weinige ondervinding van
ziekten, dat zoolang May stil lag, zij beterende was. Juffrouw Danesbury was daar echter zoo zeker niet van, en
niettegenstaande des dokters geruststelling maakte zij zich
bezorgd over het kind. — Hester zeide dat zij niet kon
slapen, maar op uitdrukkelijk verlangen van Juffrouw
Danesbury was zij naar bed gegaan, en voordat zij het
wist, was zij in diepe rust. Ten middernacht toen het
overal stil was, en Juffrouw Danesbury alleen waakte bij
het bed van het zieke kind, kwam er eene merkbare verandering in den toestand. — De koortsige oogen openden
zich wijd, en het kind begon op een klagenden toon te
roepen, maar nu niet om Hetty, maar om Annie.
„Ik wil mijn Annie hebben," riep zij, „ik wil, ik wil.
Neen, neen, ga weg, stoute Juffrouw ; ik wil Annie hebben,
zij moet hier komen !"
Juffrouw Danesbury wist niet, wat zij doen moest.
Hester was door het geroep wakker geworden, en zat
in het bed op.
„Wat is er, Juffrouw ?" vroeg zij.
„Zij is zeer opgewonden, Hester ; zij roept om Annie
Forest."
„o ! Dat is onmogelijk," zeide Hetty, terwijl er eene
rilling door hare leden ging. „Annie mag hier niet komen.
De dokter heeft nadrukkelijk gezegd, dat geen van de
meisjes bij May mocht komen."
„Ik wil Annie hebben, mijn eigen Annie," riep het
zieke kind.
Annie Forest.

io
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„Ik zal iets omslaan, dan kom ik bij haar," zeide Hester.
Zij sprong uit haar bed en ging naar het ledikantje toe.
May's oogen schitterden van de koorts. Zij keek Hester,
die zich over haar hèen boog, aan, en slaakte toen een
doordringenden kreet, terwijl zij haar gezichtje in het
kussen verborg.
„ Ga weg, ga weg, stoute Hetty ; May wil Annie hebben,
Annie zingt en speelt met May, ga weg Hetty !"
Hester's gemoed was te vol om te spreken ; zij knielde
bij het bedje neder, en trachtte May's handjes in de hare
te nemen. May stootte haar echter van zich af, en begon
opnieuw te roepen: „Annie, Annie ! May roept je, arme
kleine May roept je, Annie !"
Juffrouw Danesbury tikte Hester op den schouder.
„Mijn kind," zeide zij, » de wensch van het kind moet
vervuld worden. Annie heeft eene bijzondere macht over
kinderen, en onder deze omstandigheden neem ik het op
mij het bevel van den dokter te overtreden. Het kind
moet gekalmeerd worden. Ga zoo spoedig mogelijk Annie
halen ; je weet, waar haar kamer is. Het is beter, dat ik
bij May blijf, want ofschoon zij natuurlijk veel meer van
u houdt, kunt gij haar nu niet troosten ; dat is dikwijls
zoo met gevallen van koorts."
,,Wacht nog even," zeide Hester, terwijl zij weer naar
het bedje ging.
„Hetty zal Annie gaan halen, May. Wil May haar eigen
Hetty dan een kus geven ?"
„Nu houd ik van je, goede, lieve Hetty ; ga nu Annie
halen, lieve, lieve Hetty."
Hester snelde de kamer uit. Zij vloog door de lange
gang, en wist zelf niet wat eene vreemde verschijning zij
was, toen de maan, die door een groot raam aan het eind
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van de gang scheen, haar verlichtte. Zoo spookachtig was
de geheele verschijning, zooals zij daar, zonder het minste
geluid te maken, op hare bloote voeten langs het portaal
vloog, dat iemand, Hester wist niet wie, een onderdrukten
kreet slaakte. De kreet scheen heel uit de verte te komen,
maar Hester was te bezorgd om dat op te letten. Zij ging
haastig de kamer, waar Suzanna en Annie sliepen, binnen.
„Annie, je moet bij May komen," zeide zij met eene
scherpe, hooge stem, welke zij nauwelijks als de hare
herkende.
„Ik kom," zeide Annie, en liep dadelijk naar de deur. —
En door het maanlicht beschenen, kon Hester zien, dat zij
geheel gekleed was.
„Zijt ge aangekleed ?" vroeg Hester verwonderd.
„Ik kon mij niet uitkleeden, en ben zoo maar op bed
gaan liggen. Ik dacht, dat ik May om mij hoorde roepen
en dacht wel, dat men mij zou laten halen."
„Nu kom dan !" zeide Hester op harden toon. „Ik kom
je alleen maar halen, omdat May tevreden gesteld moet
worden. Kom en zie, of jij haar stil kunt krijgen. Ik
denk wel niet, dat het je gelukken zal," voegde zij er met
een bitteren lach bij.
„Dat denk ik ook niet," antwoordde Annie met eene
zachte, vriendelijke stem.
Zij ging met Hetty mee, en trad de ziekenkamer
binnen.
Zij liep dadelijk naar het ledikantje, en knielde bij May
neder, en zeide met eene zachte, welluidende stem :
„Kleine lieveling, Annie is gekomen."
„ Ik houd van je," zeide May, met een blijden klank in
hare stem ; zij keerde zich van Hetty en Juffrouw Danesbury
af, en hield hare oogen strak op Annie gevestigd.
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„Zing van vier en twintig, Annie," zeide zij, „van vier
en twintig."
„Vier en twintig kraaien werden in eene pastei gebakken," zong Annie met eene heldere, zachte stem, zonder
zich een oogenblik te bedenken. Zij zong het liedje tweemaal over, toen May haar kregelig in de rede viel, en
zeide : „Dat niet meer zingen ; zing van het matroosje,
Annie." Annie zong.
„De drie kleine katjes, Annie," viel het stemmetje haar
spoedig in de rede.
Meer dan twee uur knielde Annie bij het kind, terwijl
zij het eene liedje na het andere zong. De schitterende
oogen bleven strak op haar gelaat gevestigd en onophoudelijk riep zij :
„Zing Annie — zing !"
„Nu van bombambeieren," zeide May, toen Annie geen
liedje meer wist.
,,Bombambeieren,
De poes die eet geen eieren,
Wat lust hij dan : spek in de pan ;
Daar wordt poesje dik van."

Telkens en telkens weer moest zij de woorden overzingen.
Wanneer zij maar even ophield, zei May :
„Annie, zing van het poesje."
En gedurende al dien tijd bleven hare oogen wijdgeopend,
en gloeiden hare handjes ; maar na twee uur zonder ophouden gezongen te hebben, verbeeldde Annie zich, dat de
gloeiende handjes koeler werden, en toen — zij durfde het
haast niet gelooven, — toen zag zij de groote oogen
zich sluiten. Vijf minuten later onder het zingen van het
poesje, was May in een diepen, rustigen slaap gevallen.
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HOOFDSTUK XXV.
Een verwend kindje.

Den volgenden morgen was May veel beter, en ofschoon
zij nog verscheiden dagen in een zeer zorgelijken toestand
was, en zoo stil mogelijk moest gehouden worden, was
Juffrouw Danesbury's vrees, dat de koorts weer op zou komen,
toch verdwenen. De dokter zeide, dat May eerre lichte
hersenschudding had gehad, en dat het nog een geruimen
tijd zou duren, voordat zij weer zou kunnen stoeien en
spelen met de andere kinderen.
May had zelf hare verzorgster gekozen, en met de heerschzucht, kleine kinderen eigen, om niets van zieke kinderen
te zeggen, wilde zij haar eigen wil doorgedreven hebben.
Van den ochtend tot den avond was Annie bij haar en,
daar de dokter zag, dat Annie alleen haar stil kon houden,
zeide hij, dat het vooreerst zoo moest blijven.
Den eersten tijd lag May altijd met haar handje in
Annie's hand, terwijl zij maar bleef roepen : „Annie, zing!"
Toen zij echter beter werd, ging Annie met haar op den
schoot bij het open raam zitten met May's hoofdje tegen
haar aangeleund, en hare armen om het tengere lijfje geslagen. May lachte en keek Annie vroolijk aan ; Annie's
blik was dan soms zoo treurig, en zij had dan zoo een
onbeschrijfelijken weemoedigen trek op haar gelaat, dat
het kind hare wangen streelde, en met haar lief kinderstemmetje zeide :
„Arme Annie, arme teine Annie !"
Het was een aardig tooneeltje haar te zien zitten. Annie
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met haar lief zuidelijk gezichtje, haar wild, krullend haar,
terwijl het onrustige in haar blik door de tegenwoordigheid van het kleine kind verdwenen was ; en het kind
met haar bleek gezichtje, hare diepliggende donkere oogen
en haar goudachtig krullend haar.
Hoe aardig het tooneeltje ook was, was het voor Hetty
eene marteling ; gedurende die treurige dagen dacht zij,
dat haar hart zou breken. Niet dat May niets van Hetty
wilde weten : zij liefkoosde en kuste haar, en sloeg somtijds een arm om Hetty's en den anderen om Annie's hals,
alsof zij haar tot elkander wilde brengen. Maar toch kon
iedereen zien, dat zij hare liefde aan Annie had gegeven,
en dat Hester de tweede plaats in haar hart innam.
Hester zou voor niets ter wereld aan Annie willen laten
merken, wat zij gevoelde ; want de dokter en Juffrouw
Danesbury verklaarden eenstemmig, dat, hoe schuldig
Annie ook was aan het ongeluk, zij toch het leven van
May gered had door hare verwonderlijke handigheid, waarmee zij het kind den eersten nacht van hare ziekte in
slaap had gesust ; en Hester gevoelde zich verplicht iets
te mompelen, dat „dank je wel" moest beteekenen.
Annie wierp in antwoord op dit gemompel een vluchtigen blik op Hetty, want zij doorgrondde Hester's gevoel
tegenover haar.
Het waren moeielijke dagen voor Hester, en zonder haar
werk, waarop zij zich met ijver toelegde, zou zij ze nauwelijks hebben kunnen doorkomen.
May beterde langzamerhand ; zij mocht beneden komen,
en met Annie in den tuin zitten. Eindelijk kwam Mevrouw
Willis daar tegen op ; zij zeide, dat Annie weer moest gaan
leeren, en enkel in de speeluren en vrije middagen zich aan
May mocht wijden. Deze uitvaardiging verwekte echter
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groote smart. Het verwende kind gilde en sloeg naar
iedereen, wond zich zoo op, dat zij des nachts uit haar
bedje klom, en naar Annie's kamer liep, waar Annie alleen
haar bedaren kon door haar bij zich in bed te nemen.
's Morgens moest er weer om den dokter gezonden worden,
en hij zeide dadelijk, dat Annie het kind nog een paar
dagen gezelschap moest houden.
Mevrouw Willis gevoelde er zich verlegen mede. Zij had
de zorg voor de kleine op zich genomen ; haar vader was
reeds op reis, en het was dus onmogelijk de plannen te
veranderen ; het kind was ziek — had letsel bekomen door
een ongeluk, veroorzaakt door Annie's zorgeloosheid en
door Hester's gebrek aan zelf beheersching. Maar hoe zwak
May ook nog was, vond zij toch, dat het niet goed was
het kind zoo te bederven. Zij vond het onrechtvaardig
tegenover Annie om haar van hare schoolbezigheden af te
houden, en juist op den belangrijksten tijd van het jaar.
Als Annie geen voldoend cijfer behaalde, zou zij niet naar
eene hoogere klasse bevorderd worden. Mevrouw Willis
verwachtte niet, dat Annie den een of anderen prijs te
behalen ; hare bekwaamheden waren echter boven het
gemiddelde ; en zij hoopte altijd, dat zij voldoende eerzucht
in Annie zou kunnen opwekken om haar in staat te
stellen zich het onderricht, dat zij ontving, ten nutte te
maken. Mevrouw Willis wist, hoe noodzakelijk dit was
voor de toekomst van de arme Annie ; zij beloofde den
dokter dat zij nog een paar dagen aan May's grillen zou
voldoen, maar besloot daarna hare macht over het kind
te laten gelden. Zij stond er op, dat Annie weer flink aan
het werk zou gaan, en tot het gewone schoolleven zou
terugkeeren.
Op een ochtend kwam Mevrouw Willis hooren, hoe het
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met May ging ; zij hoorde toen, dat het kind een goeden
nacht had gehad, flink ontbeten had en er over het algemeen beter uitzag.
Nadat de meisjes in het schoollokaal verzameld waren,
bracht Annie het kind naar beneden in de speelzaal, waar
zij zich gezellig inrichtten. Annie begon May in te wijden
in de geheimen van :
„Hu, hu, paardje,
Met je vlossen staartje, enz."

May was geheel verdiept in het spel ; zij stelde zelf het
paard voor en rende door de zaal, toen Mevrouw Willis
de kamer binnenkwam.
„Wil je eens met mij mede gaan, May, ik moet je iets
laten zien ?"
May hield dadelijk op met spelen, en gaf Mevrouw
Willis eene hand, terwijl zij de andere naar Annie uitstak,
en op vertrouwelijken toon zeide :
„ May komt, en Annie komt ook."
Mevrouw Willis zeide niets, maar nam het handje in de
hare en vergezeld door Annie verliet zij de speelzaal, en
ging naar haar eigen gezellige zitkamer.
Er stonden eene menigte snuisterijen, en May zag met
den -goedtreurenden blik van een voldaan kenner rond.
„ Aardige kamer," zeide zij ; „May houdt van deze kamer.
Ik wil hier blijven, en Annie ook."
Op eens slaakte zij een vreugdekreet : op den grond lag
een opengeslagen prentenboek, en er naast lag een wit,
perzisch katje te slapen.
Mevrouw Willis fluisterde Annie iets in het oor, die
daarop de kamer verliet, terwijl May in diepe aanbidding
bij het katje nederknielde.
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Aardig, tein poesje !" riep zij verscheidene malen achtereen uit, en streek het haar zoo aanhoudend den verkeerden
kant uit, dat het poesje er van rilde, opstond, zich uitrekte,
gaapte, een paar maal ronddraaide, en weer ging liggen.
Het kleine poesje werd echter geen rustige slaap gegund,
May trok het bij den staart op haar schoot, en toen het
weerstand wilde bieden, en met een paar sprongen uit de
kamer verdween, strekte zij hare handjes uit en begon te
schreien.
„ gom terug, poes, poes kom terug ! May houdt van je;
Annie, ga poesje halen voor May !"
Nu bemerkte zij, dat Annie weg was, en dat zij alleen
was met Mevrouw Willis, die aan eene tafel zat te schrijven.
Mevrouw Willis was in May's oogels eene nul, zij rekende
haar niet van het minste belang, en na haar met een
onverschilligen blik te hebben aangezien, begon May een
ontdekkingsreis door de kamer te maken. Annie zou wel
gauw terugkomen. Annie was zeker het poesje gaan
zoeken, en zou natuurlijk weerom komen. Zij liep langzaam
door de kamer, zich op een afstand houdende van de tafel,
waaraan Mevrouw Willis zat te schrijven.
Weldra zag zij een klein chineesch vaasje, dat zij voorzichtig met hare kleine vingertjes van een tafeltje nam,
waarop nog verscheidene kostbare zaken stonden. Zij ging
bij het tafeltje zitten en begon met het vaasje te spelen.
Zij begon het spelletje, dat Annie voor haar bedacht had ;
zij verbeeldde zich, dat zij een melkmeisje was, en dat de
kan met melk gevuld was ; zij zeide tot de denkbeeldige
koopers : „Wie wil er melk koopen ?" en schonk dan
enkele denkbeeldige druppels in de palm van hare hand,
welke zij dan in naam van hare klanten met smaak
opdronk.
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Eindelijk sloeg zij het kannetje zoo hard tegen den grond,
dat het kapot was. Mevrouw Willis was druk aan het
schrijven en keek niet op. May was in het geheel niet
verschrikt, en zeide hardop : „Arm tein kannetje is gebroken ;" zij liet de stukken op den grond liggen, en vervolgde
hare ontdekkingsreis. Nu trok zij een groot photographiealbum naar beneden, en nadat zij er zich bij neergezet had,
begon zij de platen te bekijken, de bladen met een harden
slag omslaande, terwijl zij vroolijk daarom lachte. Zij zat
nu dichter bij Mevrouw Willis, die, door het geluid opmerkzaam gemaakt, opzag, en spoedig eene van hare kostbaarste
verzamelingen van photographieën ter hulp snelde.
„May," zeide zij, „maak dadelijk dat boek dicht. Daar
mag May niet aankomen. Sluit het boek, lieveling, en ga
weer zoet de mooie plaatjes van je prentenboek bekijken."
May, die nog altijd haar mollig handje tusschen de bladen
van het album hield, zag Mevrouw Willis met een uitdagenden blik aan, en zeide : „Ik wil niet."
„Kom May," zeide de directrice.
„Ik wil Annie hebben," zeide May, nog steeds geknield
liggende bij het album, en terwijl zij zich over een der
platen boog, schaterde zij van het lachen.
„Aardige waf, waf," zeide zij, terwijl zij op eene plaat
wees, waar een groote hond op stond.
„0, aardig waffle, May houdt van je."
Mevrouw Willis nam het kind op haar arm.
„Lieve May," zeide zij, „het is heel stout om ongehoorzaam te zijn.. Ga bij je prentenboek zitten en wees een
zoet meisje."
„Ik wil niet," zeide May weer, meteen lichtte zij haar
mollig handje op, en gaf Mevrouw Willis een harden klap
in het gezicht.
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ik houd niet van jou, ga weg. May wil
Annie hebben. May houdt niets van u, stoute dame ; ga
weg.
Mevrouw Willis nam May op haar schoot. Zij gevoelde
dat het willetje zich aan haar moest onderwerpen, maar
het was geen gemakkelijke taak. Het kind kende haar
nauwelijks, het was nog zwak en prikkelbaar. May barstte
in tranen uit, en snikte alsof haar hartje breken zou, en
bleef maar „Annie, Annie" roepen.
Toen Annie in het speeluur bij May kwam, had zij roode
wangen, haar hoofdje klopte, en haar handjes voelden warm
en koortsig. Mevrouw Willis wist niet, wat te doen.
„ Stout mensch,
PP

HOOFDSTUK XXVI.
Onder het laurierboschj e.

Mevrouw Willis moest zichzelf bekennen, dat zij in verlegenheid was ; het was onmogelijk Annie toe te staan
hare studiën te veronachtzamen ; en toch was May's gezondheid nog te zorgelijk om haar aan het voortdurend
verlangen naar Annie bloot te stellen.
Op eens kwam er eene welkome gedachte bij haar op ;
zij zou dadelijk aan May's vroegere kindermeid schrijven,
en haar vragen, of zij tot de groote vacantie op Rustenburg
wilde komen. Mevrouw Willis verzond haar brief nog denzelfden dag, en den avond daarop nam de kindermeid weer
de zorg voor hare lieveling op zich. May herinnerde zich
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Dina nog best, en keerde gaarne weer tot haar terug ; en
ofschoon zij nog evenveel van Annie hield, treurde zij niet
langer, wanneer Annie niet bij haar was.
Annie hervatte haar gewone werk, en ofschoon Hetty
nog even koel tegen haar was, vertelden verscheidene
meisjes Annie in vertrouwen, hoe zij hare lieveling gemist
hadden, en hoe blijde zij waren haar weer in haar midden
te zien.
Annie was die dagen in een tweestrijd ; het eene oogenblik verlangde zij vurig naar een kus en de volkomen
vergiffenis van Mevrouw Willis ; het andere oogenblik zeide
zij tot zichzelf, dat zij er best buiten kon ; nu eens trof
de treurige uitdrukking in Hester's oogen haar diep in het
hart, en wenschte zij, dat zij haar den schat, welken zij
haar ontnomen had, weer terug kon geven ; dan weder
verheugde zij zich in den invloed, welken zij op May had,
en besloot al de liefde, die May haar toedroeg, voor zich
te behouden. In het kort, Annie was in een toestand,
waarin zij ten goede of ten kwade kon geleid worden, zij
was op het oogenblik zoo zwak van karakter, dat zij aan
de verleiding geen weerstand kon bieden.
Eenige dagen na de komst van May's kindermeid, werd
Mevrouw Willis onverwachts naar Londen geroepen, waar
Bene bloedverwant gevaarlijk ziek was. Verscheidene meisjes
stonden aan de deur om hare beminde onderwijzeres te
zien vertrekken ; onder haar was ook Cecile Temple en verscheiden meisjes uit hare klasse. Annie Forest was echter
niet tegenwoordig. Op het laatste oogenblik kwam zij ademloos aanloopen, met een ruiker van jasmijn en vergeet-mijnietjes in hare hand ; toen het rijtuig op het punt was van
weg te rijden, wierp zij hem op den schoot van de directrice. Mevrouw Willis beloonde haar met een van hare oude
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vertrouwelijke en liefdevolle blikken ; zij bracht de bloemen
aan hare lippen en kuste ze, en hare oogen zagen met
eene uitdrukking vol liefde op Annie.
„Goeden dag, lieve," riep zij haar nog toe. „Vaartwel,
mijne lieve kinderen ; ik zal zien morgenavond weer terug
te zijn. Denk er aan, mijne kinderen, dat ik u gedurende
mijne afwezigheid volkomen vertrouw."
Het rijtuig reed de laan door, en de meisjes verspreidden
zich. Cecile zag rond, of zij Annie ook zag, maar zij was
verdwenen.
Nadat de directrice de bloemen gekust had en zoo vriendelijk tegen haar lachte, was zij achter de boomen gesprongen en stond daar hare tranen af te drogen. Zij werd in
die bezigheid gestoord door het geroep van twee vroolijke
stemmen, en weldra verschenen er twee meisjes, een weinig
jonger dan Annie, die haar bij de hand vatten en haar met
zich mede trokken.
„ gom Annie — kom gauw Annie, lieveling," riepen
Phyllis en Nora Raimond. „De mand is gekomen. Zij staat
in het laurierboschje achter in den tuin. Wij wachten
allen op jou ; wij wilden geen van allen haar openmaken,
voordat jij er bij waart."
Annie's gelaat helderde als door een tooverslag op. Zij
droogde hare tranen af ; hare oogen straalden van vreugde ;
zij was een en al vuur voor de toekomstige grap.
„Laten wij dan geen oogenblik verliezen, Phyllis," zeide
zij, „en gauw gaan kijken, wat die goede Betje ons gebracht
heeft."
De meisjes liepen de laan door, waar zij vijf andere
meisjes, waaronder ook Suzanna Drummond, in verschillende houdingen bij een grooten en laag neerhangenden
laurier zagen staan. Zij slaakten een vreugdekreet, toen
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Annie verscheen ; zij werd beschouwd als de koningin en
leidster van den voorgenomen tocht.
Zij nam haren post zonder de minste aarzeling in, en
begon hare bevelen uit te vaardigen.
„Nu, is de kust schoon ? Ja, ik geloof het wel. Kom
Suze, hoe gulzig je ook bent, je moet je post betrekken.
Jij bent de eenige van ons, die kakelen kan als eene oude
kip ; ga dadelijk achter dien boom staan, en kijk goed uit,
of er niemand komt. Vergeet in 's hemels naam niet te
kakelen, wanneer je eene schaduw ziet of een voetstap
hoort. Nora, mijn lief vogeltje, jij moet de lijster zijn ;
kom hier, en ga op je post. staan, bewaak de laan en de
poort. En nu, meisjes, moeten wij overigens zien, wat
Betje voor ons bij elkander heeft gekregen."
De mand werd uit haar schuilhoek getrokken, en zes
paar verlangende oogen keken gretig naar den inhoud.
„0, ik zie kersen ! en wat eene massa ! Die goede, lieve
Betje, zij heeft ze van hare eigen boomera geplukt, en zij
zijn zoo rijp en rond als hare roode wangen ! En wat zit
er nog meer in ; ik geloof heusch roomtaartjes ! Betje kent
mijn zwak daarvoor. Twaalf roomtaartjes, dat is anderhalf
voor ieder ; Suze krijgt niets meer dan haar deel. Roomtaartjes en sukadekoekjes en nog andere taartjes. 0, o, wat
een lieverd is Betje toch ! En een pruimentaart ook al I
Goede, uitstekende Betje, zij verdient een heilige te worden ! En wat hebben wij hier : een gebraden kuiken ; het
wordt hoe langer hoe mooier. Wat zit er in dit pakje ?
Sneetjes ham ; Betje weet wel, dat zij ons niet meer zou
durven aanzien, als zij de ham vergeten had. — Messen,
vorken en lepels ; zout, peper en een paar fleschjes met
gemberbier en een kurketrekker, als wij hem eens noodig
mochten hebben."
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Deze verschillende uitroepen kwamen van veler lippen.
De mand werd weer voorzichtig ingepakt, het deksel dicht
gedaan, waarna zij weer zorgvuldig in hare schuilplaats
onder de dikke takken van den laurier verborgen werd.
Juist op tijd, want op dit oogenblik begon Suzanna hevig
te kakelen ; het groepje verwijderde zich, nadat Annie het
nog toegefluisterd had : „Van nacht om twaalf uur, meisjes,
ik heb den sleutel."

HOOFDSTUK XXVII.
De vluchtelingen.

Het was een spreekwoordelijk gezegde op school geworden, dat Annie altijd in de klem zat ; zij durfde alles en
hield van alles, waar eenig gevaar bij was. Dit was niet
het eerste geheime feest, waarop Annie als koningin geheerscht had ; maar dit was toch het grootste, dat zij ooit
op touw hadden gezet, en het was voor liet eerst, dat zij
met hare volgelingen buitenshuis durfde gaan feestvieren.
Tot nog toe waren zij tevreden geweest met hare mand
vol zorgvuldig verborgen lekkernijen naar een ongebruikt
zolderkamertje te trekken, dat recht tegenover de kofferkamer lag, en dus geheel afgeschoten van het bewoonbare
gedeelte van 't huis was. — Zij maakten dan eene tafel
van eene groote kist, die in het kamertje stond, en vierden
daar heerlijk feest, niettegenstaande de duffe lucht, die
daar heerschee, en de ontelbare spinnen en torren, die bij
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hare komst in alle hoeken verdwenen ; maar toen Annie
eens het onvoorzichtige plan geopperd had, dat op een
helderen zomernacht de tuin en de geheele plaats te harer
beschikking openstond, begonnen zij allerlei fouten in hare
feestzaal te ontdekken. Mary Price zeide, dat de vochtige
lucht haar ziek maakte ; Phyllis verklaarde, dat zij op het
gezicht van eene spin flauw viel ; en Suzanna Drummond
hoorde men mompelen, dat in eene stoffige, duffe zolderkamer zelfs roomtaartjes haar niet wakker konden houdén.
De meisjes waren er allen op gesteld eens een feest
buitenshuis te houden, en Annie in hare tegenwoordige
stemming vond de grap ook heel aardig. Met hare gewone
handigheid regelde zij de geheele onderneming ; en den.
avond, waarop het plan uitgevoerd zou worden, gingen
acht zenuwachtige en opgewonden meisjes naar hare slaapkamers. -- Annie moest bij zichzelf bekennen, dat het
haar speet, dat Mevrouw Willis juist afwezig was ; de
woorden van Mevrouw Willis klonken haar nog in de ooren,
maar daar wilde zij nu niet aan denken.
De nacht was haar in alle opzichten gunstig ; de maan
zou niet vóór twaalf uur opkomen ; de kleine partij kon
dus vertrekken, beschermd door de duisternis, en spoedig
daarna overvloed van licht hebben om haar feest te vieren.
Zij hadden afgesproken niet vóór twaalf uur te vertrekken ;
zij zouden dan in de gang bij de keuken bij elkander
komen, waar eene deur was, die toegang gaf tot den tuin.
Deze deur werd weinig gebruikt, en Annie had al Benige
dagen te voren den sleutel uit het slot genomen. Zij ging
als gewoonlijk om negen uur naar bed en viel spoedig in
een onrustigen slaap.
Zij werd wakker, toen de groote klok in de gang elf
uur sloeg, en een paar minuten later hoorde zij Juffrouw

161

Danesbury naar hare kamer aan het andere eind van de
gang gaan.
„Danesbury is altijd de laatste, die naar bed gaat," zeide
zij bij zichzelf ; „ik kan nu zoo aanstonds opstaan."
Zij bleef nog twintig minuten liggen, stond toen zachtkens op, en begon zich in het donker aan te kleeden. Over
haar jurk deed zij een regenmantel, en zette een bruin
fl uweel mutsje op haar krullebol. Toen zij gereed was,
ging zij naar Suzanna's bed om haar te wekken.
„Het zal mij heel wat moeite kosten," zeide zij ; „het
koude water zal mij wel te hulp moeten komen. Als Suze
niet gauw wakker wordt, laat ik haar slapen, want hare
slaperigheid is onverdragelijk."
Annie was echter verwonderd, toen zij bemerkte dat
het bed leeg was.
Op dit oogenblik werd de kamerdeur heel zacht geopend
en Suzanna kwam geheel gekleed met haar regenmantel
aan binnen.
„Wel, Suze, waar ben je geweest ?" riep Annie uit. „Wie
zou dat ooit gedacht hebben, dat jij wakker waart, voordat het noodig was !"
„Voor het eerst van mijn leven was ik onrustig," antwoordde Suzanna ; „daarom dacht ik, laat ik maar opstaan,
en de gang maar eens op en neer wandelen. Het huis is
volkomen rustig, wij kunnen nu gaan ; de meeste meisjes
staan al bij de deur te wachten."
Met hare schoenen in de hand gingen Annie en Suzanna,
zonder het minste gedruisch te maken, de houten trappen
af en vonden de zes andere meisjes reeds op haar staan
te wachten.
„Bruno is nu nog onze grootste hinderpaal," zeide Annie,
terwijl zij den goed geolieden sleutel in het slot stak.
Annie Forest.

II
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„Meisjes, trekt uwe laarzen aan en laat mij het eerst er
uit gaan ; ik geloof, dat ik het met hem wel klaar kan spelen."
„0, Annie, als hij je eens aanviel en je op den grond
wierp. 0, hoe durf je het wagen !"
„ Laat mij toch door," zeide Annie ; „je denkt toch niet,
dat ik bang ben ?"
Hare handen beefden, want hare zenuwen waren overspannen ; eindelijk slaagde zij er toch in den sleutel om
te draaien en den grendel weg te schuiven. En na de deur
stil geopend te hebben, verdween zij in de duisternis.
Hoe weinig gedruisch zij ook gemaakt had, zoo had het
toch den waakzamen Bruno gewekt, die nu gejaagd rondliep om te onderzoeken of er ook onraad was. Annie had
echter reeds lang geleden vriendschap met Bruno gesloten
door hem eten te geven, en zij had nu met hare heldere
stem enkel maar „Bruno" te roepen, en hare armen om
zijn hals te slaan, om hem volkomen met zich vertrouwd
te maken.
„ Hij is een der onzen, meisjes," fluisterde zij. „Komt
maar gerust, Bruno zal even gehoorzaam zijn als wij allen.
Hij zal ons als onze lijfwacht naar het land der feeën
volgen. Ik zal de deur van buiten sluiten, en dan kunnen
wij vertrekken. 0, kijk eens hoe prachtig de maan opgaat,
en als wij de mand hebben gehaald, zullen wij geheel
buiten gevaar zijn."
Op Annie's bemoedigende woorden slopen de zeven
meisjes de deur uit, Annie sloot haar, deed den sleutel in
haar zak, en terwijl zij Bruno bij den halsband vasthield,
ging zij ze voor en leidde ze naar het laurierboschje.
De mand werd gevonden, en Suzanna, tot haar grootgin
afkeer, en Julia Morris werden aangewezen om haar het
eerste gedeelte van den weg te dragen.
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De vluchtelingen liepen toen snel de laan door, totdat
zij aan een zij weg kwamen, welke naar het bosch leidde.

HOOFDSTUK XXVIII.
In het land der feeën.

De maan scheen prachtig, en het kleine gezelschap was
in eene opgewonden stemming.
Zij waren veilig uit het huis ontsnapt, en er was nu
weinig vrees van ontdekt te worden.
Zij, die op het oogenblik, dat Annie de deur opende, het
meest bevreesd waren, en verklaarden dat zij haar hart
hadden hooren kloppen, waren, nu zij eenmaal buiten
waren, de vroolijksten, en zelfs de moedigsten van allen.
Zelfs het bosch, dat geheel donker was, hier en daar slechts
door de maan verlicht, en de grillige schaduwen van de
boonren, schrikten haar niet af.
De arme, slapende konijnen werden dien nacht opgeschrikt
door de stemmen van de meisjes, terwijl zij ze haastig
voorbij liepen ; en de vogels zullen hunne slaperige kopjes
wel van onder hunne donzige veeren hebben weggehaald,
en zich verbaasd hebben, waarom de morgen eenige uren
vroeger was aangebroken dan gewoonlijk.
Meer dan één oude uil keek naar haar, kraste als zij
langs hem gingen, en vertelde haar in zijne taal, wat voor
dwaze, ondeugende kinderen zij waren, en hoe spoedig zij
berouw zouden gevoelen over hare uitspatting.
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De meisjes hadden echter nu nog niets geen berouw ;
zij waren een en al opgewondenheid ; en toen zij het veld
bereikten, waarvan verteld werd dat daar feeën dansten,
konden zij zich niet langer inhouden.
Gelukkig voor haar lag dit kleine groene veld in eene
gesloten ruimte, en geen voetganger was er, die haar
vroolijk gelach kon hooren. Bruno, die zich als Annie's
beschermer had aangesteld, ging naast haar liggen, en zij
die als 't hoofd van de onderneming werd beschouwd,
deelde hare bevelen uit.
„Nu, meisjes, maakt gauw de mand open. -- Ik ga wat
uitrusten, ik heb alles geregeld, en ik ben mooi moe ; ik
ga dus wat rustig zitten, en Bruno zal voor mij zorgen,
totdat gij alles klaargezet hebt. Ach, die goede Betje, zij
heeft zelfs het tafellaken niet vergeten."
Een van de meisjes merkte op, dat het gras nat van
den dauw was, en dat het goed was, dat zij regenmantels hadden aangetrokken. Annie viel haar uitgelaten
in de rede : „Voorspel ons geen kwaad, Julia. Kom, vooruit met het kuiken ; zet de ham in dezen hoek, de kersen
zullen een mooi middenstuk uitmaken. Twaalf roomtaartjes
in het geheel, dat is anderhalf voor ieder. Het zal lastig
zijn om dat te verdeelen. 0, kinderen , ik heb zoo'n
honger. Ik was van avond veel te zenuwachtig om iets
te eten."
„Ik ook," zeide Phyllis, terwijl zij dicht naast Annie
ging zitten. „Ik vind, dat Juffrouw Danesbury de boterhammen te dik snijdt ; vind je ook niet, Annie ? Ik kon
de mijne in het geheel niet opeten van avond, en Cecile
Temple vroeg mij, of ik niet wel was."
Annie's gelaat betrok, toen Cecile's naam genoemd werd.
Zij wierp haar fluweelen mutsje naast zich en zeide :
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„Zij die geen kip willen hebben, moeten haar vinger
opsteken."
Het feest begon nu in ernst, en er heerschee voor een
korten tijd stilte, enkel afgebroken door het gerinkel van
de borden, en de gewone gezegden als: „Geef mij het zout,
als het je blieft, geef de peper dezen kant uit, als het je
hetzelfde is. Wat smaakt die kip toch heerlijk hier in
het feeënland !" Eindelijk werden de fleschjes gemberbier
geopend, daar de eerste honger gestild was.
Bruno kloof vroolijk al de beentjes af ; het gesprek werd
weer hervat, enkel afgebroken door het rondgaan van de
taartjes.
„Ik wou, dat wij de feeën eens zagen !" zeide Annie.
„0, ik niet !" zeide Phyllis, terwijl zij zenuwachtig
rondkeek.
„ Toe Annie, vertel ons eene spookgeschiedenis," riepen
verscheiden stemmen.
Annie lachte, en begon dadelijk een van die onmogelijke
verhaaltjes te vertellen, dat natuurlijk vol van geesten was.
De maan, die hoog aan den hemel stond, zag op de
jonge meisjes neder, en haar gelach, hoe ondeugend het
ook was, klonk liefelijk in de nachtelijke duisternis.
De tijd vloog om, en de meisjes bemerkten opeens, dat
zij het tafellaken moesten opvouwen, en al de sporen van
het feest moesten verwijderen, tenzij zij wenschten dat
het morgenlicht haar zou overvallen.
Zij stonden haastig op, terwijl zij zuchtten ; en nu de
pret gedaan was, gevoelden zij zich een weinig bezwaard.
Het witte tafellaken, nu niet geheel wit meer, werd in de
mand gepakt, de fleschjes bovenop gelegd en het deksel
toegedaan. Geen spoor van het feest was er meer te ontdekken. Bruno had al de beentjes opgeknabbeld, en de acht

166
meisjes hadden met de andere lekkernijen korte metten
gemaakt, behalve met de kersenpitten, die Phyllis zorgvuldig verzamelde, en ze in een kuiltje onder de aarde
begroef.
Daarna liepen zij langzaam naar huis en moesten het
donkere bosch weer doorgaan.
Zij waren nu veel stiller, het bosch was donkerder, de
kilheid, welke den morgenstond voorafgaat, deed zich reeds
gevoelen. Of het door de koude of door Annie's onzinnige
verhalen kwam, wisten zij niet, maar zij waren allen
buitengewoon zenuwachtig. Zij waren nauwelijks het bosch
ingegaan, of Phyllis slaakte een doordringenden kreet. Deze
kreet werd herhaald door Nora en door Julia, en hare
harten klopten hevig, toen zij iets tusschen de boomen
zagen bewegen. Bruno begon te brommen, en indien Annie
hem niet tegengehouden had, zou hij er naar toe gesprongen zijn.
Het moedige meisje liet zich niet afschrikken. „Kijk
meisjes," riep zij, „daar hebben wij zeker het kaboutermannetje van het bosch. Stil Bruno, sta stil !"
Het volgende oogenblik bereikte hare vrees echter haar toppunt ; eene lange, donkere gestalte versperde haar den weg.
„Als gij ons niet dadelijk voorbij laat gaan," zeide Annie,
„stuur ik Bruno op u los." De hond begon hard te blaffen,
en beefde over zijn geheele lichaam.
De gestalte ging een weinig op zijde, en eene sombere
stem zeide : „Ik zal u geen kwaad doen, jonge dames. Ik
ben alleen maar de zigeunerin van de hutten daar in de
verte. Gij kunt gerust naar Rustenburg terug keeren."
„Komt mee, meisjes," zeide Annie, nu ook niet geheel
gerust, terwijl Phyllis en Nora en nog een paar begonnen
te schreien.
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„Kijkt hier, jonge dames," zeide de vrouw, op een teemenden toon. „Ik zal u geen kwaad doen, mijne lieverdjes,
en het staat niet aan mij om aan de goede dames van
Rustenburg te vertellen, wat ik gezien heb. Ieder van u
geeft mij een zilverstuk, en al wat ik zal doen is, u uwe
toekomst voorspellen, en mondje-dicht over wat ik van
nacht gezien heb, is de leus van de zigeuner-moeder."
„ Het is beter dat wij het maar doen, Annie ; laten wij
het haar maar gauw geven," snikte Phyllis. „Als Mevrouw
Willis het ontdekte, zouden wij weggestuurd worden, dat
zouden wij heusch, en die afschuwelijke vrouw zal het
zeker vertellen ., ik weet dat zij het doen zal!"
„Ja, zeker zal zij het doen, lieve," zeide de vrouw, terwijl zij eene buiging maakte, die haar waarlijk afschrikwekkend voorkwam in de lange schaduwen van de boomen.
-- „Zeer zeker zal zij het vertellen, en weggestuurd te
worden, is wel het minste, dat met zulke stoute jonge
dames kan gedaan worden. Daar ginds is een licht plekje
in het Bosch, laten wij daar heen gaan, en Moeder Rachel
zal u in een ommezientje de toekomst voorspellen, en
niemand zal er wijzer door worden. Vijf stuivers van ieder,
mijne kindertjes, vijf stuivers maar."
„0 ! kom toch gauw mee !" zeide Nora ; en een oogenblik daarna stonden zij allen in een kring rond Moeder
Rachel, die het geld gretig in haar zak stak, en over iedere
hand wat onzin sprak. Annie's hand hield zij langer vast,
terwijl zij het meisje met hare doordringende oogen
aanzag.
„Gij zult veel te lijden hebben, juffertje, en gij zult verdacht worden, en uw leven zal zelfs gevaar loopen. Maar
gij zult overwinnen, mijn kind, gij zult overwinnen. Gij
zijt een moedig meisje, en gij zult eens een dappere daad
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volbrengen. Ik wensch u een goeden nacht toe, jonge dames;
gij hebt niets meer te vreezen van Moeder Rachel."
De lange, donkere gedaante verdween in het donkerste
gedeelte van het Bosch, en de meisjes snelden, als verschrikte hazen, naar huis.
Zij zetten de mand op de plaats, waar Betje haar vinden
kon, onder den grooten laurier in de donkere laan, en
wenschten Bruno allen vriendelijk goeden nacht. -- Annie
opende zacht de deur, en een voor een, met hare schoenen
in de hand, bereikten zij hare slaapkamers. Zij waren
allen zeer vermoeid en koud, en een gevoel van angst en
onveiligheid bleef er in hare harten. Als Moeder Rachel
eens niet haar woord hield, niettegenstaande de vijfstuiverstukken !

HOOFDSTUK XXIX.
Hester's vergeten boekt

Er moesten nog slechts drie weken verloopen, voordat
de groote vacantie aanbrak ; dus ook nog slechts drie
weken voor dien belangrijken dag, waarop Rustenburg het
tooneel van een der gelukkigste gebeurtenissen zou zijn.
Op dien dag was ieder tevreden en gelukkig ; en zelfs de
niet geslaagde mededingsters voor de groote prijzen waren
dan niet verdrietig, want zij wisten, dat zij den volgenden
dag naar huis zouden gaan. Elk meisje, dat haar best had
gedaan, zou een woord van lof krijgen, en alleen zij, die
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niet hadden willen leeren, moesten Mevrouw Willis' ongenoegen ondervinden.
Nu de tijd naderde, waren de meisjes, die voor de prijzen werkten, van den ochtend tot den avond bezig. In de
speeluren zelfs kon men haar over hare boeken zien heengebogen ; en haar tijd werd verdeeld tusschen haar werk
en het repeteeren van een komediestukje. Er is geen grooter
geluk, dan om een aangename bezigheid te hebben. Vlijtige
menschen hebben geen tijd om te kniezen of te morren.
En volgens den schrijver Dr. Watt, hebben de lieden, die
drukke bezigheden hebben, geen tijd om slecht te zijn, want,
zegt hij, slechts voor luie handen is het kwaad gemaakt. Hoe
het ook zij, er ligt toch eerre groote waarheid in die woorden.
Ook hier in deze schijnbaar vredige atmosfeer doolden
eenige ondeugende geesten, eenige slechte feeën rond. Dit
zonnige huis, beheerscht door alles wat zacht en goed was,
koesterde ook zijne slang.
De prijs voor het engelsche opstel was de meest gezochte.
In de eerste plaats was het bekend, dat het 't lievelingsvak
van Mevrouw Willis was. Haar grootste wensch was, dat
hare leerlingen zich verstaan baar zouden leeren uitdrukken.
,,Er wordt veel geschreven en gedrukt," zeide zij dikwijls,
„maar kan iemand mij een boek toonen, waar diepe gedachten in liggen ? Kan iemand mij een boek aanwijzen,
dat, natuurlijk behalve enkele uitzonderingen, zal blijven
bestaan ? 0 ja, die boeken, waar duizenden afdrukken van
worden gemaakt, zijn wel zeer mooi en worden veel gelezen, maar zij worden toch spoedig op zijde gelegd. Alle
groote dingen, de boeken er onder begrepen, moeten zich
langzaam ontwikkelen."
En dan vertelde zij haar leerlingen, wat hier de oorzaak
van was.
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„In deze dagen," zeide zij dan, „worden al de meisjes,
wat men noemt, uitstekend onderwezen. Jongens en meisjes moeten beiden vergelijkende examens afleggen, hunne
diploma's behalen en eene zekere mate van geleerdheid
opdoen. Het systeem is inpompen van het begin tot het
einde. Er is geen tijd om na te denken. In het kort, mijne
lieve meisjes, men verslindt een groot deel, maar men kan
het geestrijke voedsel niet verteren."
Mevrouw Willis begroette met blijdschap iedere gezonde
gedachte in de opstellen der meisjes. Meer dan eens kende
zij den prijs toe aan het opstel, dat er in het oog der
meisjes het slordigst en het onvoltooidst uitzag.
„Dat komt er niet op aan," was zij gewoon te zeggen ;
„hier zit tenminste gedachte in. Dit kleine stukje is oorspronkelijk, en niet op zijn best een arme navolging van
Walter Scott of Macaulay."
Dit gaf den meisjes den spoorslag ; om haar eigen gedachten in haar opstellen neer te schrijven ; en de meeste
van haar kozen hare onderwerpen en werkten ze in haar
gedachten uit zonder de hulp van boeken, behalve voor
de meer historische gedeelten.
Meer dan één meisje op school was verwonderd, dat
Dora Russell zich zoo voor deze prijsvraag inspande. Zij
was op het punt hare loopbaan op school te eindigen, en
de meisjes konden maar niet uitvinden, wat haar er toe
dreef zoo hard voor dezen moeilijk te verwerven prijs te
werken.
Dora had echter haar eigen, niet edele beweegreden. Zij
was een zeer ontwikkeld meisje en kon de school eer
aandoen. Zij speelde mooi piano, alhoewel zonder eenig
gevoel ; zij teekende zeer nauwkeurig, haar perspectief was
goed, hare boomen waren waarlijk boomen en de kleur
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van hare waterverfteekeningen was helder. Zij sprak zeer
goed fransch, met een nauwkeurig accent, en haar duitsch
was ook ver boven het middelmatige. Maar niettegenstaande
dit alles was Dora een alledaagsch meisje ; en de meisjes,
die haar het best kenden, spraken er spottend over, en
lachten tegen elkander, wanneer zij over hare poging tot
het winnen van den prijs spraken, want zij had het grootste
vertrouwen, dat zij de gelukkige winster zou zijn.
„Zeg, Dora, gij zoudt niet graag verslagen worden door
Annie Forest ?" plachten zij lachend aan te merken ; waarop
Dora's kalm gelaat zich lichtrood kleurde, en hare lippen
zich trotsch krulden. Indien er iets was, wat zij niet verdragen kon, dan was het de gedachte, dat zij verslagen
zou kunnen worden.
„Waarom doe je het toch, Dora ?" vroegen dan hare
klasgenooten ; maar hier antwoordde Dora niet op ; zij
hield hare reden voor zich.
Het feit was, dat Dora bij toeval een gesprek tusschen
Mevrouw Willis en Juffrouw Danesbury afgeluisterd had,
waarin zij iets had hooren zeggen van een gouden medaillon
met het portret van Mevrouw Willis er in.
Dora besloot dadelijk daaruit, dat dit de hoogste prijs
was, welke voor het opstel bestemd was. Wat een heerlijke gedachte ! Hoe mooi zou het sieraad om haar zachten,
blanken hals staan ! Zij besloot dadelijk voor den prijs
mede te dingen en de gedachte, dat zij verslagen zou
kunnen worden, was haar onverdragelijk. Met bijzondere
zorg koos zij haar onderwerp, en daar zij Mevrouw Willis'
eigenaardigheden kende, besloot zij geen historisch onderwerp te kiezen. Zij geloofde, dat, als zij eenmaal een oorspronkelijk idee had, zij zich vrij en met kracht zou kunnen
uitdrukken. Op eens schoot haar eene schitterende gedachte
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te binnen. Zij zou haar opstel „de rivier" noemen. Zij zou
niets te maken hebben met de een of andere rivier in
Engeland. Zij zou den loop beschrijven van een denkbeeldigen stroom, welke onder het voortvloeien de geschiedenis
van de plaatsen, die er aan gelegen waren, zou verhalen.
Dora was ingenomen met haar onderwerp en werkte het
met den grootsten ij ver uit. Vellen papier werden door
haar beschreven en weder weggeworpen in de poging om
hare verwarde gedachten eene goede richting te geven.
Om haar stijl te verbeteren bestudeerde zij vele werken
van oude schrijvers ; maar spoedig gaf zij deze studie op;
zij was haar te moeielijk, en ook vond zij dat hun engelsch
te verouderd was, en dat, indien zij „haar rivier" recht
wilde laten wedervaren, zij haar eigen verstand moest gebruiken. Eindelijk waren de eerste tien bladzijden geschreven.
Het opstel begon met Benige dichterlijke aanhalingen ; de
rivier had haar oorsprong in den berg verlaten en vloeide
vroolijk langs zonnige weiden en schoone landschappen,
fraaie hutten, waarvoor goudlokkige kinderen speelden.
Dora schreef dit gedeelte keurig over. Zij zag nu duidelijk,
welken weg zij moest volgen. Het oogenblik, dat de rivier
de donkere stad bereikte, zou zij schitterend beschrij ven;
het zou haar ruimschoots de gelegenheid geven, zich krachtig
en aandoenlijk uit te drukken. Misschien kon zij het zoover
brengen een zelfmoord in het stroomende water te doen
plaats grijpen ; en ten laatste zou dan de bruisende stroom
zich in de zee storten. En natuurlijk zou er niet de minste
overeenkomst bestaan tusschen hare rivier en het bekende
vers van Kingsley. Zij eindigde hare tien bladzijden, en nu
reeds volkomen zeker zijnde van hare overwinning, ging
zij in eene vroolijke stemming naar bed.
Dit was dezelfde nacht, waarin Annie hare vriendinnen
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door het donkere bosch leidde. Maar Dora, die zich nooit
met de lagere klassen bemoeide, zou zeker de laatste
geweest zijn om op te merken, dat enkele meisjes geen
trek schenen te hebben in haar avondeten, bestaande uit
dikke boterhammen en melk. Zij ging naar bed en droomde
heerlijk van het gouden medaillon ; zij dacht er ook volstrekt niet aan, dat haar eenig ongeluk boven het hoofd
zweefde.
Hester was eveneens, doch met geheel andere gevoelens,
hard aan het studeeren voor haar opstel. Zij werkte met
groote nauwgezetheid ; zij had Marie Antoinette voor haar
onderwerp gekozen, en las de treurige geschiedenis van
de schoone koningin met groote belangstelling ; zij wilde
zich geheel indenken in den tijd, waarover zij schreef. Zij
was haar opstel nu eerst begonnen, maar had toch reeds
al de historische feiten bijeenverzameld.
Hester was een kleine geleerde, en toen zij zich gereed
maakte voor het groote werk, dacht zij weinig of in het
geheel niet aan den prijs ; zij wenschte enkel aan de ongelukkige koningin van Frankrijk recht te laten wedervaren.
Zij lag dien avond in haar bed en was op 't punt in slaap
te vallen, toen zij zich opeens herinnerde, dat zij haar
fransch verzenboek op haar schoollessenaar had laten
liggen. Dit was tegen de regels, en zij wist dat Juffrouw.
Danesbury het boek zou wegnemen en dat zij het dan in
de eerste weken niet terug zou krijgen. Zij had dit boek
noodzakelijk noodig, daar eenige van de verzen betrekking
hadden op haar onderwerp, en zij zou zonder het boek
onmogelijk met haar opstel kunnen doorgaan. Zij moest
haar opstel spoedig afleveren, en eene week zonder haar
boek te zijn, zou haar zeer achteruitzetten.
Zij besloot daarom tegen de regels te handelen, en nam
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zich voor wakker te blijven, tot alles in huis stil was ;
dan zou zij naar beneden sluipen en haar boek in veiligheid brengen.
Eindelijk hoorde zij de klok elf uur slaan, en zij wist
dat Miss Good en Juffrouw Danesbury nu spoedig naar
hare kamers zouden gaan. 0 ja, dat was Juffrouw Danesbury's stap, die haar deur voorbijging. Tien minuten later
verliet zij haar bed, deed een doek om, en na de deur zacht
geopend te hebben, snelde zij de trappen af en bevond zich
in de groote gang, welke naar de schoolzaal leidde.
Het verwonderde haar, dat de deur van de kamer een
weinig open stond ; zij ging echter zonder te aarzelen naar
binnen, en vond, niettegenstaande de duisternis, spoedig
haar boek op den lessenaar. Zij wilde nu haastig terugkeeren, toen zij een licht gedruisch hoorde in dat gedeelte
van de zaal, waar de hoogste klasse was. Het volgende
oogenblik liep iemand met een zwaren stap door de kamer,
terwijl de maan, die juist opkwam, de gestalte verlichtte.
Hester herkende Suzanna Drummond. Wat kon zij hier te
doen hebben ? Zij durfde niet spreken, want zij zelf had
tegen de regels gehandeld door in de schoolkamer te gaan.
Zij hield zich daarom doodstil, totdat zij Suzanna's stap
niet meer hoorde ; en toen, dankbaar dat zij haar schat
had teruggekregen, keerde zij naar hare slaapkamer terug,
en een oogenblik later was zij in diepe rust.
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HOOFDSTUK XXX.
De troebele stroom.

Den volgenden morgen zat Dora als gewoonlijk voor
haar net opgeruimden lessenaar. Zij maakte de klep open
en vond alles in orde ; hare boeken en schriften lagen op
hunne plaats en haar geliefd opstel, in een netten omslag
van bruin papier genaaid, lag nog, waar zij het den vorigen
avond gelegd had.
Zij was waarlijk opgewonden over hare rivier, en daar
het een halve vrije dag was, besloot zij er eens flink aan
te gaan werken. Zij verlangde alleen maar, dat zij het
iemand eens voor kon lezen. Zij gevoelde dat deze schoone
gedachten, die mooie taal, die afgeronde tijdperken, iemand
genoegen zouden doen om aan te hooren.
Zij wist dat Hester ook, zooals zij het noemde, eene ijdele
poging waagde om voor denzelfden prijs te werken. Hester
zou het niet durven, iets van Dora's opstel over te nemen ;
maar zij zou ontmoedigd worden, arm kind, om langer aan
haar eigen opstel te werken. Maar Dora kon aan de verleiding geen weerstand bieden om Hester haar opstel, zoover
het gereed was, voor te lezen. Na het eten noodigde zij Hester
dus uit met haar naar een priëeltje in den tuin te gaan,
waarin de twee vriendinnen dan het genot konden smaken,
zich over Dora's buitengewone talenten te verheugen.
Hester was nog, in een zeker oogpunt, onder Dora's
invloed en had den moed niet haar te zeggen, dat zij ook
plan had gehad dezen middag eens ijverig aan haar proefwerk te gaan schrijven.
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„Nu, lieve Hetty," zeide Dora, toen zij in het priëeltje
zaten, „je bent het eenige meisje op school, aan wie ik het
onderwerp van mijn groot werk toevertrouw. Ik geloof
waarlijk, dat ik iets geheel oorspronkelijks geschreven heb.
Ik hoop nu maar, dat je er niet ontmoedigd door zult
worden. Ik vrees dat je, na mijn werk gelezen te hebben,
niet meer den moed zult hebben, het uwe voort te zetten;
maar dat is niets, lieve ; het is toch eene goede oefening
voor je ; maar dit moet ik je even zeggen, dat ik het wel
wat dom van je vond, om voor een prijs mede te dingen,
waarvan je wist, dat ik er ook voor zou werken."
„Dora, mag ik je opstel lezen ?" vroeg Hester. „Ik stel
groot belang in mijn eigen onderwerp, en of ik den prijs
win of niet, ik zal toch altijd met genoegen denken aan
het werk, dat ik er aan gehad heb."
„ Welk onderwerp hebt gij gekozen ?"
„Ik geef eene beschrijving van de laatste dagen van
Marie Antoinette."
„0, wat afgezaagd, mijn lieve kind, hoe vreeselijk afgezaagd ; maar ik wil je natuurlijk niet ontmoedigen. Nu,
ik beschrijf eene schilderij naar het leven, en ik geef het
tot titel : „De Rivier". Hoor, zoo begint het ik geloof
waarlijk, dat ik het uit het hoofd weet: ,,Als onze oogen
rusten op dezen helderen, klaren stroom, en wij de zon
zien schitteren" — lieve Hester, gij moest mij het opstel
eens voorlezen. Het zal mij genoegen doen, mijne eigen
woorden van uwe lippen te hooren, want ge hebt waarlijk
een goed accent."
Hester sloeg het bruine papier open, en daar zij hare
taak zoo spoedig mogelijk wilde volbrengen, wilde zij
dadelijk beginnen te lezen. Toen zij echter de eerste regels
zag, keerde zij zich tot Dora en zeide : „Zeillet gij mij
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niet, dat gij uw opstel den titel van „De Rivier" gegeven
hadt ?"
„Ja, de geheele titel is: „De kronkelingen van eene edele
rivier."
„Het is vreemd," zeide Hetty. „Hier staat : „de kronkelingen van een troebelen stroom. Als onze doffe oogen op
dit drabbige water rusten, waarin de zon zich onmogelijk
kan spiegelen." Maar Dora, dit kan je opstel niet zijn, en
toch is het je eigen schrift."
Dora trok, met een vuurrood gezicht, het schrift uit
Hester's hand en keek het haastig in.
Helaas ! Er was geen twijfel aan ; de titel van dit opstel
was : „de kronkelingen van eenen troebelen stroom", en
de woorden, die daarop volgden, waren eene treurige en
belachelijke parodie op haar eigen hoogdravende zinnen.
Het schrift was uiterst nauwkeurig nagemaakt. Het bruine
papier, dat zij er om had gedaan om het opstel netjes te
bewaren, was zonder twijfel het hare ; het papier zelfs,
waar het opstel op was geschreven, geleek het hare. Dora
sloeg haastig de bladzijden om en ontdekte nu eerst eenig
verschil. Er waren slechts vijf' bladzijden met dezen onzin
beschreven ; en den avond te voren, toen zij hare taak
geëindigd had, had zij met een trotsch gevoel hare tien
bladzijden geteld. Zij keek het geheele geschrift blad voor
blad na, terwijl hare wangen hoogrood gekleurd waren en
hare handen beefden. In het eerste oogenblik kon zij geen
woord uitbrengen.
Eindelijk sprong zij op, en terwijl zij de verwonderde en
verschrikte Hester aanzag, kreeg zij hare stem terug.
„Hetty, je moet mij helpen. Het schandelijkste, brutaalste
bedrog is gepleegd geworden. Iemand is laag genoeg, brutaal genoeg, slecht genoeg geweest, mijn lessenaar heimeAnnie Forest.
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lijk te openen, en mijn opstel weg te nemen, mijn opstel,
waarvoor ik gewerkt en gezwoegd heb. De uitdrukkingen
van mijn, — ja, ik moet het zeggen — van mijn genie, zijn
onmeedoogend verbrand of verduisterd, en dit ding is er
voor in de plaats gelegd.
Hetty, waarom spreek je niet ? Waarom kijkt ge mij
zoo vreemd aan ?"
„Het schrift brengt mij in de war," zeide Hester ; „het
is toch uw schrift."
„Het schrift is van mij ! 0, slecht kind ! Het schrift is
een namaaksel van het mijne, eene zwakke, armzalige
nabootsing. Ik dacht, Hetty, dat gij het handschrift van
uwe vriendin wel zoudt kennen. Ik dacht, dat iemand, in
wie ik vertrouwen stelde, iemand, die ik mij verwaardigd
heb op te letten, omdat ik dacht dat wij gemeenschap van
geest hadden, niet zoo belachelijk dwaas zou zijn, dit
schrift voor het mijne aan te zien. Kijk, als het je blieft}
nog eens, Hester Thornton, en zeg mij dan eens of ik ooit
zoo mijne t's doorschrapte ; je weet ik schrijf ze altijd
loopend ; en maak ik ooit eene hoofdletter B zooals deze ?
En dan die afschuwelijke krullen ! Ik geef toe, dat het
schrift over het algemeen voor een toevallig opmerker
iets van het mijne heeft, maar gij, Hester, — ik dacht,
dat gij mij beter kendet !"
Hester bekeek het opstel nog eens, en moest nu bekennen, dat de t's en de krullen niet in Dora's schrijfkunst
voorkwamen.
„Het is eene nabootsing, die zeer handig uitgevoerd is,"
zeide Dora. „Deze boosaardige, wreede poging om een ander
te benadeelen, kan slechts voortgesproten zijn uit een
laaghartigen geest. Hester, er wordt hier op school veel
voorgetrokken, maar denkt gij, dat ik zal toestaan, dat zo o,
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ets niet onderzocht zal worden ? Indien het noodig is,
zal ik zelfs mijn vader verzoeken zich er mede te bemoeien.
Het is eene grove beleediging, maar eindelijk zal het geheele
geheim opgelost worden. — Ik zal Miss Good en Juffrouw
Danesbury dadelijk van het gebeurde gaan inlichten ; en
zoodra Mevrouw Willis terug is, zal ik haar vertellen, welk
eene slang zij gekoesterd heeft in dit slechte, valsche meisje,
in Annie Forest."
„Stil, Dora," zeide Hester plotseling. Zij was van haar
stoel opgesprongen en was doodsbleek geworden.
Er ging plotseling een licht voor haar op ; zij was op
het punt van te gaan spreken, toen iets, -- een klein, nietig
voorval plaatsgreep.
Zij zag de kleine May in de verte met uitgestrekte
armpjes naar een meisje toeloopen, terwijl zij in kinderlijke
opgewondenheid hare knieën omvatte. Het meisje boog
zich over het kind en kuste het gezichtje, en het kind
sloeg hare armpjes om haar hals. Een oogenblik later vervolgde Annie Forest haar weg, terwijl May haar verlangend
nakeek en daarna met de kindermeid een anderen kant uitging. — Het geheele tooneel duurde slechts een oogenblik,
maar terwijl zij er naar keek, werd haar gelaat strak en
wit. Zij ging weer zitten met hare lippen stijf op elkander
geklemd.
„ Wat is er, Hetty ?" riep Dora uit. „Wat wilde je gaan
zeggen ? Je weet hier toch niets van ?"
„Neen, Dora, ik ben de schuldige niet. Ik wilde alleen
maar zeggen, dat je [niet zeker weet, dat Annie het gedaan heeft."
„0, zoo, ga je ook al de partij kiezen van dat akelige
kind ! Je verwondert mij ! Zij heeft je kleine zusje bijna
vermoord en bovendien hare liefde nog van je gestolen.
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Heb je daar straks niet opgemerkt, hoe het kind naar
haar toe snelde ? Zij kust jou nooit zoo."
,Ik weet het — ik weet het," zeide Hester, terwijl zij
met een zucht haar gelaat van Dora afwendde. Zij leunde
tegen de houten bank, terwijl zij haar gloeiend voorhoofd
tegen hare handen drukte.
„ Gij zult zegevieren, Hester, wanneer Annie openlijk
weggestuurd wordt," zeide Dora, terwijl zij Hetty op den
schouder tikte. Daarna nam zij het valsche opstel op en
verliet langzaam den tuin.

HOOFDSTUK XXXI.
Goede en slechte geniussen.

Hester stond verscholen in het schaduwrijke prieeltje.
En op dien zachten lentedag, terwijl de vogels boven haar
in de takken hun liedje kweelden, en de warme, lichte
bries langs hare gloeiende wangen waaide, vochten goede
en kwade geniussen om de zegepraal. Welke zouden overwinnen ? Hester had vele fouten, maar tot nog toe was
zij eerlijk en waarheidlievend geweest ; hare zonden waren
jaloerschheid en trots, maar nog nooit in haar leven was
er eene leugen over hare lippen gekomen. Zij wist zeer
goed — en beefde, als de volle waarheid zich aan haar
vertoonde, — dat zij het in hare macht had Annie van
alle verdenking vrij te spreken. Zij kon zich maar niet
begrijpen, hoe die domme Suzanna Drummond zulk een
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schrander en diep doordacht plan had kunnen verzinnen
en uitvoeren ; maar zij wist ook, dat, als zij vertelde, wat
zij dien nacht met hare eigen oogen gezien had, zij voorzeker zulk een leiddraad voor het schijnbaar geheim zou
geven, dat de waarheid aan het licht moest komen.
Als Annie van deze beschuldiging werd vrijgesproken,
dan zou zonder twijfel de oude geschiedenis van de
karikatuur van Mevrouw Willis ook weder opgehaald
worden.
Hester was een verstandig, opmerkzaam meisje ; het feit
dat zij Suzanna Drummond midden in den nacht in de
schoolkamer had gezien, opende ook hare oogen voor de
twee andere geheimen. — Toen Suzanna nog hare kamergenoot was, had het haar altijd verwonderd, dat Suzanna
hare slaperigheid zoo gaarne overwinnen wilde, en zij had
altijd gelachen om de hulpmiddelen, welke zij gebruikte
om gewekt te worden. Zij had er toen echter nauwelijks
over nagedacht ; maar nu overwoog zij alles nog eens
nauwkeurig, en werd er meer en meer zeker van, dat de
slaperige en schijnbaar onschuldige Suzanna om de eene
of andere onverklaarbare reden zaden van tweedracht en
twist in de school wilde zaaien. Hester wist, dat als zij
sprak, zij de arme Annie vrij kon pleiten en haar weder
in de gunst van Mevrouw Willis kon herstellen. Zou zij
het doen ? Zou zij het waarlijk doen ? Hare lippen beefden,
hare gelaatskleur veranderde, terwijl de geniussen in haar
binnenste een zwaren strijd om de overwinning voerden.
Hoe had zij er naar gehaakt zich op Annie te kunnen
wreken ! Hoe zeer had zij haar gehaat ! Nu was het uur
der wrake aangebroken ! Zij behoefde zich slechts stil te
houden, om de zaak haar gang te laten gaan ; zij had
slechts het kleine voorval van den vorigen avond te ver-
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zwijgen, en zonder twijfel zou de schijn tegen Annie zijn,
en zij zou van school gejaagd worden !
Mevrouw Willis zou haar veroordeelen, de Heer Everard
zou haar schuldig moeten verklaren. Zij zou vertrekken,
en wanneer de kust weer veilig was, zou de liefde, welke
zij Hester ontnomen had, de kostbare liefde van Hester's
eenig zusje, weer tot haar terugkeeren.
„Gij zult u naar en ongelukkig gevoelen," fluisterden de
goede engelen haar in het oor ; maar tevergeefs, zij luisterde niet naar hen.
„Ik heb mij voorgenomen om mij te wreken, en nu is
de gelegenheid daar. Zwijgen, ja zwijgen, dat zal mijne
wraak wezen !"
En de goede engelen keerden vol droefheid naar hunnen
Vader in den Hemel terug. De slechte echter verheugden
zich, want Hester was diep gezonken !

HOOFDSTUK XXX.II.
Nieuwe verdenkingen.

Mevrouw Willis was nog geen uur thuis, of Dora Russell vroeg haar om een onderhoud.
Annie had nog niets van het veranderde opstel gehoord,
want Dora had besloten de zaak zoo geheim mogelijk te
houden, totdat Mevrouw Willis haar in handen zou genomen hebben.
Annie gevoelde zich beangst en bezwaard. Zij had er
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berouw over, dat zij de meisjes op haar tocht door het
bosch vergezeld had. Phyllis en Nora waren beiden zwaar
verkouden geworden, Suzanna's gelaatskleur was nog witter
dan ooit en zij was nog slaperiger dan anders. Annie moest
weer het gewone tijdperk van berouw doorloopen over
eene van hare guitenstreken.
Niemand had ooit dieper berouw dan zij, maar ook niemand gaf zich weêr zoo spoedig aan een volgende verleiding over. Indien zij alleen in de zaak betrokken ware
geweest, zou zij regelrecht naar Mevrouw Willis gegaan
zijn, en haar alles bekend hebben ; maar nu kon zij dit
niet doen zonder hare vriendinnen te noemen, en dezen
wilden daar natuurlijk niet van hooren.
Al de meisjes waren echter een weinig bezwaard, dat
de zigeunervrouw het geheim wist, en zij spraken dikwijls
met elkander over de kans, dat zij haar zou kunnen verraden. De oude Betje konden zij vertrouwen ; want Betje,
de koekjesverkoopster, had al sinds onheugelijke tijden
met de ondeugende meisjes van Rustenburg samengespannen. Betje had hun altijd de lekkernijen bezorgd voor hunne
geheime feesten, en was altijd zeer billijk met de prijzen.
-- Ja, zij wisten, dat zij van Betje niets te vreezen hadden,
maar met Moeder Rachel was het heel iets anders. Zij
kon hun nog eens meer geld willen afpersen voor haar
stilzwijgen ; zij kon in den tuin komen, en dan zou men
haar opletten. Ieder oogenblik kon zij brutaalweg om een
onderhoud met Mevrouw Willis verzoeken.
„Ik ben vreeselijk bang voor Moeder Rachel," zeide
Phyllis, terwijl zij alleen bij de gedachte aan haar reeds
rilde.
„Ik zou heusch flauw vallen, als ik haar weer zag," zeide
Nora, en de andere meisjes gingen altijd uit voorzien van
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geld, ingeval de zigeunersvrouw uit den een of anderen
hoek mocht te voorschijn komen, en haar om een zilverstuk
zou vragen.
Den dag, waarop Mevrouw Willis zou terugkomen, liep
Annie de lommerrijke laan op en neer, verdiept in droefgeestige en berouwvolle gedachten, toen op eens Suzanna
Drummond en Julia Morris verschrikt op haar toe vlogen,
en riepen :
„Zij staat daar bij het kreupelhout, en zij wenkt ons !
0, ga toch met ons mee, toe lieveling, toe lieve Annie !"
„Dat is niet noodig," antwoordde Annie. „Moeder Rachel
wil geld hebben, en ik ben niet van plan het haar te geven. Wees maar niet bang voor haar en geef vooral
geen geld. Want, waarom zou zij het vertellen, daar heeft
zij niets geen voordeel bij ?"
„0, ja, zij vertelt het toch, Annie," zeide Julia Morris
snikkende. „Toe ga met ons mee, wij moeten haar tevreden stellen !"
„Ik kan nu niet meegaan," zeide Annie. „Hoor ! daar
roept iemand mij. Ja, Juffrouw Danesbury, wat is er ?"
„Mevrouw Willis wil, dat je oogenblikkelijk in haar
kamer komt, Annie," antwoordde Juffrouw Danesbury ; en
Annie ging dadelijk heen, niet weinig verwonderd, doch
zonder de minste achterdocht. Het feit echter, dat zij
Mevrouw Willis openlijk ongehoorzaam was geweest, en
iets bedreven had, dat haar groot verdriet zou doen, bracht
eene schaduw van verlegenheid op haar gewoonlijk zoo
open gelaat. Ook moest zij bij zichzelf bekennen, dat zij
zich tegenover moeder Rachel lang niet zoo veilig gevoelde,
als zij aan Suzanna en Julia had doen voorkomen. Haar
stap werd al langzamer, naarmate zij het huis naderde, en
hoe vurig wenschte zij, dat zij niet wild en ongehoorzaam
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ware geweest tijdens de afwezigheid van hare beminde
onderwijzeres.
„ Maar welk nut is er in gelegen, om over iets, dat reeds
geschied is, nog te klagen ?" zeide zij halfluid. „Ik weet
toch, dat ik nooit goed kan worden, nooit, nooit !"
Zij trad aarzelend de zitkamer binnen, en zag Mevrouw
Willis zitten met een droefgeestigen en vermoeiden trek
op het gelaat, terwijl Dora Russell met roode wangen en
eene vertoornde uitdrukking in hare oogen tegen den
schoorsteenmantel stond geleund.
„ gom hier, Annie !" zeide Mevrouw Willis op vriendelijken toon.
Annie's eerste gedachte was, naar Mevrouw Willis toe
te gaan, hare armen om haar hals te slaan, en haar, evenals een kind aan hare moeder, de geheele geschiedenis van
hare wandeling door het bosch en van het geheime feestmaal in het feeënland te vertellen.
Drie dingen hielden haar echter tegen : Zij mocht hare
bezwaren niet openbaren en daardoor de andere meisjes
verraden ; zij kon niet, zelfs indien zij gewild had, één
woord spreken, in tegenwoordigheid van deze koude, vertoornde Dora, en in de derde plaats zag Mevrouw Willis
er zoo vermoeid en verdrietig uit, dat zij haar niet nog
meer verdriet wilde aandoen. De aarzelende houding, waarmede zij de kamer binnentrad, maakte dat mevrouw Willis
haar met een angstigen blik opnam, terwijl Dora haar
zegevierend aanzag.
„ gom hier, Annie !" herhaalde Mevrouw Willis. „Ik
wensch je te spreken. Iets zeer slechts is er in mijne
afwezigheid gebeurd."
Annie's gelaat werd plotseling bleek.
„Zou de zigeunervrouw haar nu reeds verraden hebben ?"
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Mevrouw Willis, die Annie's merkbare verlegenheid had
gezien, vervolgde op een ernstigen, gestrengen toon :
„Ik verlang de volle waarheid te hooren, mijn kind. Zie
dit schrijfboek eens in. Kent gij dit schrift ?"
„Wel, het is natuurlijk het uwe, Dora," zeide Annie,
die nu geheel in de war was.
„Het is niet het mijne," begon Dora. Mevrouw Willis
legde haar echter het zwijgen op.
„Laat mij spreken, Dora, ik zal de zaak wel uitleggen. —
Annie, gedurende mijne afwezigheid heeft iemand zich
schuldig gemaakt aan eene lage en slechte daad. Een van
de meisjes heeft in het geheim Dora's lessenaar geopend,
en heeft de tien bladzijden van een opstel, getiteld : „De
Rivier", dat zij gereed maakte voor den prijswedstrijd,
weggenomen en er dit voor in de plaats gelegd. Zie het
eens goed na ; kunt gij er mij iets van vertellen ?"
Annie nam het schrijfboek in de hand en sloeg de bladen om.
„Moet het eene parodie verbeelden ?" vroeg zij eindelijk.
,,Het klinkt belachelijk. Neen Mevrouw, ik weet er niets
van af ; iemand heeft klaarblijkelijk Dora's schrift nagemaakt ; maar ik kan niet nagaan, wie de schuldige is."
Zij wierp het schrijfboek met een losse onverschilligheid
naast zich op de tafel, en zag Dora met eene vroolijke
flikkering in hare oogen aan.
„Ik geloof, dat het eene geestige parodie is," herhaalde
zij ; „ik vind haar tenminste heel grappig."
Hare onverschillige houding deed Mevrouw Willis onaangenaam aan, en maakte de arme Dora razend.
„Wij hebben je niet laten roepen, Annie," zeide de directrice, „om uwe meening over de parodie te vragen, maar
om je te vragen eenig licht op de zaak te werpen. Wij
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moeten zoo spoedig mogelijk uitvinden, wie zoo slecht
geweest is met voorbedachten rade het werk van een
ander meisje te bederven."
„Maar waarom hebt u mij dan laten roepen ?" vroeg Annie
op een weinig trotschen toon.
„Omdat," zeide Dora, die hare beleedigde gevoelens niet
langer in kon houden, „omdat gij alleen het kunt ophelderen ; omdat gij de eenige op school bent, die laag genoeg
zijt, zoo iets gemeens te doen ; omdat gij alleen zoo iets
bespottelijks kunt schrijven !"
„0, is het daarom," zeide Annie. „Jij verdenkt mij dus.
Verdenkt u mij ook, Mevrouw Willis ?"
„Mijn kind, — wat zal ik zeggen ?"
„ Niets, indien u mij verdenkt. Men gelooft mij toch al
lang niet meer. Ik ben een slecht, koppig, eigenzinnig
meisje, maar in deze zaak ben ik volkomen onschuldig ;
ik heb dit opstel nu voor het eerst gezien, en nog nooit
van mijn leven ben ik in Dora's lessenaar geweest. Ik mag
ruw en ondoordacht zijn, maar nog nooit heb ik iets boos-

aardigs gedaan. Ik heb volstrekt geen reden om Dora te
benadeelen, zij gaat mij niet aan. Zij werkt voor den prijs
van het opstel, maar zij heeft geen kans hem te winnen.
Waarom zou ik mijzelf lastig vallen door haar werk te
bederven ? Waarom zou ik de moeite nemen hare woorden
bespottelijk te maken, en haar schrift na te maken ?
Mevrouw Willis, het geloof kan ik u niet geven, en ik zie,
dat u mij niet gelooft, maar ik ben geheel onschuldig."
Na dit gezegd te hebben, barstte zij in tranen uit, en
verliet snel de kamer.
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HOOFDSTUK XXXIII.
Zonder vertrouwen.

Dora Russell had in Hester's tegenwoordigheid openlijk
verklaard, dat zij, die haar deze beleediging had aangedaan,
openlijk gestraft en weggestuurd moest worden.
Den avond van haar onderhoud met de directrice had zij
zich zelf zoo ver vergeten, dezen wensch met de uiterste
hevigheid te herhalen. Zij had ronduit verklaard, dat zij
geloofde, dat Annie de schuldige was, en had Mevrouw
Willis gewezen op haar overdreven liefde voor Annie.
De groote waardigheid echter in Mevrouw Willis' manieren en de half treurige en verontwaardigde blik, waarmede
zij het opgewonden meisje aanzag, brachten haar eindelijk
tot kalmte. Mevrouw Willis had medelijden met Dora ; zij
kon zeer goed begrijpen, welk eene beproeving deze flauwe
grap voor het trotsche meisje moest zijn ; maar ofschoon
haar vertrouwen in Annie een' hevigen schok had gekregen, wilde zij dit toch niet laten blijken.
„Ik zal alles voor je doen, wat ik kan, Dora," zeide zij,
toen de schreiende Annie de kamer verlaten had. -- „Ik
zal de schuldige zien uit te vinden. Annie heeft volstandig
de beschuldiging tegen haar ontkend ; en tenzij hare schuld
kan bewezen worden, is het niet meer dan recht, dat wij
in hare onschuld gelooven. Er zijn verscheidene meisjes op
Rustenburg, en morgenochtend zal ik deze onaangename
zaak nauwkeurig onderzoeken. -- Ga nu, mijn kind, en
indien gij genoegzame wilskracht hebt, beproef uw opstel
dan nog eens te schrijven. En ik twijfel er niet aan, dat
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de tweede uitwerking van uw opstel nog belangrijker zal
zijn dan de eerste. — Eerstbeginnenden kunnen niet te
dikwijls hun onderwerp overschrijven."
Dora maakte Bene trotsche beweging met het hoofd ; zij
had echter te veel ontzag voor Mevrouw Willis om hier
iets tegen te zeggen. Zij verliet onvoldaan de kamer, zij
gevoelde zich ongelukkig, en verlangde naar een deelnemend
praatje met hare kleine vriendin, Hester Thornton.
Toen zij echter bij Hester kwam, scheen deze niet gestemd met iemand te praten. „Ik zal het met Mevrouw
Willis wel klaarspelen, en er is geen twijfel aan, of morgen zal zij bekend gemaakt worden," zei Dora, halfluid.
Hester, die gebogen zat over hare fransche les, keek
droomend op.
„Wie zal bekend gemaakt worden ?" vroeg zij.
„0 ! Hester, wat wordt je stompzinnig !" riep Dora uit;
„wel natuurlijk die akelige Annie Forest ; maar ik heb
heusch geen geduld om langer met je te spreken ; je
schijnt je verstand verloren te hebben. Ik ben wel dwaas
geweest, mij te vernederen door zooveel notitie van een
van die kleine meisjes te nemen." Zij liep daarna de
speelzaal door naar hare eigen kamer, terwijl zij verwachtte,
dat Hester dadelijk zou opstaan en haar achterna snellen ;
tot hare verwondering echter bewoog Hester zich niet,
maar bleef zij zitten met haar hoofd over het boek
gebogen.
Den volgenden morgen hield Mevrouw Willis hare belofte
tegenover Dora, en deed de nauwkeurigste navragen met
het oog op de grap, waarvan Dora het slachtoffer was
geweest. -- Eerst vertelde zij in tegenwoordigheid van al
de meisjes wat er was voorgevallen, en daarna deed zij
aan ieder meisje twee vragen, namelijk deze : „Of zij de

190

slechte daad zelf had gedaan ? Of dat zij eenig licht op
de zaak kon werpen ?"
Eén voor één kwamen de meisjes bij hare meesteres,
en na ontkennend op beide vragen geantwoord te hebben,
gingen zij weer naar hare plaats terug.
„Nu, meisjes," zeide Mevrouw Willis, „gij hebt allen ontkend. -- Zoo iets als aan Dora overkomen is, kan niet
zonder handen verricht zijn. De leeraressen staan boven
de verdenking ; de dienstboden zijn geen van allen ontwikkeld genoeg zoo iets slechts te verzinnen. Een van u
allen is schuldig, en ik ben vast besloten de waarheid te
weten te komen. Gedurende dit halve jaar heeft er een
slechte geest in uw midden geheerscht. Onder deze omstandigheden kan de liefde niet tieren, en moet de ware
en edele zin van vriendschap en al de gevoelens, welke de
ware godsdienst ons leert, kwijnen. Ik zeg u, dat ik dit
hier op Rustenburg niet dulden wil. — Het is eenvoudig
onteerend van het meisje, hare vriendinnen zoo iets aan te
doen. Dit is niet de eerste, noch de tweede maal, dat de
lessenaars heimelijk zijn geopend geworden. Ik wil uitvinden, wie deze oneerlijke persoon is ; en daar zij niet verkiest het mij uit zichzelf te belijden, daar zij de leugen
boven de waarheid stelt, zal ik haar, indien ik haar uitvind, mijn grootste ongenoegen doen gevoelen. Op deze
school heb ik altijd getracht de meisjes de ware gevoelens
van eer en vertrouwen in te prenten. Ik heb eenige algemeerre bepalingen gemaakt, en die verwacht ik, dat gehoorzaamd zullen worden ; maar ik heb u nooit lastig
gevallen met kleine en vernederende beperkingen. Ik heb
u een zekere vrijheid gegeven, welke ik dacht, dat voor
uw bestwil was ; en ik heb nooit een van u verdacht,
tenzij gij er mij reden toe gaaft.
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Nu zeg ik u echter, dat ik al mijne gewoonten verander.
Eén meisje hier in de kamer is schuldig. Door haar toedoen
zal ik u allen als schuldig beschouwen, en u daarom ook
straffen. Tot het einde van dezen cursus, of tot het uur,
waarop het schuldige meisje verkiest hare medescholieren
te bevrijden, zal ik u allen, met uitzondering van de kleine
kinderen en natuurlijk ook van Dora Russell, die zichzelf
deze onaangenaamheid niet zal hebben aangedaan, ten
strengste straffen.
Ik ontneem u uwe halve vrije dagen, ik ontneem u het
gebruik van de zijkamer voor uwe voorbereidingen ; en
zelfs elk zitkamertje in de speelzaal wordt verbeurd verklaard. Maar dit is nog niet alles.
Door u mijn vertrouwen te ontzeggen, moet ik u als eerloozen behandelen. Gij zult niet langer de vrijheid genieten, welke gij gewend zijt ; overal zult gij bewaakt worden.
Er zal van nu af altijd eene leerares in de speelzaal zitten
en u in den tuin begeleiden ; en ik verklaar u openlijk,
meisjes, dat toevallige woorden of gezegden, welke u ontvallen, zullen opgevangen en zoo noodig gebruikt worden
tot opheldering van dit onteerend geheim."
Hierop verliet Mevrouw Willis de kamer, en de leeraressen verwezen de meisjes ieder naar hare klassen, om
zich voor de lessen gereed te maken. — Onbeschrijfelijk
was de schrik, dien deze woorden hadden veroorzaakt.
De onschuldige meisjes waren als versteend ; en van af
dit uur scheen alle zonneschijn en geluk Rustenburg verlaten te hebben.
De twee echter, die de verandering het meest gevoelden,
en op wier veranderde gelaatstrekken menig meisje een verdachten blik begon te werpen, waren Annie Forest en Hester
Thornton. -- Hester was bezwaard door het onverdrage-
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lijke gevoel van de schandelijke leugen, welke zij verteld
had. Annie, die in eene andere zaak schuldig was, verviel
ten laatste in een gevoel van ellende en verlatenheid.
Hare ouderlooze, eenzame positie deed zich nu voor het
eerst gevoelen ; zij at weinig, sliep weinig ; zij werd bleek
en mager, en hare gezondheid leed er waarlijk onder.
Alles was veranderd op Rustenburg.
In de groote speelzaal stonden de zitkamertjes leeg; men
zag geen vroolijke groepjes meisjes meer, die vertrouwelijk
met elkander zaten te praten ; want zoodra twee of drie
meisjes een praatje met elkander wilden maken, zagen zij,
dat eene van de leeraressen onmiddellijk achter haar ging
zitten. Het repeteeren voor het comedietje ging zoo langzaam vooruit, dat niemand verwachtte, dat het ooit opgevoerd zou worden ; en de eenige uitkomst en ontspanning
voor de meisjes lag in het feit, dat de vacantie niet ver
af was, en dat in dien tusschentijd zij hard voor de prijzen
konden werken.
De dagen kropen droefgeestig voorbij, en nu eerst stelden
de meisjes de oude voorrechten van vrijheid en vertrouwen,
welke zij hadden genoten, ten volle op prijs. Soms waagde
men eerre zwakke poging ten koste van Dora gekheid te
maken en om haar te lachen. De onverschilligste meisjes
noemden haar, als zij langs hen kwam, den troebelen
stroom ; maar niemand ging gretig op de grap in. De straf,
welke zij onschuldig moesten lijden, drukte haar te zwaar.
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HOOFDSTUK XXXIV.
Betje wordt op een ongelegen tijd ziek.

De acht meisjes, die aan de buitenpartij hadden deelgenomen, werden op een zekeren dag zeer verschrikt door
Bene onaangename ontdekking. Betje was de mand niet
komen halen. — Suzanna Drummond wandelde eens met
een meisje, Rosa Allison, in den tuin, in de richting van
het laurierboschje. Daar zag zij opeens een stukje van het
witte hengsel van de mand ; — zij had dadelijk de aandacht van hare vriendin op iets anders gevestigd. — Rosa
had Suzanna's plotselingen schrik niet opgemerkt ; maar
Suzanna had de eerste de beste gelegenheid waargenomen
om van haar vrij te komen en was weggesneld om een
van de meisjes, die medegedaan had, op te zoeken. De
eerste, die zij zag, was Annie Forest, die als gewoonlijk
weer alleen liep met haar krullend haar in treurige wanorde. — Suzanna fluisterde haar in het oor, dat de oude
Betje haar in den steek had gelaten, en dat de mand met
d e leege flesschen en het bemorste tafellaken ieder oogenblik kon ontdekt worden.
Annie's bleek gelaat werd lichtrood gekleurd bij het
hooren van Suzanna's woorden.
„Waarom zouden wij het ook verbergen ?" zeide zij,
terwijl een straal van hoop haar gezicht ophelderde. „Toe,
Suze, laten wij naar Mevrouw Willis gaan en haar de
waarheid vertellen ; ik geloof, dat het 't beste is. Het
andere kwaad hebben wij niet gedaan ; en als wij alles
bekend hebben, zullen wij ons veel geruster gevoelen."
Annie Forest.

13
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„Neen, het andere hebben wij niet gedaan," zeide Suzanna, terwijl haar gelaat aschgrauw werd ; „maar dit bekennen, Annie ? Ik geloof, dat je mal bent ! Je mag het
niet vertellen."
„Ook al goed," zeide Annie ; „ik zal het natuurlijk niet
doen, voordat gij er allen in toestemt." Zij vervolgde
daarna hare wandeling met hare handen stijf in elkander
geklemd en met een treurigen trek op haar gewoonlijk
zoo kalm gelaat.
Suzanna vond spoedig Phyllis en Nora, en het kostte
haar niet de minste moeite de vrees van deze verlegen
meisjes op te wekken. Zij werden zeer bleek, en waren
niet weinig verschrikt, toen zij hoorden, dat Annie Forest,
hare aanvoerster, het geheim wenschte te verraden.
„O !" zeide Suzanna, „maar zij zal zoo laaghartig niet
zijn ; zij zeide, dat zij het niet zou vertellen, tenzij wij,
het allen wenschten."
„Maar wat moeten wij met de mand doen ?"
„Meisjes, geen gefluister," zeide Miss Good, die achter
haar kwam. -- „Suzanna, gij ziet bleek en koud, wandel
die laan zes maal op en neer en ga dan in huis -- Phyllis
en Nora, gij kunt met mij mee gaan naar dat huisje. Ik
heb eene boodschap voor Mevrouw Willis aan Mary Martin
over de kippen voor morgenmiddag."
Phyllis en Nora wandelden met ongelukkige gezichten
naast de engelsche gouvernante voort, terwijl Suzanna aan
hare overpeinzingen werd overgelaten.
Zij gevoelde, dat zij handelen moest.
De mand zou eens ontdekt worden, en dan zou de straf
vreeselijk zijn. Suzanna kon maar niet begrijpen, wat er
met Betje gebeurd was ; nog nooit was zij zoo in haar
plicht te kort geschoten.
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Betje woonde in een klein hutje, omstreeks twintig
minuten van Rustenburg verwijderd. Zij was een flinke
oude vrouw en werd bijna geheel onderhouden door de
meisjes van Rustenburg. De groote kersenboomen in haar
tuintje gaven ieder jaar hun rijpen oogst aan de leerlingen
van Mevrouw Willis. Iederen dag verliet Betje des morgens
vroeg Sefton met eene groote mand, gevuld met de heerlijkste koekjes en taartjes. Er was een bepaalde plaats
achter in den tuin, waar Betje altijd kwam. Hier ging zij
dan vergenoegd op het gras zitten, met den inhoud van
hare mand verleidelijk voor zich uitgestald ; want zij wist
wel, dat de dametjes, die van bruidsuikers, koekjes en
taartjes hielden, haar weg hierheen zouden vinden. Betje
vroeg hooge prijzen voor hare waar ; maar daar zij haar
dikwijls borgde, kon het de gedachtelooze meisjes weinig
schelen, dat zij voor Betje's koekjes tweemaal zooveel
betaalden als in den winkel.
De oppassende meisjes kwamen nooit bij Betje ; maar
Annie Forest, Suzanna Drummond en nog verscheidene
anderen hadden geregeld eene rekening bij haar, en er ging
zelfs geen dag om, waarop niet een van de meisjes over
de heining heen keek, en men haar kon hooren vragen :
„Wat hebt ge vandaag weer medegebracht om mij te
verleiden, Betje ?"
Voor de geheime feesten op het zolderkamertje was
Betje waarlijk onbetaalbaar. Niemand kon als zij zoo handig
eene mand met heerlijke etenswaren verbergen, en niemand
wist beter, waar de schoolmeisjes van hielden, dan zij. Zij
bepaalde wel hare eigen prijzen, maar wat zij leverde was
goed, en Betje was geheel in haar element, wanneer zij
eene bestelling kreeg van de jonge dames van Rustenburg
voor het een of andere feest.
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zult het krijgen, mijne kinderen, gij zult het krijgen," zeide zij dan, terwijl zij hare heldere, blauwe oogen
toekneep en lachte. „Laat het maar aan Betje over, lieverdjes, laat het maar aan mij over."
Bij gelegenheid van de buitenpartij in het feeënland had
Betje zich inderdaad overtroffen ; alles was goed gegaan.
De mand, welke de meisjes weder in het laurierbosch verborgen hadden, zou Betje den volgenden morgen vroeg
terug komen halen. Het was daarom geen wonder, dat
Suzanna geheel in de war was, en niet wist wat te doen,
toen zij de laan op en neer ging om zich warm te loopgin.
Het was reeds Juni, maar de avonden waren nog altijd
even koud. Suzanna bedacht ook, dat Betje reeds verscheidene dagen niet op hare oude plaats was geweest.
„Zou de oude vrouw ziek zijn ?" Toen deze gedachte bij
haar opkwam, werd Suzanna hoe langer hoe ongeruster.
Zij wist, dat er weinig kans bestond, dat de mand nog
lang verborgen zou blijven. Bruno kon zich zijne aangename
buitenpartij nog eens herinneren en de witte mand onder
de boomera wegtrekken. Jan, de tuinman, zou haar natuurlijk ontdekken, als hij den achtertuin opharkte. Het was
meer dan gevaarlijk haar daar te laten, en toch wist
Suzanna geen betere plaats oen haar te verbergen. Opeens
kwam zij op een denkbeeld ; zij keek op haar horloge en
zag, dat zij nog een half uur den tijd had, voordat zij naar
binnen moest gaan.
Als zij eens zoo snel mogelijk naar Betje's hutje liep,
en haar vroeg om morgen bij het krieken van den dag de
mand te komen halen ?
Op het oogenblik dat het denkbeeld in haar opkwam,
besloot zij ook dadelijk het ten uitvoer te brengen. Zij
keek haastig om zich heen ; geen leerares was in de nabij-
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heid : Miss Good was naar den poelier, Juffrouw Danesbury
speelde met de kinderen, en zij wist, dat Mademoiselle
Perier met eene hevige hoofdpijn naar huis was gegaan.
Zij verliet de breede laan, waar zij op en neer had moeten
loopen, drong zich door een kreupelboschje heen en bereikte
spoedig de omheining, waar Betje altijd zat. In een oogenblik was zij er overheen geklommen, kwam in een veld
terecht en liep nu zoo vlug zij kon in de richting van
Betje's huisje. Juist toen zij den straatweg bereikte, reed
een rijtuig met een heer en twee dames er in, haar voorbij.
Zij was hevig geschrikt, want zij geloofde, dat zij de dames
Bruce herkend had ; zij durfde echter niet naar haar kijken
en liep hijgende den weg over, terwijl zij hoopte, dat zij
zich vergist had.
In minder dan een kwartier had zij Betje's huis bereikt,
en trachtte voor de gesloten deur weêr op adem te komen.
De plaats zag er verlaten uit ; verscheidene rijpe kersen
waren van de booroen gevallen en lagen vergeten op den
grond. Suzanna klopte ongeduldig. Zij kreeg geen verstaanbaar antwoord. Zij had geen tijd om te wachten, drukte
daarom op de klink en ging naar binnen.
De arme, oude Betje lag daar met hevige pijn van de
rheumatiek op haar bed,
„0, zijt gij het, mijne lieve Juffrouw ?" vroeg zij, toen
Suzanna warm en vermoeid bij haar bed kwam.
.0, Betje, zijt ge ziek ?" vroeg Suzanna. „Ik kwam je
vertellen, dat ge de mand vergeten hebt."
„Neen, mijn kind, niet vergeten, volstrekt niet. Maar
verleden week heeft zoo'n hevige rheumatiek mij te pakken
gekregen, dat ik geen hand of voet kan bewegen. Ik was
al zoo nieuwsgierig, hoe gij het toch maaktet zonder uwe
koekjes en taartjes, lieve ; en dan te denken aan al die
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rijpe kersen, die daar voor niets op den grond liggen ; je
hart breekt er van."
„Ja, dat is wel waar," zeide Suzanna, terwijl zij een
verlangenden blik door de geopende deur wierp. „Het zijn
prachtige kersen en zeker heerlijk sappig. Ik zal er een
paar nemen, Betje, als ik weg ga, en zal je dan later wel
eens betalen. Maar ik ben nu hier gekomen om over de
mand te spreken. Je moet de mand weghalen, hoe ziek je
ook bent. Als de mand ontdekt wordt, dan zijn wij alien
verloren, en dan is het met je winstjes ook gedaan."
„Wel, juffertje-lief, als ik op handen en voeten kon
kruipen, dan zou ik haar gaan halen, liever dan dat u in
moeielijkheid zoudt komen ; maar ik kan geen voet verzetten. De dokter zegt, dat ik een soort rheumatische
koorts heb."
„0, lieve hemel ! lieve hemel !" zeide Suzanna, geen
enkel van hare kostbare oogenblikken willende verspillen
met de oude vrouw te beklagen. „Wat moeten wij doen ?
Ik zeg je nog eens, Betje, dat als de mand gevonden wordt,
wij verloren zijn."
„ Maar de boom is dik, heel dik, kindje ; zij zal niet gevonden worden, heusch niet."
„Ik zeg je, dat ze wel gevonden zal worden, vervelend
oud mensch, en je moet haar halen, , of iemand anders
sturen."
„ Daar is Mozes," zeide Betje, na lang gedacht te hebben;
„hij is een oplettend ventje, hij kon wel gaan. Hij woont
in het vierde huisje van hier af. Hij heet Mozes — Mozes
Moore. Ik zal hem een handje kersen voor de boodschap
geven. Als het u niet kan schelen Mozes even bij mij te
zenden, Juffrouw Suzanna, dan zal ik 't wel voor u in
orde zien te maken ; het is alleen maar jammer iemand
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anders dan de oude Betje in het geheim te nemen."
„Ja, het is jammer," zeide Suzanna, „maar onder deze
omstandigheden is er niets aan te doen. In welk huisje
zeidet ge, dat Mozes woont ?"
„ Het vierde van hier af, in de laan ; Mozes heet de
jongen ; hij heeft een gezicht vol sproeten en een scheel
oog. Wilt u hem bij mij zenden ? Maar zeg niets van de
kersen, anders gaat hij ze stelen. Het is een schelm, die
Mozes, maar ik geloof wel, dat ik hem met de kersen kan
lokken."
Suzanna zeide de arme Betje niet eens goeden dag, maar
snelde het hutje uit, sloot de deur achter zich, en raapte
gauw een paar rijpe kersen op om onderweg op te eten.
Zij was zoo gelukkig den bewusten Mozes t'huis te vinden, en bracht hem zelf in Betje's tegenwoordigheid. De
vreemde jongen grijnsde verschrikkelijk en zag er zoo
ondeugend uit, als een jongen er maar uit kan zien ; voor
de kersen was hij echter zeer gevoelig, en na veel vragen
om wat meer verklaarde hij zich bereid den volgenden
morgen om vier uur de mand van onder den laurierboom
te komen halen.

HOOFDSTUK XXXV.
Gij moogt het gerust vertellen.

Annie vervolgde hare wandeling. De gebeurtenissen van
de twee laatste maanden hadden haar geheel veranderd. —
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Als klein kind had zij tegenspoed en onthouding gekend.
Toen zij nog eene baby was, was Annie omringd geweest
door weelde en allerhande gemakken ; hare ouders woonden in een groot huis en hielden rijtuig, en Annie had
twee kindermeiden om haar te verzorgen. — Dit was in
de dagen, voordat zij nog van iets besef had. Met hare
eerste herinneringen kwam de voorstelling van een veel
kleiner huis, minder dienstboden, van hare moeder dikwijls
in tranen, en haar vader, die dikwijls afwezig was. —
Daarna was er in het geheel geen huis, dat de familie
Forest het hare kon noemen ; zij hadden nu enkel een
paar kamers, tamelijk gezellig ingericht ; Annie's kindermeid vertrok ; zij maakte van nu af hare dagelijksche
wandelingen met hare moeder, en zij sliep in een bedje in
haar moeder's kamer. En toen kwam er een zeer treurige
dag : toen hare moeder koud en bewusteloos op haar bed
lag, en haar groote en knappe vader Annie in zijne armen
nam, aan zijn hart drukte, en haar zeide een goed meisje
te zijn, goeden moed te houden, en boven alles voor hare
moeder te zorgen. Toen was haar vader vertrokken, en
ofschoon Annie dacht, dat hij spoedig terug zou komen,
kwam hij niet ; en zij en hare moeder betrokken kleine
kamers. Hare moeder begon hare door tranen verduisterde
oogen te bederven met kerkkleeden te borduren, en Annie
hoorde haar veel hoesten onder het werken. Toen gingen
zij weér verhuizen, en nu bewoonden Mevrouw Forest en
Annie eene slaapkamer, en alles was even somber, het
eten zelfs was schraal. Eindelijk kwam er eene verandering.
Op zekeren dag kwam eene dame in het sombere kamertje,
en opeens was het alsof de zon er binnen was gekomen.
De dame bracht allerlei verkwikkingen mede : speelgoed
en boeken voor het kind — goede en opwekkende woorden
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voor de moeder. Ten laatste stierf Annie's moeder, en Annie
vertrok naar Rustenburg, om bij deze goede vriendin te
gaan wonen, die de laatste uren van hare moeder zooveel
lichter had gemaakt.
„Annie," zeide de stervende moeder : „ik ben alles aan
Mevrouw Willis verschuldigd ; wij kenden elkander reeds,
toen wij meisjes waren, en zij is nu tot mij gekomen, en
heeft alles voor mij beschikt. Wanneer ik heengegaan zal
zijn, zal zij voor u zorgen. — 0 ! mijn kind, ik kan het
haar nooit vergelden ; wilt gij trachten dit te doen ?"
„Ja, moeder," zeide de kleine Annie, hare moeder met
hare zachte, heldere oogen aanziende. „Ik zal haar beminnen, moeder ; ik zal haar mijne geheele liefde schenken."
Annie was op Rustenburg gekomen en had haar woord
gehouden ; zij had alles voor hare meesteres over, die zoo
goed en vriendelijk voor haar was, en hare moeder zooveel
goed had gedaan.
Niettegenstaande al deze tegenspoeden had Annie echter
haar vroolijken, opgewekten aard behouden. Het was voor
Annie even onmogelijk zich van de vroolijkheid af te keeren,
als het voor eene bloem zou zijn zich van de zon af te
wenden. Hoe ongelukkig hare moeder ook was, toch was
Annie er altijd in geslaagd haar aan het lachen te maken.
Haar gezichtje was als een zonnestraal. — Hare moeder
stierf, haar vader was nog weg, maar Annie behield haar
vroolijk, moedig karakter, Mevrouw Willis beminde haar,
en behandelde haar met moederlijke teederheid. De leeraressen hielden allen evenveel van haar ; hare vriendinnen vergoodden ,haar, de kleine kinderen hadden alles voor hare
eigen Annie over, en zelfs de dienstboden op school zeiden,
dat geen van de jonge dames op school bij Juffrouw Forest
kon vergeleken worden.
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Het laatste half jaar hadden de zaken echter een anderen
keer genomen. Verdenking en wantrouwen begonnen het
vroolijke meisje te achtervolgen. Zij was niet meer de
algemeene lieveling, enkele van de meisjes spraken zelfs
openlijk haar tegenzin in haar uit.
Dit alles zou Annie hebben kunnen verdragen, indien
Mevrouw Willis slechts niet de algemeene verdenking had
gedeeld. Voor 't eerst van haar leven liet Annie den moed
zakken ; zij kon deze algemeene verkoeling niet verdragen.
Zij liep de laan op en neer, in treurige gedachten verzonken, terwijl zij zich afvroeg, of haar vader ooit zou
terug komen. Zij werd hoe langer hoe onverschilliger voor
alles ; opeens werd zij uit hare overpeinzingen opgewekt
door het getrippel van kleine voetjes, terwijl een vroolijk
stemmetje riep:
„Ik kom, ik kom er aan, Annie !" en May zag haar aan,
en legde haar klein handje in Annie's hand.
Er lag een heerlijke troost in den druk van dit handje,
en in den blik

vol liefde, welken zij op Annie wierp.

„Ik ben van de toute Dina weggeloopen -- ik blijf bij
Annie, ik houd van Annie."
Annie kuste het kind en nam het op haar arm.

„Waarom huilt ge ?" vroeg May, die met schrik twee
dikke tranen in Annie's oogen zag ;w arme, lieve Annie, ik
houd van je, May zal eene nieuwe pop voor je koopen."
„ Mijne kleine lieveling," zeide Annie, op bijna hartstochtelijken toon, terwijl zij hare tranen wegveegde, en vroolijk begon te lachen. „Kom, May, laten wij een wedren
houden."
Zij zette het kind op haar schouder, terwijl zij haar
zeide, dat zij hare armpjes stevig om haren hals moest
slaan, en snelde toen onder de vreugdekreten van May de
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laan af. Aan het eind van de laan hield May haar op eens
stijver vast, en vroeg met een angstig stemmetje : „Wie
is dat ?"
Annie stond eensklaps stil vlak voor de zigeunervrouw,
Moeder Rachel, die haar den weg versperde.
» Ga weg, toute vrouw," zeide May, terwijl zij eene vuist
tegen haar maakte.
De vrouw maakte een diepe buiging en sprak op een
spottenden toon :
„0, wat een liefje ! Ja, het is waarlijk een aardig
kind ; en wat een schoentjes, en wat eene snoezige opengewerkte sokjes ! en zij heeft echte kant op haar jurkje !"
„ Ga weg, ik houd niet van u," zeide May : „laten wij
omkeeren, gauw, gauw," zeide zij tegen Annie, die zij nog
altijd als haar paard beschouwde.
„Ja, May, dadelijk," zeide Annie. „Moeder Rachel, mag
ik eens weten wat ge hier uitvoert ?"
„Ik wacht alleen maar op u, aardig juffertje," antwoordde
de vrouw : „gij zijt toch die lieve jonge dame, die mij dien
nacht in het bosch een zilverstuk gegeven hebt. Ja, het
was een prachtige nacht met eene prachtige, heldere maan,
en geen van de jonge dames voerde iets kwaads uit, neen ;
neen, dat weet Moeder Rachel wel."
„Hoor eens even," zeide Annie, „ik ben niet bang voor
je ; ik heb geen geld meer om je te geven. Indien ge wilt,
mag je naar huis gaan, en vertellen, wat gij dien nacht
gezien hebt. Ik ben toch ongelukkig, en of je het vertelt
of niet, maakt voor mij geen verandering. Goeden avond ;
ik ben in het geheel niet bang voor je, ge moogt het
gerust aan Mevrouw Willis vertellen."
„0, mijn liefje," zeide de zigeunerin : „denkt gij, dat ik
u eenig kwaad wil doen, aan u en aan de zeven andere
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lieve meisjes ? Voor geen geld ter wereld. Gij kent Moeder Rachel nog niet, als gij dacht, dat zij dat zou willen
doen."
„Kom hier dan niet meer terug," zeide Annie ; „goeden
avond !"
En meteen keerde zij zich om, terwijl May haar nog
toeriep : „Ga weg, toute vrouw, May houdt niet van u."
De vrouw zag haar nog een oogenblik met een gefronst
voorhoofd na ; toen keerde zij zich langzaam om, en nadat
zij op handen en voeten door het kreupelhout was gekropen, klom zij over de omheining, en kwam zoo in het veld.
„0, neen," zeide zij lachend : „de jonge juffrouw denkt,
dat zij niet bang voor mij is, maar zij is het wel. Heb
maar vertrouwen in Moeder Rachel, nu zij dit weet. -Ik twijfel er niet aan," vervolgde zij tot zichzelve : „dat
het jurkje van de kleine met echte kant is afgezet. Nu,
juffertje, ik heb wel gezien dat gij veel met dat kind ophebt ; het ware beter, als gij Moeder Rachel's wenschen
niet dwarsboomdet, of zij zou u op eene manier kunnen
straffen, waaraan gij in het geheel niet gedacht hebt."

HOOFDSTUK XXXVI.
Hoe Mozes Moore zijne belofte hield.

Suzanna Drummond bereikte Rustenburg weer, zonder
dat iemand haar gezien had. Zij was wel is waar te laat,
toen zij hare plaats innam om haar werk voor den vol-
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genden dag te maken, maar behalve eene strenge berisping
van Mademoiselle Perier, werd er niet verder op gelet.
Zij fluisterde Nora en Phyllis in het oor, dat de mand
den volgenden morgen heel vroeg weggehaald zou worden,
en de meisjes gingen nu veel opgeruimder naar bed. Niets
kon Suzanna in haar slaap storen, en dien nacht sliep zij
vaster dan ooit. Toen zij op hare slaapkamer was, vertelde zij Annie, hoe flink zij gehandeld had ; maar Annie
ontving het nieuws met de grootste onverschilligheid, terwijl zij Suzanna met een vreemden glimlach aanzag, en
zeide : „Ik hoop dat men het zal ontdekken. Ik zal jullie
natuurlijk niet verraden, maar zooals de zaken nu staan,
is het mijn grootste wensch, dat Mevrouw Willis alles
zal te weten komen."
Na deze opmerking, welke Suzanna als eenvoudig krankzinnig beschouwde, werd er natuurlijk geen verder gesprek
tusschen de meisjes gevoerd.
Mozes Moore had Betje vast beloofd, den volgenden
morgen met zonsopgang op te staan, en naar Rustenburg
te gaan om de mand weg te halen. Mozes was geprikkeld
geworden door de gedachte aan de heerlijke kersen, die
hij krijgen zou, zoodra hij de mand had teruggebracht.
Hij had vastgesteld, dat hij een half pond, en een handje
vol kersen als belooning zou krijgen ; en hij dacht reeds
met genoegen er aan, hoe hij ze zelf zou oprapen, en een
paar op den koop toe in zijn mond zou stoppen. Mozes
was volstrekt geen jongen, die er bezwaar in zou hebben
gevonden een paar kersen te stelen ; maar hierin was de
oude Betje hem en de andere dorpsjongens te slim af. —
Het ledikant stond vlak voor het kleine raam, dat uitzag
op de twee kersenboomen. Het scheen, alsof Betje nooit
hare oogen sloot. Hoe vroeg het ook was, als een jongen
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over den muur van haar tuintje heenkeek, zag hij altijd
hare witte nachtmuts bewegen, en hij wist, dat hare
blauwe oogen op hem gevestigd zouden zijn, en dat hij
nog een geruimen tijd, nadat hij het gedaan had, als een
dief zou worden nageroepen.
Mozes was daarom heel blijde, dat hij door eerlijke middelen zijn kersen kon verkrijgen, en hij ging naar bed, en
had zich vast voorgenomen zeer vroeg op te staan. Hij
was echter niet gewoon des morgens om half vier reeds
op te staan, en werd den volgenden morgen niet wakker,
voordat de kerkklok vijf uur sloeg. Toen sprong hij op,
wreef herhaaldelijk zijne slaperige oogen, trok toen snel
zijne kleerera aan, en na de deur van het huisje zachtkens
geopend te hebben, ging hij zijne boodschap doen.
Het hinderde hem volstrekt niet, dat hij ruim anderhalf
uur te laat was. In ieder geval zou hij voor zes uur op
Rustenburg aankomen en zou dus in minder dan een uur
zijn half pond kersen rijk zijn.
Mozes slenterde vroolijk fluitende over den weg en wierp
van tijd tot tijd zijne versleten pet in de hoogte. Hij hield
meer dan eens op, nu eens om een bijzonder verleidelijken
stok van de heg te snijden, dan weer om een vogelnestje
op te zoeken.
Het was bijna zes uur, toen hij in den achtertuin kwam,
over het hek, dat gesloten was, heensprong, en snel over
het natte gras naar het laurierboschje holde. De oude
Betje had hem de nauwkeurigste aanwijzingen gegeven, en
hij was te verstandig om te vergeten, wat hij doen moest
om een half pond kersen machtig te worden. Hij vond den
boom en ging plat op den grond liggen om de mand er
uit te trekken.
Juist had hij het hengsel gegrepen, of daar gevoelde hij
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een schok, terwijl hij vlak bij zich een gebrom hoorde,
en voelde, dat een paar scherpe tanden hem door zijne
jas heen beten. De arme Mozes zag, dat hij onder de
klauwen van een grootera bulhond was gevallen.
Het dier hield hem stijf vast en zette een zwaren poot
op hem, om hem te verhinderen op te staan.
Onder deze omstandigheden vond Mozes het volstrekt
onnoodig, zijne zelfbeheersching te behouden. Hij schreeuwde'
en gilde, en wilde zich loswringen ; zijne doordringende
kreten weerklonken door de lucht, en gelukkig voor hem,
daar hij twee uren te laat was, kwam er spoedig hulp
opdagen. Jan, de tuinman, en een sterke jongen, die hem
hielp, snelden op de plaats toe en bevrijdden den verschrikten jongen ; hij had echter geen letsel bekomen, want
Bruno had alleen maar zijn jasje verscheurd, in plaats van
hem zelf.
„Geef mij de mand," snikte Mozes, „en laat mij me —
me — weg gaan."
„Jij moogt zeker weggaan, kleine schelm," zeide Jan,
„maar Jim en ik zullen de mand houden. Ik zou mij zeer
vergissen, als hier niet iets ondeugends achter school.
Waarom is de mand hier verstopt geworden, en aan wie
behoort zij ?"
» Van oude Be, be, Betje," hijgde de zenuwachtige Mozes.
„Wel, laat Betje haar dan zelf komen halen. Mevrouw
Willis zal ze voor haar bewaren," zeide Jan. — „Kom,
Jim, ga aan je werk. En jij, deugniet, ga je zelf maar
spoedig in veiligheid brengen."
Mozes volgde zijnen raad, en snelde als een pijl uit den
boog weg. Of hij ooit zijne kersen kreeg, is niet bekend
geworden.
Jan zag Jim ernstig aan, opende de mand, bezag den
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inhoud, nam haar daarna op, en droeg haar naar huis.
„ Er is hier een geheim, Jim, en mijne meesteres moet
er van onderricht worden," zeide Jan, die een uiterst nauwgezet man was.
Jim had echter een medelijdend plekje in zijn hart voor
de jonge dames, en hij begon zijn werk met een diepen
zucht.

HOOFDSTUK XXXVII.
Het geschonden vertrouwen.

Den volgenden morgen opende Annie Forest hare oogen
met dat vreemde gevoel van onverschilligheid en gebrek
aan levenskracht, hetwelk zoo zelden bij de jeugd voorkomt. Zij zag de zon door de gesloten luiken schijnen ; zij
hoorde de vogels tjilpen en zingen in den grooten olm,
welke het raam bijna met zijne takken raakte. Zij wist
hoe de natuur er nu uitzag, want in hare luchthartige
dagen was zij menigmaal opgestaan, voordat het dienstmeisje haar kwam roepen ; zij was dan voor het raam
neergeknield en had het aanbreken van den dag aanschouwd. Een nieuwe dag, met al zijne uren nog voor zich,
met zijn helder, doch niet te schitterend licht, met zijn
kleed van schaduwen en overeenstemmende kleuren !
Annie had een poetischen geest, en zij verheugde zich in
de stralen, welke zij geheel voor zichzelf van die frissche,
blijde natuur opving.
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Vandaag echter bleef zij stil liggen ; het verveelde haar
dat de nacht om was, en dat de dag, met zijne koelheid
en wantrouwen, met zijn volkomen gemis aan liefde en
eensgezindheid, weer zou aanvangen.
Annie was zeer gevoelig van aard ; de grauwheid van
haar tegenwoordig leven was een volkomen ondergang voor
zulk een natuur als de hare.
De bel werd geluid ; het kamermeisje kwam binnen om
de luiken te openen en de meisjes te roepen. Annie stond
langzaam op, en begon zich te kleeden.
Zij kleedde zich eerst geheel aan, en naderde toen haar
bed, waar zij een oogenblik aarzelend voor bleef staan. Zij
wilde niet bidden, en toch gevoelde zij zich gedrongen op
hare knieën te vallen.
Terwijl zij daar geknield lag, met hare krullen over haar
gelaat en hare handen voor haar oogen gedrukt, kwam er
een regel van eene van hare lievelingsverzen in hare herinnering :
„Eene ziel die gezondigd heeft, en wier zonden haar
weder zijn vergeven."
Deze woorden schonken haar rust en gaven haar het
vertrouwen weer terug.
De bel voor het gebed luidde, zij stond op en zich tot
Suzanna wendende, zeide zij ernstig : „0, Suze, ik wou,
dat Mevrouw alles wist van onze partij in het feeënland.
0 ! ik wensch zoo vurig, dat God mij zal vergeven."
Suzanna zag haar met haar gewonen, dommen, onbegrijpelijken blik aan, en zeide ruw : „Ik geloof, dat je heelemaal je verstand verloren hebt, Annie."
Annie zeide niets meer, maar bij het gebed in de kapel
was zij blijde, dat zij naast de vriendelijke Cecile Temple
kwam te zitten.
Annie Forest.
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En gedurig herhaalde zij weder de woorden:
„Eene ziel die gezondigd heeft, en wier zonden haar
weder zijn vergeven."
Even voordat de lessen zouden aanvangen, waren de
meeste meisjes zeer verwonderd, toen zij zagen dat Mevrouw Willis in haar kamer bleef wachten.
Zij stond een oogenblik stil bij den lessenaar van Miss
Good en fluisterde haar iets in het oor, liep toen langzaam naar haar eigen lessenaar, aan het hoofd van de
zaal, en zeide toen plotseling :
„Ik wilde u iets vragen, Suzanna Drummond ; wilt gij
van uwe plaats opstaan en mij, zonder een oogenblik te
aarzelen, antwoorden ?"
Phyllis en Nora voelden, dat zij bleek werden ; Mary
Price en nog een paar van de vluchtelingen begonnen te
beven van angst ; maar Suzanna zag de directrice dom en
onverschillig aan.
» Ja, Mevrouw," zeide zij, terwijl zij opstond.
„De dames Bruce brachten nlij gisterenavond een bezoek,
Suzanna, en vertelden mij, dat zij je hadden zien loopen
op den rijweg, in de richting van het dorp. Gij wist
natuurlijk, dat het ten strengste verboden was de plaats
te verlaten. Zeg mij dadelijk, waar ge zijt geweest !"
Suzanna aarzelde, werd vuurrood, en keek naar den
grond. Toen zij echter geen uitvlucht kon vinden, stotterde zij :
„Ik ben de oude Betje gaan opzoeken."
„De koekjesverkoopster ?"
„Ja Mevrouw."
„Waarom ?"
„Ik -- ik had gehoord dat zij ziek was."
„Zoo ; gij moogt gaan zitten, Suzanna. — Miss Good,
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wilt gij zoo goed zijn Jan den tuinman te vragen even in
de schoolzaal te komen ?"
Verscheiden van de meisjes hielden haar adem in, en
meer dan één hart klopte hevig op het oogenblik, dat de
tuinman, gevolgd door Miss Good, de kamer binnentrad met
de bewuste mand aan zijn arm.
„Jan," zeide Mevrouw Willis : n ik verlang, dat ge nauwkeurig aan de jonge dames vertelt, hoe gij de mand vanmorgen gevonden hebt. Kom als het je blieft naast mij
staan en spreek zoo, dat iedereen je verstaan kan."
Na een oogenblik stilte vertelde Jan een weinig verward,
en met verscheidene tusschenpoozen, het tooneel, hetwelk
tusschen hem en Mozes dezen morgen had plaats gegrepen.
„Zoo is het genoeg, Jan ; gij kunt heengaan," zeide
Mevrouw Willis.
Zij wachtte, tot de oude tuinman de deur achter zich
gesloten had en keerde zich toen weer tot de meisjes.
„Het is nog geen veertien dagen geleden, dat ik hier op
dezelfde plek stond, en een van de meisjes verzocht mij
de waarheid te bekennen, om hare medescholieren te redden. Een meisje was schuldig en wilde niet bekennen, en
door haar moesten toen al hare vriendinnen lijden. Ik ben
dit moede, ik wil niet langer op deze plaats staan, en mij
op uwe eer beroepen, die gij niet schijnt te bezitten, op
uwe waarheidsliefde, welke er niet is. Nu in dit geval
is meer dan een meisje schuldig. Hoeveel van de meisjes
van Rustenburg gaan mij van morgen weer een leugen
vertellen ?"
Er heerschte eene doodelijke stilte ; eindelijk stond een
van de meisjes van hare plaats op en liep de lange schoolzaal door.
„Ik ben de schuldigste van allen," zeide Annie.

212

„Annie !" zeide Mevrouw Willis, op een half verdrietigen,
maar toch verheugden toon, „zijt gij eindelijk weer tot u
zelve gekomen ?"
„o, ik ben zoo blij, dat ik eindelijk de waarheid mag
spreken ; straf mij zeer gestreng, ik ben de meest schuldige."
„Wat hebt gij met die mand uitgevoerd ?"
„Wij namen haar mede voor eene pic-nic ; het was mijn
plan, en ik heb de anderen aangevoerd."
„Waar was die picnic ?"
„In het feeënland."
„Zoo, en wanneer was het ?"
„In het midden van den nacht, dien nacht toen u in
Londen waart."
Mevrouw Willis bracht hare hand aan haar voorhoofd ;
haar gelaat was geheel wit, en de meisjes konden zien,
dat zij beefde.
„Ik vertrouwde mijne leerlingen," zeide zij. ,,Gij halt
metgezellen op dien tocht, zeg mij hare namen."
„Ja, er gingen nog andere meisjes met mij mee, ik heb
haar aangevoerd."
„Noem haar, Annie Forest."
Nu zag Annie Mevrouw Willis voor het eerst aan, keerde
zich daarna om en zag de lange zaal rond.
,,Ach, mogen zij het niet zelf vertellen," vroeg zij
smeekend.
Dit verteederde de harten van Nora en Phyllis, die al snikkende verklaarden, dat zij ook mee gegaan waren, en dat
zij er zeer veel spijt van hadden.
Door haar voorbeeld aangemoedigd, bekende eerst Mary
Price en daarna ook de andere schuldigen, met uitzondering van Suzanna, die hare oogen strak op haar lessenaar
gevestigd hield.
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Suzanna Drummond, kom hier," zeide Mevrouw Willis ;
nog nooit hadden de meisjes haar op zoo'n gestrengen toon
hoorera spreken.
„ Suzanna," zeide Mevrouw Willis, „ik vraag u niet, of gij
schuldig zijt ; ik vrees, arm, ongelukkig kind, dat, indien
ik het deed, gij uw geweten weer met een nieuwe leugen zoudt
bezwaren. -- Ik vraag u niet of gij schuldig zijt, want ik
weet, dat gij het zijt. Het duidelijkste bewijs hiervan is,
dat gij zonder toestemming naar de oude Betje zijt gegaan ; ik richt u daarna, en verklaar u schuldig. — En
nu, jonge dames, die mij zoo slecht behandeld hebt, die
mijn vertrouwen zoo bedrogen hebt, die in uwe eer te
kort zijt gekomen, ik moet lang nadenken, hoe ik met u
handelen moet. In dien tusschentijd moogt gij niet met
de andere meisjes samen zijn. Miss Good, wilt gij zoo
vriendelijk zijn deze acht meisjes elk naar hare slaapkamer te geleiden ?"
Toen Annie de kamer verliet, zag zij Mevrouw Willis
open in het gelaat. De wolk, welke zoo lang over haar had
gehangen, was in dit uur van ongenade verdwenen. Hare
oogen hadden eene zachte uitdrukking.
De Annie van vroeger, doch beter en moediger dan er
ooit bestaan had, volgde de meisjes uit het schoollokaal.
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HOOFDSTUK XXXVIII.
Is zij nog schuldig ?

Op den avond van denzelfden dag klopte Cecile Temple
aan de deur van Mevrouw Willis' zitkamer.
„Zoo, Cecile, zijt gij daar ?" zeide de directrice. „Het
doet mij altijd genoegen je te zien, lieve, maar ik heb het
van avond bijzonder druk. Hebt gij mij iets belangrijks
te zeggen ?"
„Ik wenschte u alleen even over Annie te spreken ;
Mevrouw Willis, nu gelooft u toch eindelijk in haar, niet
waar ?"
„Eindelijk in haar gelooven ?" zeide de directrice op een

verwonderden en pijnlijken toon. „Neen, Cecile ; mijn kind,
gij verlangt te veel van mijn vertrouwen. Ik geloof Annie
niet."
Cecile zweeg, zij aarzelde en scheen half bevreesd te zijn
verder te spreken.
„Misschien," zeide zij eindelijk met eene beschroomde
stem, „hebt u haar sinds van morgen niet meer gezien ?"
„Neen, ik heb het buitengewoon druk gehad. En verder
ondergaan de meisjes hare straf, bij gevolg wil ik haar
ook niet zien."
„ Maar voedt u niet, Mevrouw, dat Annie van morgen
een moedige bekentenis, heeft afgelegd ?"
„Ik stem toe, lieve, dat Annie weer op hare oude, voortvarende manier gesproken heeft ; zij beschuldigde zich zelf,
en trachtte zich niet achter de schuld van hare metgezellen te verbergen. Op dat oogenblik deed zij mij weer den-
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ken aan de vroegere Annie, die ik niettegenstaande al
hare fouten steeds vertrouwde en liefhad. Maar alhoewel
hare schuldbekentenis zeer openhartig was, mijn lieve Cecile,
moet gij je herinneren, dat zij niets bekende, totdat zij er
toe verplicht werd. Zij wist, en dat wisten ook de andere
meisjes, dat ik de waarheid van de oude Betje had kunnen
vernemen, indien zij gezwegen hadden. — En dan, bedenk
eens wat zij gedaan heeft. Den eersten nacht, dat ik afwezig was, heeft zij mijn vertrouwen geschonden ; zij zeide
mij vaarwel, met een glimlach op het gelaat, en een blik
vol liefde ; en toch heeft zij dit in mijne afwezigheid kunnen doen. Neen, Cecile, ik vrees dat de arme Annie niet
is, wat wij dachten. Zij heeft veel verborgen kwaad in
dit half jaar gedaan ; zij heeft opzettelijk gelogen en mij
bedrogen. Ik heb uitgevonden door de datums te vergelijken, dat het dezelfde nacht was van het feest van de
meisjes, dat Dora's opstel verruild is geworden. Er is niet
de minste twijfel aan, dat Annie de schuldige is. — Ik
heb mij zelf moeite aangedaan om haar te gelooven en te
vertrouwen op aandringen van den heer Everard, maar
dit kan ik nu niet doen. — Lieve Cecile, het verwondert
mij niet, dat gij bleek en treurig ziet. Neen, wij zullen
de arme Annie niet aan haar lot overlaten ; wij zullen
trachten haar toch lief te hebben, niettegenstaande hare
zonden. Ach, arm, arm kind ! Hoe dikwijls heb ik niet
voor haar gebeden ! Ik beschouwde haar als mijn eigen
kind. — Maar nu, Cecile, moet ik je verzoeken mij te
verlaten."
Cecile verliet langzaam de kamer, en betrad een oogenblik later de speelzaal. Het was een regenachtige avond,
en de kamer was vol meisjes, die in groepjes zaten en
met elkander fluisterden. Men hoorde geen luide stemmen,
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en ook geen gelach, behalve van de kleintjes. Er was iets
sombers over de geheele plaats, en weinigen zouden de
gelukkige meisjes van Rustenburg herkend hebben in deze
treurige gezichtjes. -- Cecile liep langzaam de speelzaal
door en zette zich bij Hester neder.
„Ik kan Mevrouw Willis maar niet overtuigen," zeide
zij treurig.
„Van wat ?" vroeg Hester.
„Wel, dat wij onze oude Annie weer hebben teruggekregen ; het duidelijkste bewijs daarvan is, dat zij de meisjes weer mede uit heeft genomen en even wild en roekeloos en ondeugend als vroeger is geweest ; en even als
altijd, had zij op het oogenblik, dat de grap was afgeloopen, er weder berouw over, en dat zij steeds berouw
heeft blijven gevoelen, kan men wel aan haar arm,
bedroefd gezichtje en hare bleeke wangen zien. Zij verlangde natuurlijk er naar om het te bekennen ; dit hebben Nora en Phyllis mij verteld, maar zij wilde de anderen niet verklappen. Er is nu tenminste een pak van
haar hart genomen, en ofschoon zij in ongenade is en
straf ondergaat, is zij niet meer zoo ongelukkig als zij
geweest is. Een uur geleden ben ik haar op gaan zoeken ; en ik kon haar aanzien, dat zij weer mijne eigen,
lieve Annie was. Maar wat denkt ge nu, dat Mevrouw
Willis doet, Hester ? Zij is zoo gekwetst en teleurgesteld, en gelooft vast, dat Annie aan de andere zaak
schuldig is ; zij gelooft, dat Annie Dora's opstel weggenomen heeft, en dat zij die teekening in mijn boek geteekend heeft. Zij zegt, dat zij er zeker van is. Maar geloof jij nu, dat Annie's gezicht zoo vredig en gelukkig
kon zien van avond, als zij slechts de helft van hare
schuld had bekend, indien zij die leugens nog op haar
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geweten had ? 0 ! Als Mevrouw Willis haar maar even
wilde zien ! Ik wilde het zoo graag, en kan er niets aan
doen. Jij geeft me gelijk, niet waar, Hetty? Denk je eens
even in Annie's plaats, en zeg me dan eens, of gij je
gelukkig zoudt gevoelen, en of je hart gerust zou zijn,
indien ge slechts een gedeelte van uwe schuld halt bekend,
en als door uwe schuld al uwe schoolkameraden in ongenade waren en verdacht werden ? Neen, dan zoudt ge niet
gelukkig kunnen zijn. Maar, wat ziet ge bleek !"
„Je bent zoo onnatuurlijk," zeide Hester, terwijl zij
opstond; „je brengt mij in de war. Hoe kan ik mij in
Annie's plaats denken ? Ik heb haar nooit begrepen, ik wil
ook niets met haar te maken hebben. Mij zelf in hare
plaats denken? Neen, dat hoop ik nooit te doen. Ik hoop,
dat ik nooit in zoo'n toestand zal zijn."
Hester liep weg en Cecile bleef verslagen zitten. Zij had
zoo gehoopt, dat Hester haar ten minste gelijk zou geven,
en ook deze beschuldigde Annie.
De geheele school verzamelde zich dien avond voor het
gebed in de kapel, en de heer Everard, die de geschiedenis
van Mevrouw Willis had vernomen, zeide enkele woorden,
welke hierop betrekking hadden, tot de ongelukkige jonge
meisjes. -- Annie's gelaat kreeg een kalme uitdrukking,
toen zij naar de eenvoudige, doch oprechtgemeende woorden
luisterde. De oude predikant verzekerde de meisjes, dat
God haar, die waarlijk berouw hadden, zou vergeven, en
dat de ware wijze van berouw hebben was : op te staan
en niet meer te zondigen. Het oogenblik van genot weegt
niet op tegen het naberouw, zeide hij. Het is een oud
gezegde dat gestolen vruchten het zoetst smaken, maar
enkel voor één oogenblik ; later zullen zij, die er van
gegeten hebben, de bitterheid er van ondervinden. Deze
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korte toespraak van den heer Everard gaf Annie kracht
om eene nieuwe beproeving, welke haar nog verbeidde,
te verdragen.
Mevrouw Willis verzocht al de meisjes haar naar de
speelzaal te volgen, en zeide, dat zij van plan was
haar de voorrechten, welke zij haar ontnomen had, weer
terug te geven ; dat, volgens haar oordeel, de omstandigheden nu zoo sterk tegen één meisje getuigden, dat zij
niet langer kon vergen, dat de geheele school ter wille
van haar zou lijden.
„Zij weigert nog schuld te bekennen," zeide Mevrouw
Willis; „maar, tenzij een ander meisje zich zelf schuldig
verklaart, en mij kan bewijzen dat zij de spotprent teekende, welke in Cecile's boek gevonden werd, en dat zij
Dora Russell's opstel wegnam, en hare hand nagemaakt
hebbende, er een ander voor in de plaats legde, verklaar
ik Annie Forest als de schuldige, en op haar alleen zal
mijn ongenoegen neerkomen. Gij moogt uwe kamers
weer in uw bezit nemen, meisjes. Morgenochtend zal
Rustenburg weer even vroolijk en gelukkig zijn als voorheen."

HOOFDSTUK XXXIX.
Hester's beproevingsuur.

Hester kon dien nacht geen oog dicht doen. Het bleeke
gezicht van het meisje, dat zij verongelijkt en onrecht had
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aangedaan, kwam haar gedurig in de gedachten. Waarom
had zij Annie valsch beschuldigd ? Waarom had zij van
het begin af aan Annie slecht beoordeeld, en haar zich
verkeerd voorgesteld ? Was Annie waarlijk zoo slecht ?
Hester moest zich dien nacht zelf bekennen, dat Annie
beter en edeler was dan zij zelf. Indien zij het gebeurde
ongedaan had kunnen maken, zij zou niet weder zoo gehandeld hebben ; zij zou niet om eene kleine, nietige wraak
haar geweten met eene leugen bezwaard hebben, door aan
de directrice te zeggen, dat zij geen licht kon werpen in
de zaak van het gestolen opstel. Dit was de eerste leugen,
die Hester ooit verteld had ; zij was van nature eerlijk en
oprecht, maar hare grootste fout was dat zij trotsch en
hooghartig was, zoo zelfs dat dit haar hard en onbeminnelijk maakte. Het speet haar, dat zij de leugen verteld
had, en dat zij aan de verzoeking gehoor had gegeven,
maar voor niets ter wereld wilde zij zich nu vernederen,
door te belijden, voor niets ter wereld wilde zij hebben
dat de meisjes hare lafheid en schande zouden te weten
komen.
Neen — indien er geen ander middel was om Annie vrij
te spreken dan hare bekentenis, dan moest Annie levenslang met deze zonde gebrandmerkt blijven.
Hester gevoelde zich toch ongelukkig en had nu waarlijk
medelijden met de arme Annie. Indien zij zonder schande
of straf had kunnen vrijkomen, zou Hetty oprecht blijde
zijn geweest; Annie ontheven te zien van alle verdenking.
Zij was er zeker van, dat Suzanna Drummond de bewerkster van al het kwaad was, dat in den laatsten tijd op
Rustenburg was geschied. Zij kon maar niet begrijpen,
hoe de domme Suzanna knap genoeg was geweest zoo te
teekenen, en zoo handig iemands schrift na te maken. Toch

220

was zij overtuigd, dat zij de schuldige was, en zij peinsde
en peinsde, hoe zij Suzanna zou kunnen bewegen er voor
uit te komen en de waarheid te belijden, en zoodoende
Annie te redden, zonder haar, Hester, in moeielijkheid te
brengen. Zij besloot met Suzanna te spreken, en, zonder
te vertellen, dat zij dien nacht, waarin het opstel veranderd
werd, in de schoolzaal was geweest, haar ronduit te zeggen,
dat zij haar verdacht.
Zij werd kalmer, toen zij besloot haar plan ten uitvoer
te brengen, en tegen den ochtend viel zij in slaap.
Zij werd echter weer vroeg gewekt door de kleine May,
die in haar bed was geklommen, en een warm plaatsje
naast haar had uitgezocht.
„Ik lig zoo lekker warm," zeide May. „0, Hetty, Hetty,
daar loopt een vliegje op den muur !"
Hester moest toen wakker blijven en in een levendig
gesprek treden over vliegen in het algemeen, en in het
bijzonder over die vlieg, die tegen het plafond boven May's
hoofd heen en weder wandelde.
„Ik houd van vliegies," zeide May, „en ik houd van
Hetty, en ik houd heel veel van Annie."
Hester kuste haar zusje hartstochtelijk, maar deze laatste
opmerking, die met een uitdrukking van bijna engelachtige
liefde in May's bruine oogera gepaard ging, toen zij herhaalde,
dat zij van vliegen, van Hetty, maar nog veel meer van
Annie hield, maakte haar weer even hard als te voren.
Het uur van Hester's beproeving was echter daar, en
vóór dat die dag ten einde was, moest zij die vreeselijke
leegte en verlatenheid ondervinden, welke zij, die door God
gestraft worden, zoo goed kennen.
De lessen werden dien morgen als gewoonlijk hervat, en
tot veler verwondering zat Annie op hare gewone plaats
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in de klasse ; zij werkte vlijtiger dan ooit te voren, en
wierp nu geen van die geheime, ondeugende blikken van
de eene schoolkameraad naar de andere, zooals zij vroeger
onder de lesuren placht te doen, en waardoor zij het hare
onderwijzeressen dikwijls zoo moeielijk maakte. Zij zeide
hare fransche werkwoorden zoo goed op, dat Made ll e Perrier
op het punt was van haar te prij zen, toen zij zich op eens
bedacht, dat Annie in ongenade was.
Na schooltijd ging Annie niet met hare vriendinnen in
den tuin spelen, maar zij ging naar hare slaapkamer, waar
Mevrouw Willis haar bevolen had te blijven, totdat de
meisjes naar binnen gingen. Zij mocht eerst later gaan
wandelen.
Het was nu de 10de Juni, en een

bijzonder warme dag ;

de wolken hingen laag en drukkend, en geen koeltje bewoog
de bladeren der booroen. De meisjes dwaalden lusteloos
rond, en waren te moe en afgemat door de warmte om
luidruchtige spelletjes te doen. Zij hadden nu hare volle
vrijheid teruggekregen, en zij genoten nu weer van 't
voorrecht met elkander te mogen praten, en elkaar geheimen te vertellen, zonder dat Miss Good of Juffrouw Danesbury haar dadelijk verboden.
Zij spraken over allerhande dingen : over het op handen
zijn van de vacantie, over den dag der prijsuitdeeling, over
Annie's ongenade, enz.
Velen van haar waren benieuwd, of Annie ooit hare
schuld zou bekennen, en zoo niet, hoe Mevrouw Willis
dan met haar zou handelen.
Dora Russell zeide op verachtelijken toon :
„Eigenlijk is zij niet meer dan eene bestedeling, en
Mevrouw Willis heeft haar jaren lang voor niets onderhouden."
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„Ja, en zij is jou te knap af, hè, arme, oude, troebele
stroom ?" zeide een kleine spotvogel. „Maar tusschen twee
haakjes, Dora, hoe gaat het met de rivier ? Heeft zij zich
al in de armen van hare moeder den Oceaan geworpen ?"
Dora werd rood en liep heen, en hare jonge kwelgeest
riep vroolijk uit : „Zie zoo, ik heb haar tot zwijgen
gebracht ; ik kan die manier van haar niet uitstaan, waarop
zij altijd van bestedelingen spreekt. Wat Annie ook gedaan
moge hebben, zij is toch, volgens mijn oordeel, het zachtste
en aardigste meisje hier op school."
Onderwijl keek Hester naar alle kanten uit naar Suzanna.
Zij vond het nu zoo'n geschikt oogenblik haar aanval te
beginnen ; en zij was nog meer verlangend om Suzanna tot
rede te brengen door eene uitdrukking op Annie's gelaat ;
de verdrietige, vermoeide trek had haar, ofschoon zij er
zich tegen verzette, diep getroffen. Hoe gaarne zou Hester
Annie hebben willen helpen, indien zij het slechts doen kon
zonder zich zelf in gevaar te brengen.
Maar hoe zij ook zocht, zij kon Suzanna nergens vinden.
Zij riep en riep nog eens, maar geen slaperige stem antwoordde haar. Suzanna had zich in een hangmat neergevlijd, welke tusschen de takken van een schaduwrijken
boom hing, en ofschoon Hester vlak onder haar stond,
bleef zij suikergoed liggen eten en ging zachtkens aan in
slaap, en had volstrekt geen plan om te antwoorden.
Hester liep de laan uit, en aan het eind zag zij May,
die, onder toezicht van de kindermeid, een krans van madeliefjes vlocht. Hester ging naast haar zitten, en May
klom over haar heen, en verkreukelde Hester's nette katoenen jurk, en had de grootste pret.
„Ik heb hooren zeggen, dat de ondeugende Juffrouw Forest
iets heel, heel leelijks heeft gedaan," zeide de kindermeid.
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„0, zeg dat toch niet," zeide Hester ongeduldig. „Waarom
moet iedereen nog kwaad van haar spreken, nu zij toch
al zoo ongelukkig is ! Indien zij waarlijk schuldig is, dan
lijdt zij er reeds genoeg onder."
„Annie is niet stout, ik houd van mijne eigen Annie."
„En je houdt toch ook van uwe oude Dina ?" zeide de
kindermeid, die een weinig jaloersch was op May's liefde
voor Annie. Hester verliet de twee, die vroolijk met elkander speelden ; de kleine liefkoosde hare verzorgster, en
wierp aan hare zuster nog een kushandje toe. — Hester
ging naar binnen, naar hare slaapkamer om zich wat op
te knappen. Zij had hare handen gewasschen en stond
voor den spiegel haar haar op te maken, toen Suzanna
opeens hare kamer binnen kwam stormen.
„0, Hetty, Hetty," hijgde zij, terwijl zij zich op Hester's
bed wierp, en haar gelaat in het kussen verborg ; zij scheen
voor een oogenblik geheel beroofd van hare spraak.
„Wat is er, Suze ?" vroeg Hester ongeduldig. „Waarom
komt ge in mijne kamer ? Krijgt ge het op je zenuwen ?
Je moest je liever wat kalm houden, want de etensbel
zal zoo luiden."
Suzanna, die naar adem snakte, liep naar Hester's waschtafel, en een glas nemende, schonk zij er water in, en dronk
het in eens leeg.
„Nu kan ik spreken," zeide zij. „Ik heb zoo hard geloo•
pen, dat ik geheel buiten adem ben. — Hester, trek gauw
je mantel aan, en zet je hoed op, of ga zonder iets aan,
net zooals je wilt, maar ga dadelijk, indien gij haar redden wilt !"
„Wie redden ?" vroeg Hester.
„Je zusje, de kleine May ; ik — ik heb alles gezien. Ik
lag in de hangmat ; niemand wist, dat ik daar was, en ik
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weet niet, hoe het kwam, maar ik was niet zoo slaperig
als anders, en ik hoorde May's stem ; ik keek over de
hangmat heen, zij zat op het gras bloemetjes te plukken,
en de kindermeid zat bij haar ; niet lang daarna kwaamt
gij ook bij haar. Ik hoorde je roepen, maar ik lag te gemakkelijk om je te antwoorden. Je bleeft eene poos bij
May, en toen gingt ge weer heen ; en toen hoorde ik de
kindermeid tegen May zeggen : „Blijf hier zitten, kindje,
tot ik terug kom ; ik ga even naar huis om een klosje
garen te halen. Blijf zoet zitten, ik kom dadelijk terug."
Zij ging heen, en May bleef een kransje vlechten op het
gras. Opeens hoorde ik May een gil geven ; ik keek over
de hangmat heen, en zag eene lange, donkere vrouw met
een boosaardig uiterlijk, die May in hare armen nam, een
doek over haar heen wierp en met haar weg snelde. —
Het was het werk van een oogenblik. Ik gilde en klom
uit de hangmat, en rende de laan door ; maar daar was
geen levend wezen meer te bekennen. Ik weet niet, waar
de vrouw heenging, — het was, alsof zij beiden onder den
grond verdwenen waren. Maar Hetty, wat doet ge, gaat
ge flauwvallen ?"
„Water !" riep Hester, „één teug maar, en laat mij
nu gaan."
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HOOFDSTUK XL.
Het Zigeunermeisje.

Binnen een paar minuten had iedereen Suzanna's verhaal
vernomen. Onder deze omstandigheden werden natuurlijk
alle bepalingen over het hoofd gezien. Het eten stond
vergeten ; onderwijzeressen, leerlingen, dienstboden, allen
doorzochten den tuin en liepen naar de plaats, waar de
bloemen van May nog lagen, zij onderzochten het kreupelhout, maar de zwarte vrouw en het kleine kind waren
nergens te vinden. De kleine May, de lieveling van allen,
was gestolen ; ieder jammerde om het hardst. -- De arme
Dina trok zich de haren uit het hoofd, en liep als eene
waanzinnige op en neer. -- Niemand verweet haar, dat
zij het aan hare zorg toevertrouwde kind voor een oogenblik alleen had gelaten ; het verdriet van de arme vrouw
was echter treurig om aan te zien.
Mevrouw Willis nam Hester's hand in de hare, en vertelde het arme, ontstelde meisje, dat zij dadelijk naar
Sefton om twee of drie politieagenten had gezonden, en
dat in den tusschentijd iedereen zou blijven zoeken naar
de vrouw en het kind.
„Zonder twijfel," voegde Mevrouw Willis er bij, ,,zullen
wij onze kleine May spoedig terughebben ; het is onmogelijk,
dat de vrouw, wie zij ook zij, haar in zoo'n korten tijd
ver van hier heeft kunnen brengen."
Annie hoorde het gepraat en de drukte op hare slaapkamer. Zij hing uit het raam en zag Phyllis in de verte;
zij riep haar ; Phyllis kwam aanloopes.
Annie Forest,
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„0! Annie, er is zoo iets vreeselijks gebeurd !" hijgde zij ;
„eene slechte vrouw heeft de kleine May Thornton gestolen.
Zij is met haar gevlucht door het kreupelhout aan het eind
van de laan. Het is een half uur geleden gebeurd, en zij
zijn allen aan het zoeken, maar zij kunnen geen spoor van
haar ontdekken. 0, het is zoo vreeselijk ! Zijt gij dat, Nora?"
Phyllis ging naar hare zuster toe ; Annie trok haar hoofd
weer terug, en keek haar kamertje rond.
„De zigeunervrouw," fluisterde zij, „de groote zwarte
zigeunerin heeft May gestolen !"
Zij werd bleek, hare oogen schitterden en er kwam een
vastberaden trek op haar gelaat. Met hare gewone voortvarendheid nam zij dadelijk een besluit ; zij nam een stuk
papier en schreef er haastig deze woorden op:
„Mijne lieve moederlijke vriendin ! Hoe slecht gij ook
over mij denkt, toch bemin ik u met geheel mijn hart.
Vergeef mij, maar ik ga zien, waar de kleine May is.
De vrouw is eene zigeunerin. Ik heb haar reeds meer
gezien. Zij noemt zich moeder Rachel. Wilt u aan Hetty
zeggen, dat ik niet eerder zal weerkomen, voordat ik
haar zusje terug breng.
Uwe berouwvolle, en diepbedroefde
.ANNIE."

Annie vouwde het briefje op, schreef er Mevrouw
Willis' adres op, en legde het op hare kaptafel. Daarna
ledigde zij den inhoud van haar beursje in een taschje, dat
zij onder hare kleeren verborg. Zij zette haar hoed op, nam
eene sjaal over haar arm, sloop toen zachtkens naar beneden,
ging door de verlaten keuken, en kwam zoo in den tuin.
Zij liep eene laan door langs het laurierboschje, totdat zij
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bij het hek kwam, dat toegang tot het bosch gaf. Zij liep
recht op het zigeunerkamp aan.
Annie had altijd buitengewoon belang gesteld in dit
vreemde, reizende volk. — De zigeuners hadden iets aantrekkelijks voor haar ; zij hoorde gaarne van hen verhalen ;
en als er een zigeunerkamp in de nabijheid was, verzocht
zij de juffrouwen altijd, daarheen te wandelen. Annie had
eene levendige verbeelding, en in de dagen toen zij nog
de lieveling van de school was, was zij gewoon verhalen
te bedenken, en ze aan de meisjes te vertellen. Deze verhalen hadden altijd betrekking op zigeuners. En meer dan
eens hadden de meisjes van angst zitten beven, als Annie
haar de gewoonten van dat volk beschreef. Voor haar
hadden hunne vrijheid en losbandigheid eene zekere bekoorlijkheid ; en dikwijls had zij in een van hare vroolijke
buien gezegd, dat het haar grootste wensch was gestolen
en aangenomen te worden door een zigeunertroep.
Wanneer Annie er maar de gelegenheid toe had, hield
zij praatjes met de vrouwen en stond haar toe de toekomst te voorspellen, en luisterde gretig naar hare verhalen.
Toen zij nog een klein kind was, was zij verscheidene
maanden toevertrouwd geworden aan de zorg van eene
gewezen zigeunerin, en dit meisje had haar veel van hen
verteld. Annie voelde dat zij van dit onbeschaafde volk
hield, en Moeder Rachel was de eerste zigeunervrouw
waar zij bang voor was.
Toen Annie haar zwerftocht begon om May te zoeken,
had zij vooraf een plan gemaakt. De wetenschap, welke zij
reeds sedert zoovele jaren had opgedaan, kwam haar nu te
stade, en zij besloot haar in May's belang te gebruiken. Zij
wist, dat de zigeuners met hunne zwervende levenswijze
eene zekere gehechtheid hadden, al was het dan niet aan
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hunnen geboortegrond, dan toch aan hunne eenmaal gekozen
plekjes ; zij wist dat zij in den regel telkens weder op
dezelfde plaats terugkwamen ; ook wist zij, dat hunne
zwerftochten met orde werden geleid, en hun schijnbaar
bandeloos bestaan door gestrenge, zelfgemaakte wetten
werd geregeerd.
Annie liep recht op het kamp aan, dat zich gevestigd
had in een dal aan de andere zijde van het feeënland. De
tenten hadden hier reeds verscheidene weken gestaan, hier
had men de kinderen zien spelen, terwijl de mannen en
vrouwen zaten te rooken, of lui op den grond in de zon
lagen.
Annie betrad het kleine dal, maar geen uitroep van verwondering ontsnapte haar, toen zij zag dat alle tenten,
op een na, waren opgebroken, en dat ook deze tent spoedig werd toegeslagen door een man en een meisje, terwijl
een lange jongen er bij stond, die een ezel bij den toom
hield. Annie verspilde geen tijd om hier naar May te
zoeken. Voordat de man en het meisje haar hadden opgemerkt, sprong zij achter een boschje, en het zakje met
geld nemende, verborg zij het zorgvuldig onder het lange
gras ; toen trok zij eene heldere, gele ceintuur uit haar
zak en bond haar om hare blauw katoenen jurk, en na
hare sjaal eveneens verborgen te hebben, liep zij vroolijk
op de tent toe.
Zij zag tot hare vreugde, dat het meisje, dat den man
hielp, van hare grootte was. Zij liep naar haar toe en
tikte haar op den schouder.
„Hoor eens," zeide zij, „ik wilde eens eene grap hebben ;
ik wilde mij als een zigeunermeisje verkleeden. — Wilt
ge mij uwe kleeren geven, dan krijgt gij de mijne ? Zie
eens, hoe netjes zij zijn, en hoe mooi deze ceintuur is ! —
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Wilt gij haar hebben ? Toe, ik zou zoo dolgraag eens een

zigeunermeisje willen voorstellen "
Het meisje zag Annie verwonderd aan. Annie's aardig
blauw katoenen japonnetje en de mooie ceintuur waren
een verleidelijke ruil. Zij keek haar vader aan.
„De jongejuffrouw wilde ruilen," zeide zij op een verlangenden toon.
De man knikte toestemmend ; het meisje nam nu Annie's
hand, en liep vlug met haar naar het uiteinde van het
veld. „U hebt het zeker niet gemeend, maar ik zou het
erg graag doen."
„Ja, zeker meen ik het," zeide Annie. „Je bent een lief,
vriendelijk meisje ; en wat zal je er lief uitzien in mijn
nieuw blauw katoentje ! Ik vind dat gestreepte rokje zoo
aardig en dien bonten zakdoek, dien gij om de schouders
draagt ! Ik dank je heel veel maal. Zie ik er nu uit als
een echt zigeunermeisje ?"
„Uw haar zit niet slordig genoeg, jongejuffrouw."
„0, knip het dan ; knip alles er af, ik wil er echt uitzien. Hebt ge geen schaar ?"
Het meisje liep naar de tent, en kwam spoedig terug
om Annie's mooi haar zoo ruw mogelijk af te knippen.
„Nu ziet u er beter uit, maar uwe armen zijn nog te
blank. Maar wacht, wij hebben nog wat van dat sap van
walnoten ; ik zal u eens netjes maken, jongejuffrouw."
Zij maakte Annie zoo bruin als een echt zigeunermeisje.
„Je bent een goed, lief meisje," zeide Annie, toen alles
afgeloopen was. -- Juist op dit oogenblik riep de vader
haar op ruwen toon, en het meisje liep haastig weg; zij
zag er vreemd uit in Annie's kleeren.
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HOOFDSTUK XLI.
Vermomd.

Annie verliet het veld, klom over het hek en bleef in
het bosch wachten, totdat de man, het meisje en de jongen
met den ezel geheel verdwenen waren. Toen verliet zij
haar schuilhoek, en haar zakje met geld weer opzoekende,
bond zij het onder hare jurk. Zij gevoelde zich vreemd en
ongemakkelijk in hare nieuwe kleeding, de zware schoenen
deden haar zeer ; zij was echter niet van haar voornemen
af te brengen, en zij vertrok vol moed op haar langen
tocht over den zandigen weg. Het was haar plan de zigeuners naar hunne volgende legerplaats te volgen, welke
omstreeks tien mijlen van deze verwijderd was. Zij was
er in geslaagd eenige inlichtingen van het meisje te verkrijgen. Het meisje had haar verteld, dat zij zoo blij was,
dat zij vertrokken, dat dit eene vervelende plaats was, en
dat zij hier niet zoo lang zouden zijn gebleven, als Moeder
Rachel, om welke reden wist zij niet, niet geweigerd had
te vertrekken.
Toen zij dit aan Annie verteld had, was het, alsof zij
schrikte, zij kreeg eene kleur; Annie deed echter, alsof zij
daar niets van bemerkte. -- Zij volgde hen nu, maar
zorgde op een grootera afstand van hen te blijven. — In
hare vermomming, hoe ongemakkelijk zij ook was, gevoelde
zij zich tamelijk veilig. Als iemand van Rustenburg haar
op den weg ontmoet zou hebben, zouden zij Annie Forest
in dit zigeunermeisje niet herkend hebben. — Zij hoopte,
dat, als zij de verblijfplaats der zigeuners naderde, zij haar
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als een van hen zouden beschouwen. — De eenige, voor
wie zij vreesde, was het meisje, met wie zij de kleeren
verruild had.
Als Zillah, hare vroegere kindermeid, haar jaren geleden
allerlei verhalen en legenden van zigeuners vertelde, had
Annie haar altijd verzocht te verhalen van mooie kinderen,
welke door de zigeuners gestolen werden, en Zillah had
haar ingewijd in de geheimen, terwijl zij haar zeide, hoe
het kwam, dat zoo weinig kinderen weer teruggevonden
werden.
Zij liep nu heel vlug, hare gedruktheid was verdwenen ;
zij gevoelde zich vroolijk gestemd. Zij was vergeten, dat
zij na het ontbijt niets meer had gegeten ; zij vergat alles
om zich heen, behalve hare groote liefde voor de kleine
May, en haar vurigen wensch om, indien het noodig was,
haar leven te geven om May te . bevrijden van het verschrikkelijke lot, dat haar wachtte, als men haar als een
zigeunerkind zou gaan grootbrengen.
Annie was echter niet gewoon aan zulke lange wandelingen, ook was zij in den laatsten tijd zeer verzwakt,
doordat zij zoo weinig at en slecht sliep ; en toen zij
Sefton bereikte, want haar weg leidde door dit stadje, was
zij zoo warm en dorstig, dat zij dadelijk naar eerre rustplaats omzag.
Zij hield voor een banketbakkerswinkel stil, waar zij en
verscheidene andere meisjes van Rustenburg meer dan
eens onthaald waren geworden op krentenbroodjes en melk.
De herinnering daaraan kwam weer in de gedachte van
het arme, vermoeide kind ; en hare vreemde kleeding
vergetende, maakte zij de deur open en liep moedig naar
de toonbank.
Annie's vermomming was goed, en de juffrouw, welke
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in den winkel hielp, boog niet voor haar, en vroeg haar
niet vriendelijk : „Wat is er van uw dienst, jongejuffrouw ?"
Zij zeide vrij scherp :
„Ga dadelijk weg, meisje ; wij dulden hier geen bedelaars,
verlaat dadelijk den winkel. Neen, ik heb niets voor je."
Annie was op het punt van driftig te antwoorden, want
zij dacht, dat een zigeunermeisje ook wel krentenbroodjes
en melk mocht koopen, toen zij op eens terugschrikte, en
vreesde zich te verraden, daar hare oogen op eens den
vriendelijken blik van Juffrouw Jeanne Bruce ontmoetten,
die over de toonbank geleund was, en tegen eene van de
winkeljuffrouwen sprak, toen Annie binnenkwam.
„Hier hebt ge een stuiver, meisje," zeide zij ; „in den
winkel aan den hoek van de Hoogstraat kunt ge er een
broodje voor koopen."
Annie's oogen ontmoetten de hare, haar lip beefde, en
na den stuiver aangenomen te hebben, verliet zij snel
den winkel.
„Lieve," zeide Juffrouw Jeanna tot haar zuster, „hebt
gij niet eene buitengewone gelijkenis in dit zigeunermeisje
met Annie Forest opgemerkt ?"
Juffrouw Agnes zuchtte. „Niet bijzonder," antwoordde
zij, „maar ik heb het meisje nauwelijks aangekeken. — Ik
ben nieuwsgierig, of onze lieve Annie nu gelukkiger is,
dan zij was. Ik geloof, dat wij hier klaar zijn. Goeden
middag, Juffrouw Tremlett."
De kleine oude dames dribbelden weg, en dachten verder
niet meer aan het zigeunermeisje.
De arme Annie liep op een draf de straat uit en hield
niet op, voordat zij den winkel, die een veel eenvoudiger
voorkomen had, bereikte. -- Men gaf haar daar eene
boterham, met een paar sneedjes worst er op, en melk,
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die zeer slecht was. — Het slechte eten en het ruwe volk,
dat haar omringde, maakten haar angstig.
Zij dacht dat iedereen haar voor eene zigeunerin aanzag,
doch toen zij een paar woorden gesproken had, keerden
verscheidene bezoekers zich om, en zagen haar aan. Zij
betaalde voor haar boterham, en verliet den winkel. — Zij
bevond zich nu spoedig buiten Sefton in een gedeelte, dat
haar geheel onbekend was. De tegenwoordige legerplaats
der zigeuners was omstreeks een mijl van de stad Oakley,
een veel grootere stad dan Sefton, verwijderd. Sefton en
Oakley lagen omstreeks 6 mijlen van elkander. Annie liep
moedig verder, haar hoofd klopte ; want daar zij voor een
zigeunermeisje doorging, kon zij natuurlijk geen parasol
gebruiken, om zich tegen de brandende zon te beschermen.
Eindelijk brak de avond aan, met hem kwam de koelte,
en Annie zuchtte van verlichting, en keek met verlangen
naar eene slaapplaats en avondeten te Oakley. Zij wilde
daar blijven slapen, en dan den volgenden morgen vroeg
naar het zigeunerkamp gaan. Het was reeds donker, toen
zij de stad bereikte, zij was zeer vermoeid, en had blaren
aan hare voeten van de lompe schoenen van het zigeunermeisje, zoodat zij haast niet meer voortkon. De drukte van
de groote stad maakte haar verward en bevreesd.
Zij had eene goede les in Sefton gehad, en durfde zich
niet in de fatsoenlijke straten vertoonen. Maar hoe zou zij
kunnen slapen in een van die warme, morsige slaaphuizen ?
Het zou heusch beter voor haar zijn onder een heg te gaan
liggen, het was toch niet koud in dezen prachtigen zomernacht, de uren zouden gauw voorbij gaan, en de tijd zou
spoedig aanbreken, waarop zij May moest gaan zoeken.
Zij besloot in een korenveld even buiten Oakley te gaan
slapen, na in de stad wat brood en melk gekocht te hebben.
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Zij was zoo gelukkig een glas goede melk van eene vrouw,
die voor de deur van een hutje stond, te krijgen, terwijl
zij haar een stuk koek gaf, om er bij te eten.
„Gij zijt een van den zigeunerstroep, niet waar, mijn kind?"
vroeg de vrouw. „Ik heb een uur geleden een troep voorbij
zien komen. Gij gaat zeker weer naar uw oude kwartier
bij den grootera akker van den Heer Thompson ? Hoe komt
het dat gij zoo achteraan komt ?"
„Ik ben later vertrokken," zeide Annie ; „kunt u mij
niet den kortsten weg wijzen ?"
„0 ! Je moet dien weg inslaan, en dan het nauwe pad
langs het korenveld volgen ; het is omstreeks een uur hier
vandaan. — Neen, neen, mijn kind, ik wil je geld niet
hebben ; maar je moogt aan mijn dochtertje de toekomst
voorspellen."
Annie kreeg eene kleur ; het meisje kwam naar voren,
en gaf haar een kwartje. Zij bekeek de kleine hand, en
mompelde iets van rijkdom, en geluk, dat zij trouwen zou
met een vermomden prins, en dat zij in het geheel geen
verdriet zou hebben.
„Nu, dat is eene mooie toekomst, Peggy," zeide de dankbare moeder.
Peggy, een meisje van negen jaar, wist echter wel beter.
„Zij heeft mij de toekomst niet voorspeld," zeide zij
teleurgesteld, nadat Annie haar verlaten had. „Zij sprak
niet van kruisen, en bittere teleurstellingen, en bloedende
wonden. Ik geloof niet in haar. Ik houd er niet van, dat
alles even mooi is ; zulk geluk is niet natuurlijk, en ik
geloof nooit, dat zij een echt zigeunermeisje is."
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HOOFDSTUK XLII.
Rester.

Op Rustenburg waren de verwarring, de schrik en het verdriet groot. Een geruimen tijd schenen de meisjes haar hoofd
verloren te hebben ; en nauwelijks waren zij door de kalmte
en beslistheid van Mevrouw Willis en de andere leeraressen weer tot orde en kalmte gebracht, toen de opgewondenheid en angst op nieuw uitbraken, toen iemand Mevrouw
Willis het briefje van Annie overhandigde, en men ontdekte, dat ook zij verdwenen was.
Niemand twijfelde nu aan hare beweegredenen ; hoe ongehoorzaam hare daad ook was, beschuldigde toch niemand
haar. Allen, van de directrice tot het kleinste kind op
school, wisten, dat het uit liefde voor May was, dat Annie
zoo handelde ; en de tranen kwamen in Mevrouw Willis'
oogen, toen zij het korte briefje las, en het daarna zorgvuldig in haar lessenaar borg. Hester's gelaat werd geheel
bleek, toen zij hoorde wat Annie gedaan had.
„ Annie is zelf gegaan, om May voor je te zoeken, Hetty,"
zeide Phyllis. „Ik vertelde haar wat er gebeurd was, en
nu ik mij haar gezicht weer voor den geest haal, geloof
ik, dat zij dadelijk haar besluit genomen had."
» Ik vind het zeer ongehoorzaam van haar om te gaan,"
zeide Dora Russell ; maar niemand stemde met haar in ;
en na een oogenblik stilte zeide Mary Price : „Ongehoorzaam of niet, het is moedig en heel ferm van haar."
„En ik geloof vast," zeide Nora, „dat, als iemand May
zal vinden, het Annie zal zijn. Herinnert ge je nog, Phyllis,
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hoe menigmaal zij ons over de zigeuners gesproken heeft,
en wat wist zij veel van hen te vertellen ?"
„0 ja, zij zal beter haar werk doen dan tien politieagenten het kunnen," zeiden verscheiden meisjesstemmen,
terwijl zij Hester aankeken, en een van de meisjes zeide
tegen haar :
» Nu zult gij toch wel van Annie moeten gaan houden ;
ge zult nu toch wel moeten toestemmen, dat er toch iets
goeds in onze Annie is, als zij de kleine May weer terugbrengt." Hester's lip beefde, zij wilde spreken, maar
barstte plotseling in tranen uit. Zij verliet de verwonderde
meisjes, die geen van allen hadden gedacht, dat de trotsche
Hester kon schreien.
De arme Hester snelde naar hare slaapkamer, waar zij
zich op haar bed wierp, en den vrijen loop liet aan de
bitterste tranen, welke zij ooit vergoten had. Al hare
onverschilligheid tegen Anna, hare onvriendelijkheid en
steeds aangroeiende tegenzin kwamen haar nu kwellen en
afmatten. Zij geloofde evenals de meisjes, dat Annie zou
slagen ; zij wist, dat Annie kolen vuur op haar hoofd zou
stapelen, indien zij May mee terugbracht. Zij hoopte, zij
verlangde vurig, zij had er wel om willen bidden, dat
iemand anders dan Annie haar zusje zou weervinden.
Want Hester had nog niet besloten de waarheid omtrent
Annie te belijden. Want door de waarheid te belijden,
zou zij zich voor de oogen van de gehe ele school moeten
vernederen ; en dit kon zij, en wilde zij niet doen, zelfs
niet ter wille van May.
Terwijl zij zoo snikkend op haar bed lag, en van het
hoofd tot de voeten beefde, kon zij toch haar trotsch en
onbuigzaam hartje er niet toe brengen, Gods eenigen weg
tot vrede in te slaan. Neen, zij hoopte, dat zij er in zou
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slagen Suzanna Drummond te bewegen om te bekennen.
Als Annie dan nog niet

vrijgesproken werd, en zij had

May toch gered, dan zou zij toch zonder twijfel haar verloren liefde op de school terugwinnen.
Hester was nooit algemeen bemind geworden op school
maar haar groot verdriet maakte nu, dat de meisjes vriendelijker tegen haar waren ; en toen zij op haar bed lag,
hoorde zij spoedig een lichten tred in hare kamer ; eene
koele hand werd er zacht op haar voorhoofd gelegd, en
toen zij hare gezwollen oogen opende, ontmoetten deze
Cecile's deelnemenden blik.
„Er is nog geen nieuws, Hetty," zeide Cecile ; „maar
Mevrouw Willis is zooeven zelf naar Sefton vertrokken,
en zij zal geen oogenblik verloren laten gaan, en dadelijk
om hulp vragen. Zij ziet er geheel ontdaan uit. Zij is
natuurlijk zeer ongerust over Annie en May."
„0 ! Annie is veilig genoeg," mompelde Hester, terwijl
zij haar hoofd in het kussen verborg.
„Ik weet het niet ; Annie is zoo voortvarend, en ziet
er zoo aardig uit ; de zigeuners konden haar ook wel eens
stelen, want zij is natuurlijk naar hunne legerplaats gegaan ; je kunt dus begrijpen, hoe angstig Mevrouw Willis is."
Hester drukte hare hand tegen haar kloppend voorhoofd.
„Wij hebben allen zoo'n medelijden met je, Hetty," zeide
Cecile vriendelijk.
„ Dank je ; het medelijden van anderen doet je niet veel
goed, vindt je ook niet ?"
„Ik dacht dat belangstelling altijd goed deed," antwoordde
Cecile een weinig verlegen.
„Ik dank je toch," zeide Hester. Zij bleef eenige minuten
stil liggen, met hare oogen gesloten. Zij zag er diep ongelukkig uit.
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Cecile liet zich niet gauw uit het veld slaan. Zij wist
echter niet, hoe zij zou beginnen en had reeds besloten heen
te gaan, en de goedhartige Juffrouw Danesbury te verzoeken,
of zij zou willen komen om te zien, of zij niet iets voor
Hester doen kon, toen door het open raam het vroolijke
gelach en het opgetogen, hooge stemmetje van een van de
kleinste kinderen weerklonk. Eene siddering doorliep Hester
op dit geluid ; zij ging in haar bed opzitten, en zeide met
een half gesmoorde stem :
„0, ik kan het niet verdragen, mijne kleine lieve May !
Cecile, ik ben zoo ongelukkig !"
„Ja, ik weet het, mijn lieveling," zeide Cecile, terwijl
zij haar arm om Hester's hals sloeg. „0 ! Hetty, keer je
niet van mij af, laat mij het ongeluk met je deelen."
„Maar jij hieldt niet zooveel van May !"
„Dat is wél waar, wij hielden allen heel veel van het
aardige kind."
„Maar denk eens, dat ik haar misschien nooit weer terug
zal zien !" zeide Hester op wanhopigen toon. „O! Cecile,
en mijne moeder heeft haar aan mij nagelaten ; Moeder
gaf haar mij, om voor haar te zorgen, en haar eens bij
haar in den Hemel te brengen. 0, mijn lieve kleine May,
mijn engel, mijn schat ! Ik geloof, dat ik nog beter zou
kunnen verdragen dat zij dood was dan dit."
„Dat zoudt gij kunnen, Hetty," zeide Cecile, „als zij niet
teruggevonden werd, maar ik geloof niet, dat God je zulk
een vreeselijke straf zal zenden. Ik geloof zeker, dat je May
terug zult krijgen. Laten wij samen neerknielen, Hetty, en
den goeden God er vurig om smeeken."
„Ik kan niet bidden, vraag het mij niet," zeide Hester,
terwijl zij zich van Cecile afwendde.
„ Dan zal ik het doen."
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„ Maar niet hier, Cecile. Ik ben niet goed genoeg om te
bidden."
„Wij behoeven niet goed te zijn om te bidden," zeide
Cecile ; „wij moeten misschien ongelukkig of berouwvol
zijn ; maar indien God moest wachten, totdat wij goed
waren, ik geloof niet, dat hij veel gebeden zou ontvangen."
„Ja, ik ben ongelukkig, maar niet berouwvol. Neen,
vraag het mij niet, ik kan niet bidden."

HOOFDSTUK XLIII.
Suzanna.

Mevrouw Willis kwam 's avonds laat uit Sefton terug.
De politie had haar verzekerd, dat men de twee kinderen
spoedig zou vinden, maar tot nu toe had men nog niets
van haar ontdekt.
Mevrouw Willis zeide, dat de meisjes naar bed moesten
gaan; zij ging zelf naar Hester om haar een kus te geven, en haar goeden nacht te wenschen.
Zij was getroffen door de ongelukkige en zelfs bittere
uitdrukking op Hester's gelaat, en zij gevoelde, dat zij
haar niet begreep.
Midden in den nacht ontwaakte Hester uit een verwarden
droom. Zij werd met een harden gil wakker. Zij kon niet
langer zoo dicht bij dat kleine bedje blijven liggen. Zij
herinnerde zich op eens, dat Suzanna Drummond ook alleen
was van nacht ; wat zou dit eene mooie gelegenheid zijn,
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om eens een lang gesprek met Suzanna te hebben. — Zij
sloop uit haar bed, sloeg een doek om, en na de deur
zachtkens geopend te hebben, snelde zij de gang door naar
Suzanna's kamer.
Suzanna was vast in slaap, Hester kon haar gezicht
duidelijk onderscheiden in het maanlicht, dat helder door
de kamer scheen, daar het gordijn niet was neergelaten.
Het kostte Hester heel wat moeite om Suzanna wakker
te krijgen, maar eindelijk zat zij in haar bed op en gaapte
onheilspellend.
„Wat is er te doen? Zijt gij het, Hetty ? Hebt ge iets
van de kleine May gehoord ? Is Annie teruggekomen ?"
„Neen, ze zijn beiden nog weg. Maar Suze, ik moet je
even spreken."
„0, lieve Hemel, waarom? Waarom moet je mij midden
in den nacht spreken ?"
„Omdat ik niet hebben wil, dat iemand het hoort ; ach
Suze, ga nu niet weer slapen."
„Neen, mijn kind, ik zal het niet doen, tenminste als
ik het voorkomen kan. Zoudt ge mij wat water in mijn
gezicht willen sprenkelen ? Er staat eene kan naast mijn
bed. Ik heb er altijd een bij de hand. Zoo, dank je, nu ben
ik heelemaal wakker, en zal dit waarschijnlijk twintig
minuten blijven. Kunt ge, hetgeen je zeggen wilt, binnen
dien tijd zeggen ?"
„Ik twijfel er aan, Suze, of je wel een hart hebt, maar
hart of geen hart, ik ben hier van nacht gekomen om je te
zeggen, dat ik je doorzien heb. Jij bent de stichtster van
al het kwaad, waarvan Annie Forest beschuldigd wordt."
Suzanna keek Hester kalm aan, en zeide met eene stem
waar niet de minste uitdrukking in was : „Mijne lieve
Hetty, wat in de wereld meent ge toch ?"
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Hester voelde dat zij driftig werd, hare zelf beheersching
verliet haar. Suzanna's schijnbare onschuld en onverschilligheid maakten haar half razend.
„0; wat zijt ge toch slecht ! ge doet voorkomen, alsof
gij onschuldig zijt en je bent het laagste en slechtste
meisje hier op school. Ik zeg je nogmaals, Suzanna, dat
ik je begrepen heb ; jij hebt de spotprent van Mevrouw
Willis in Cecile's boek geteekend, jij hebt Dora's opstel
veranderd. Ik weet niet, waarom je het deedt, ook niet
hoe je het deedt, maar jij bent de schuldige, en je hebt
het aangezien, dat al dien tijd de schuld op Annie's schouders werd geladen. 0, je bent het slechtste meisje, waar
ik ooit van gehoord heb !"
„Hemel, hemel," zeide Suzanna. „Ik wilde wel, dat ik
je niet gevraagd had, koud water over mij heen te gooien,
waardoor ge mij nat en ongezellig gemaakt hebt, alleen
o m mij te hooren uitmaken voor het slechtste meisje,
dat je ooit ontmoet hebt. En mag ik je eens vragen,
wat het je aangaat ? Jij houdt toch zeker niet van
Annie ?"
„Neen, dat doe ik ook niet, maar ik wil, dat er recht
wordt gedaan. -- Annie is zeer ongelukkig ; o, Suze, wilt
ge niet naar Mevrouw Willis gaan, en haar de waarheid
vertellen ?"
„Ik geloof heusch, lieve Hester, dat je hersens een beetje
gekrenkt zijn. Hoe lang hebt ge dit alles al geweten, dat
wilde ik wel eens weten?"
„0, al een tijd lang, sedert -- sedert den nacht, dat het
opstel veranderd werd."
„A ha, indien hetgeen jij nu beweert waar is, dan hebt
ge Mevrouw Willis eene leugen verteld, want zij heeft je
duideljk gevraagd, of ge iets van het opstel afwist, en ge
Annie Forest.
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zeidet van neen. — Ik zag het wel, ik merkte wel op,
hoe rood je werdt, toen jij die leugen vertelriet ! Mijn lieve,
indien ik het slechtste meisje van de school ben, bewijs
het, ga naar Mevrouw Willis en vertel haar, wat je weet,
Als je het mij nu vergunt, wensch ik weer naar het
droomenland terug te keeren.
Suzanna ging weer liggen, trok de dekens over zich heen
en was naar allen schijn Hester's tegenwoordigheid vergeten.

HOOFDSTUK XLIV.
Onder de heg.

Het is nog geheel iets anders te spreken van het genot
om in de open lucht te slapen, dan om het wezenlijk te
doen. — Een korenland is een bekoorlijke plaats ; maar in
het midden van den nacht, wanneer de dauw er op neder
daalt, moet men toch bekennen, dat het een kil bed is
de meest gewone voorwerpen nemen vreemde, onnatuurlijke
vormen aan ; de gewoonste geluiden worden luid en klinken,
schrikwekkend.
Annie sliep ongeveer één uur, toen zij ontwaakte, en
over al hare leden beefde ; zij was verschrikt en een weinig
bang voor de drukkende eenzaamheid van den nacht, welke
alleen verstoord werd door het gegons van de insekten, dat
nog iets geheimzinnigs gaf aan deze stilte. Annie was een
moedig meisje, maar zelfs moediger meisjes zouden bevreesd
zijn geweest, indien zij zich in zulke omstandigheden hadden,
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bevonden ; en toen eene spin over haar gezicht heenkroop,
sprong zij met een kreet van schrik op. Op dit oogenblik betreurde zij de slechte ligplaats, welke zij in Oakley
voor een paar stuivers had kunnen krijgen. Het koren
op het veld, dat zij gekozen had, was gedeeltelijk gemaaid,
terwijl het andere deel nog was blijven staan. Het afgesneden gedeelte was in schoven gebonden, en deze omgeven
door de nachtelijke schaduw schenen Annie toe allerlei menschelijke gedaanten te hebben aangenomen. Zij kon niet
meer in slaap komen. Zij wikkelde zich in hare sjaal, en
terwijl zij zich onder eene heg verborg, wachtte zij den
morgenstond af. -- Het scheen haar toe, alsof de dag
maar niet wilde aanbreken, maar eindelijk kwam toch het
daglicht een einde aan haar eenzaam nachtwaken maken ;
een zacht briesje deed het koren golven, de sterren begonnen te verbleeken, en de lucht werd klaarder. Eerst
werd zij lichtrood getint, en toen werd zij al

helderder en

helderder ; de vogels begonnen hun loflied te zingen, de
insecten sjirpten en gonsden weer op anderen toon, de
korenschoven werden weer eenvoudige

korenschoven ; de

dauw glinsterde op het natte gras, de zon was opgegaan,
en de nieuwe dag was aangebroken.
Annie zat op en wreef hare vermoeide oogen. Met den
zonneschijn en de helderheid werd haar veranderlijke geest
ook weer levendig ; al haar moed kwam weer terug, en
zij moest bijna lachen over den angst, welken zij in de
laatste uren uitgestaan had. Zij geloofde vast, dat zij zou
overwinnen, want zij geloofde in de heiligheid van hare
zending. Liefde, eenvoudig zuivere liefde alleen leidde haar.
Zij dacht niet aan de gevolgen, zij dacht niet meer aan
de vroegere gebeurtenissen, haar eenig doel was nu May
te bevrijden ; aan zichzelf dacht zij niet.
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Annie hield veel van kinderen, maar van geen kind hield
zij zooveel als van May. Het kind, waar zij eerst hare aandacht op had gevestigd om zich te wreken, had zich in
haar hart genesteld ; en Annie hield te meer van May,
omdat het haar al lang berouwd had, dat zij de liefde van
het kind aan Hester ontnomen had, en er alles voor had
willen geven, indien zij het had kunnen veranderen. Hare
liefde voor May bezat daarom de reinheid en grootheid,
welke alle liefde, die in staat is zich zelf op te offeren,
moet bezitten. Annie had zich in den laatsten tijd van
May verwijderd gehouden. Zij ging haar nu bevrijden ;
maar als zij aan zichzelf dacht, was het met de zekerheid,
dat Mevrouw Willis haar voor deze laatste ongehoorzame
daad van school zou zenden, en dan zou zij May nooit
weer terug zien. Maar dat was niets, als May maar gered
was. Annie was nu ongehoorzaam, maar zij gevoelde zich
niet langer ongelukkig ; zij gevoelde dat berouw niet meer,
dat haar zoo geplaagd had na het feest in het feeënland.
Zij had Mevrouw Willis alles bekend, en ofschoon zij van
iets veel ergers werd verdacht, wist zij, dat zij hier volkomen onschuldig aan was. -- Het gedicht, dat een paar
ochtenden geleden in haar geheugen was gekomen, klonk
haar nog in de ooren. Eene ziel, die gezondigd heeft, en
wier zonden haar weder zijn vergeven.
Het voortvarende meisje was op dit oogenblik met waren
moed bezield, zij wist, dat God haar zou helpen, en daarom
gevoelde zij zich kalm en gesterkt.
Annie stond van haar vochtig bed op, en keek rond naar
water, waar zij haar gezicht en handen in kon wasschen,
toen zij zich op eens herinnerde, dat deze bruingemaakt
waren, en dat het maar 't best was ongewassehen te blijven.
Zij streek, zoo goed zij kon, het weinige haar, dat het

245
zigeunermeisje nog op haar hoofd gelaten had, met hare
handen glad, en na neergeknield te zijn, zeide zij eenvou-

dig en ernstig :
„O, Mijn Vader in den Hemel, help mij, om de kleine
May te vinden !" -- Toen begon zij haren tocht door de
korenvelden in de richting van het zigeunerkamp.

HOOFDSTUK XLV.

Tijger.

Het was nog zeer, zeer vroeg in den morgen, en het
zigeunervolk, vermoeid van den vorigen dag, was nog in
diepe rust. Daar stonden de vier kegelvormige tenten : op
een kleinen afstand er van graasden de ezels en een paar
muilezels ; voor den ingang van de tenten lagen drie honden
op den grond uitgestrekt. Annie vreesde, dat de honden
zouden gaan blaffen, ofschoon zij dacht, dat als zij de menschen zouden wekken, een van de zigeuners even zijn hoofd
buiten de tent zou steken, en het zigeunerkind zou toeroepen te gaan liggen, en zich stil te houden ; zij stond
een oogenblik in gedachten, zij wilde zoo gaarne het kamp
binnen sluipen en het terrein onderzoeken, terwijl de zigeuners nog sliepen, snaar de waakzame honden schrikten haar
af. Zij stond onbeweeglijk achter de heg. Zou zij vertrouwen
op de macht, welke zij wist, dat zij bezat, en zich in het
kamp wagen ? Dezelfde macht, welke zij voor kinderen
had, had zij ook over de dieren. Als zij, toen zij nog een
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klein kind was, met hare moeder in een vreemd huis een
bezoek ging brengen, blaften de waakhonden nooit tegen
haar, integendeel, zij schenen zich aan de betoovering over
te geven, welke van hare kleine vingers uitging, als zij
hen streelde. Hunne staarten gingen vroolijk op en neer,
wanneer zij hen liefkoosde, en zelfs de bloeddorstigste
honden zagen haar met liefde aan. Anna was nieuwsgierig,
of de honden van de zigeuners haar zouden binnenlaten
zonder te blaffen. — Zij wist, dat er wel eenige kans voor
bestond ; zij was gekleed in zigeunerskleeren, er zou dus
niets vreemds aan haar uiterlijk zijn, en indien zij slechts
dicht bij een van de honden kon komen, wist zij, dat hare
aanraking hem gedwee kon maken.
Haar plan was een van de tenten te naderen, zoo stil
dat zelfs een hondenoor haar voetstap niet zou hooren.
Indien zij dicht genoeg bij den hond was om hare hand
op zijn kop te kunnen leggen, wist zij, dat alles goed
zou afloopen ; zij trok hare schoenen uit, verborg ze onder
het gras, en liep zachtkens stap voor stap naar de grootste
tent. Aan den ingang lag een groote, bloeddorstige bulhond.
Annie bezat het eene noodige om waarlijk moedig te zijn,
namelijk eene groote, uitwendige kalmte ; hoe grooter het
gevaar was, hoe kalmer zij werd.
Zij was nog een stap of twee van de tent verwijderd,
toen zij met ongeluk op een klein takje trapte, het kraakte
en kwetste haar voet, en hoe zacht het geluid ook was,
maakte het toch den bulhond wakker. Hij stak zijn kwaadaardigen kop in de hoogte, en zag iemand, die op een
van zijn volk geleek en toch niet geheel, hij liet een licht
gebrom hooren, en sprong naar voren. -- Gewoonlijk zou
dit gebrom zich herhaald hebben en geëindigd zijn in een
hevig geblaf, maar Annie was hierop voorbereid ; zij ging
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op hare knieën liggen, strekte hare armen uit, en zeide met
hare vriendelijkste stem : „Anne hond !" en oogenblikkelijk
strekte de hond zich voor hare voeten uit. Hij likte haar
eene hand, terwijl zij hem met de andere zacht streelde.
„Kom, zoete hond !" zeide zij, en Annie en de hond
begonnen hunnen tocht rond de tenten.
De andere honden keken slaperig

op ; maar toen zij

Tijger met het meisje zagen, namen zij geen notitie van
haar, maar kwispelden slechts met hunne staarten.
Annie keek niet alleen naar de tenten, maar naar nog
iets anders, dat Zillah, hare vroegere kindermeid, haar
verteld had, dat men dikwijls bij vele zigeunerkampen
kon vinden. Dit was een kleine onderaardsche gang, welke
meestal leidde naar een, sedert tijden ongebruikt, hol. Zillah
had haar verteld, welk gebruik de zigeuners van deze onderaardsche gangen maakten, en dat zij meestal die gangen
kozen, die twee uitgangen hadden. Zij vertelde haar dan,
dat de zigeuners zoodoende de politie ontdoken, en in staat
waren de goederen, die zij gestolen hadden, te bewaren. Zij
had haar ook verhaald van hunne groote behendigheid, om
de ingangen tot deze onderaardsche schuilplaatsen te verbergen. Annie's meep ing was, dat de kleine May verborgen
was in een van deze gewelven, en zij besloot het eerst
te onderzoeken, of zij hier ook zoo'n gang hadden, om er
zich daarna in te wagen om het verloren kind op te sporen.
Zij had eene volkomen overwinning op Tijger behaald,
die haar rond de tenten volgde.
Toen de zigeuners zich eindelijk begonnen te bewegen, en
Annie achter de heg kroop, ging hij naast haar liggen.
Tijger was de lievelingshond van het kamp, en weldra riep
een van de mannen hem ; hij stond gewillig op, keek Annie
met een verlan geraden blik aan, en liep weg, om binnen
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vijf minuten weer terug te komen met een groot stuk
brood in den bek. Dit was zijn ontbijt, dat hij met zijne
nieuwe vriendin wilde deelen. Annie had te veel honger
om kieskeurig te zijn, en zij zag de noodzakelijkheid in
om hare krachten op te houden. — Zij kroop nog dieper
onder de heg ; en de hond en het meisje deelden het stuk
brood met elkander.
Spoedig kwam alles in beweging, de kinderen kwamen
naar buiten ; de vrouwen maakten het vuur aan in de
open lucht, en de reuk van het smakelijk ontbijt vervulde
den dampkring. De mannen kwamen ook te voorschijn,
en leunden lui tegen de tenten, terwijl zij lange pijpen
rookten. Annie bleef stil zitten. Zij kon van uit haar
schuilhoek alles zien, zonder zelf gezien te worden.
Plotseling spalkte zij hare oogen wijd open, terwijl haar
hart vreemd begon te kloppen ; zij legde hare hand op
Tijger, die over zijn geheele lichaam beefde.
,,Blijf bij mij, lieve hond," zeide zij.
Er scheen een plotselinge verwarring in het kamp gekomen te zijn ; de kinderen schreeuwden en vluchtten in
de tenten ; de vrouwen hielden midden in hare bereiding
van het ontbijt op; de mannen namen hunne pijpen uit
den mond, alle honden, behalve Tijger, blaften woedend.
Tijger en Annie bleven alleen .onbeweeglijk zitten. De
reden van deze opschudding was een troepje politieagenten,
omstreeks zes in getal, die stoutmoedig het veld betraden
en dadelijk vroegen, of zij de tenten mochten onderzoeken.
„Wij willen eene vrouw hebben, die zich Moeder Rachel
noemt," zeiden zij. „Zij behoort bij dit kamp; wij kennen
haar, laat zij dadelijk te voorschijn komen ; wij wenschen
haar te ondervragen." — De mannen bleven staan, de
vrouwen kwamen nader, de kinderen kropen weer uit de
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tenten met hunne vingers in den mond, allen staarden de
mannen aan, die voor hunne onontwikkelde geesten twee
schrikbeelden vertegenwoordigden, namelijk de Wet en de
Tucht.
„ Wij moeten de tenten doorzoeken. Wij gaan niet van
deze plaats, voordat wij moeder Rachel gesproken hebben," zeide een van de politie-agenten.
De mannen antwoordden eerbiedig, dat de zigeunervrouw
nog niet op was, maar dat, als de heerere een oogenblik wilden
wachten, zij spoedig zou komen en hen te woord staan.
Juist op dit oogenblik lichtte Tijger zijn kop op. Annie's
waakzame oogen volgden zijn blik. Hij keek naar een klein
zigeunermeisje, dat langs de heg sloop, en weldra door
eene kleine opening in het naburige veld verdween.
Zoo spoedig zij kon, nam Annie Tijger bij den halsband
en liep het meisje achterna. -- Het meisje hoorde de voetstappen, maar toen zij een ander zigeunermeisje met hun
eigen hond zag, keek zij niet verder naar haar, maar liep
vlug door het veld, totdat zij bij een afgebrokkelden muur
kwam. Zij trok aan Benige losse steenen, en slaagde er
in ze weg te schuiven ; zij riep toen naar beneden : „Moeder Rachel !"
„Kom Tijger !'' zeide Annie. Zij verborg zich met den
hond weder onder eene haag. — Het meisje was te opgewonden om haar komen of gaan op te merken ; zij bleef
maar roepen : „Moeder Rachel, Moeder Rachel !"
Spoedig verscheen er een zwart hoofd, vervolgens een
paar gespierde armen, en eindelijk kwam de groote vrouw,
wier gelaat en gestalte Annie zoo goed kende, uit den
grond te voorschijn ; zij zette de steenen weer op hunne
plaats, en het meisje in hare armen nemende, liep zij
vlug over het veld naar de tenten toe.
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HOOFDSTUK XLVI.

Uit liefde voor May.

Nu was Annie's tijd gekomen om te handelen.
„ Tijger !" zeide zij, want zoo had zij de mannen den hond
hooren noemen, „ik wil in dat hol onder den grond kruipen,
en jij moet met mij meegaan. — Kom, laten wij geen oogenblik verliezen, mijn goede hond !"
De hond kwispelde met zijn staart, en sprong voor Annie
uit, liep toen met eene verwonderlijke nauwkeurigheid naar
den muur, en bleef met zijne oogen op den grond gericht staan.
Annie trok en rukte aan de losse steenen ; zij waren
echter zoo zwaar en zoo handig geplaatst, dat het haar verwonderde, hoe het meisje, dat veel kleiner was dan zij, ze had
kunnen verplaatsen. Zij zag echter spoedig, dat de steenen
geplaatst waren als een soort van wip ; :en dat de grootste
steen, welke de eigenlijke ingang naar de onderaardsche
gang was, in zijne plaats werd gehouden op zulk eene manier, dat, wanneer zij op een zeker gedeelte er van drukte,
hij naar boven werd gewipt, en genoeg ruimte verschafte
voor Annie, om er door te kruipen. -- De ruwe trap zag
er donker en akelig uit ; een oogenblik aarzelde Annie,
maar de gedachte, dat May ergens in dit akelige hol verborgen was, schonk haar weder moed.
» Tijger, loop jij vooruit !" zeide zij, en de hond liep naar
beneden, terwijl hij al loopende langs den grond snuffelde.
Annie volgde hem, maar nauwelijks was zij met haar hoofd
onder den grond, of zij bevond zich in eene diepe duisternis ;
zonder het te weten had zij tegen den zwaren steen ge-
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stooten, en deze was weer op zijne oude plaats teruggesprongen. Zij hoorde Tijger beneden snuiven, en na hem
toegeroepen te hebben bij haar te

blijven, ging zij voorzichtig

al lager en lager, totdat zij ten laatste, door den hevigen
tocht, dien zij gevoelde, wist dat zij aan het einde van den
nauwen ingang was.
Zij kon nu rechtop staan, en hare hand uitstrekkende,
zocht zij tevergeefs naar eene zoldering. De ruimte, waar
zij in stond, moest dus hoog zijn. Zij ging verder, heel,
heel langzaam in de volslagen duisternis ; plotseling kwam
haar hoofd weer in aanraking met het dak ; zij ging nog
een paar schreden verder en bemerkte toen dat, indien zij
verder wilde gaan, zij op hare knieën moest kruipen. Zij
ging op hare knieën liggen en staarde in de duisternis.
„ Laten wij verder gaan, Tijger," zeide zij, terwijl zij den
hond bij den halsband vasthield, en zich tegen hem aandrukte om bij hem bescherming te zoeken ; en zoo kroop
zij verder de nauwe gang door.
Op eens uitte zij een kreet van vreugde ; aan het andere
eind van de donkere gang zag zij licht, een flauwe schemering, maar toch zonder twijfel licht, dat door eene spleet
van den grond scheen. — Annie bereikte het eind, en bevond
zich in eene ruimte, wel is waar eene zeer kleine en ellendige ruimte, maar door de schemering kon men niet alleen
zien, dat het eene soort van kamer was, maar eene ruimte,
welke eene bos stroo, een gebrekkigen stoel, en een paar
gebroken kopjes en schoteltjes bevatte. — Dit was dus het
verblijf van Moeder Rachel, en hier moest zij May vinden.
De duisternis was zoo groot geweest, dat zelfs deze flauwe
schemering Annie's oogen voor een oogenblik verblindde ;
spoedig echter kon zij alles duidelijk onderscheiden. Zij zag,
dat op het strooleger een bundel goed lag ; zij kwam nader
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en zag, dat uit den bundel doeken een kinderhoofdje te
voorschijn kwam.
Het kind sliep en kermde in den slaap.
Annie boog zich over haar heen, en zeide : „Goddank !"
op een toon van verrukking, en toen nederknielende kuste
zij de kleine May hartstochtelijk.
May's huid was bruin geverfd met het walnotensap, het
mooie, zachte haar was afgeknipt ; hare nette kleertjes
waren vervangen door de lompen van een zigeunerkind ;
maar toch was het May, het kind, dat Annie kwam redden.
De arme kleine ontwaakte uit haar onrustigen slaap met
een angstigen kreet. Zij herkende Annie's veranderd gezicht
niet, en terwijl zij hare handjes voor de oogen hield, zeide
zij schreiend :
„Ik wil naar huis, ga weg, toute vrouw, ik wil mijne
Annie hebben !"
„ Kleine lieveling," zeide Annie op zachten toon. May
had Annie niet herkend, maar de bekende stem trof het
kinderhart ; zij hield met schreien op, en keek verlangend
naar den ingang van de kamer.
„ Kom binnen, Annie — ik ben hier, Annie, May wil je
hebben."
Annie zag wanhopend rond. Opeens ontdekte zij een
emmer met water, zij snelde er heen en waschte haar gezicht.
„Ik kom, mijne lieveling," zeide zij, terwijl zij trachtte
de hatelijke kleur af te wasschen. Zij slaagde gedeeltelijk,
en toen zij bij May terugkwam, herkende het kind haar.
„Nu, mijn kleine schat, moeten wij maken, dat wij hier
zoo gauw mogelijk vandaan komen," zeide Annie ; en May
tegen zich aandrukkende, maakte zij zich gereed langs den
weg terug te keeren, vanwaar zij gekomen was. Toen kwam
't voor het eerst in hare gedachten, dat de steenen deur
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weer op hare plaats was gesprongen, en dat zij haar onmogelijk kon openen. -- Zij, May en Tijger waren levend
begraven, en moesten Of daar blijven en sterven, Of afwachten, wat de wreede Moeder Rachel met hen zou doen. —

May, met hare armpjes stijf om Annie's hals geslagen,
begon bitter te schreeuwen. Zij verlangde van deze akelige
plaats weg te komen. Zij was niet bang meer, want nu
Annie, van wie zij zooveel hield, bij haar was, gevoelde zij
zich volkomen veilig ; maar zij had honger, was koud en
gevoelde zich onaangenaam, en het scheen de kleine, onervaren May slechts een stap toe, om van Annie's arm naar
hare rustige, gezellige kinderkamer op Rustenburg te komen.
„Kom Annie, kom mee naar huis," smeekte zij, en toen
Annie zich niet bewoog, begon zij weder te schreien.
De arme Annie zat erg in den

angst ; en hare eenige

hoop was nog gevestigd op de herinnering aan Zillah's
woorden, dat er gewoonlijk twee uitgangen aan deze onderaardsche holen waren. — Tijger, die zich hier geheel t'huis
scheen te gevoelen, had zich gemakkelijk op het stroo
neergevleid ; hij was hier waarschijnlijk meer geweest.
Misschien wist hij den weg naar den tweeden uitgang;
Annie riep hem bij zich.
„Tijger," zeide zij, terwijl zij op hare knieën bij hem
ging liggen, en hem recht in zijne verstandige oogen keek,
„May en ik wenschen hier vandaan te komen."
Tijger bewoog zijn korten staart.
„ Wij hebben honger, Tijger, en wij willen iets eten, en
jij wilt zeker ook wel een beentje hebben, is het niet ?"
De staart ging hoe langer hoe sneller op en neer, terwijl
de hond Annie's hand likte.
„Wij kunnen dien weg niet teruggaan, lieve hond," vervolgde zij, terwijl zij met hare hand in de richting wees,
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vanwaar zij gekomen waren. „De deur is dicht, wij kunnen er
niet uit. Wij kunnen er niet uit, omdat de deur gesloten is."
De staart van den hond hield op met kwispelen ; hij scheen
zijne positie te begrijpen, want zijn geheele voorkomen toonde
neerslachtigheid aan ; hij liet zijn kop zakken.
Nu wist Annie zeker, dat de hond hier meer was geweest ; en dat hij bij eene andere gelegenheid ook had gewenscht er uit te komen, en dit niet kon, omdat de deur
gesloten was.
„Nu Tijger," zeide Annie opstaande, „wij moeten er uit
komen. Wij hebben honger, en jij verlangt naar je lekkere
beentjes. Wijs ons den anderen weg, goede Tijger, den anderen weg, lieve hond."
Zij liep dadelijk daarop naar den nauwen ingang ; de
hond volgde haar.
„Den anderen weg," zeide zij, terwijl zij zich van de
lange nauwe gang afkeerde, en een stap of twee in de
duisternis deed.
De hond begon te janken, pakte hare jurk met de tanden
beet, en trachtte haar terug te trekken.
„Heel goed, Tijger, wij zullen dien weg niet gaan," zeide
Annie, terwijl zij weer naar de flauwverlichte ruimte terugkeerde. „Zoek een weg, zoek gauw, Tijger !"
De hond scheen haar te verstaan, en liep onrustig door
de kamer. Eindelijk liep hij op het bed toe, trok en krabde
het stroo aan het hoofdeinde weg en opeens begon hij vroolijk te blaffen, terwijl hij naar Annie toevloog. Zij ging met
hem mee. Onder het stroo bevond zich een kleine valdeur.
„O, Tijger !" riep Annie uit ; zij ging op hare knieën
liggen, en probeerde de deur te openen. Zij bewoog zich
niet ; en Annie was nieuwsgierig, of zij op dezelfde wijze
zou opengaan als de andere. Zij had goed geraden ; nadat
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zij aan de eene zijde geduwd had, schoof de deur op zijde
en Annie zag vier of vijf ruw uitgehouwen treden.
„Kom, May," zeide zij vol vreugde, „Tijger heeft ons gered ; deze trap moet ons naar buiten brengen."
De hond sprong vroolijk vooruit, en Annie, met May in
hare armen, volgde hem.
Vier, vijf, zes treden gingen zij naar beneden ; toen bemerkte Annie tot hare groote vreugde, dat zij gingen stij gen.
Hooger en hooger klommen zij, opgevroolijkt door een welkomen zonnestraal. Eindelijk bereikten zij den begaanbaren
grond, na door een gat gekropen te zijn, dat men voor
een groot konijnenhol had kunnen houden.

HOOFDSTUK XLVII.
In vrijheid.

Het drietal bevond zich in een geheel vreemde omgeving.
Annie wist niet, waar zij was. Zij keek rond, of zij ook
iets van het zigeunerkamp zag ; maar of zij nu inderdaad
een grooteren afstand, dan zij zelf wist, in de onderaardsche
gang had afgelegd, of dat de ten ten in eene vallei waren
verborgen, wist zij niet ; zij was zich alleen bewust, dat
zij in eene vreemde streek was ; dat May zich aan haar
vastklemde en om eten vroeg, en dat Tijger angstig in
de lucht snoof. Annie veronderstelde, dat de hond haar
naar het kamp terug wilde brengen, maar dit wilde zij
natuurlijk niet. Toen zij uit de nauwe opening gekomen
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was, bekroop haar opeens eene vreemde en onbekende gewaarwording. Een vreeselijke angst maakte zich van haar
meester ; zij beefde over haar geheele lichaam ; haar hoofd
klopte hevig, de grond, waarop zij stond, scheen op en
neer te gaan, en alles om haar heen scheen snel in het
rond te draaien. Zij ging op het gras zitten. Wat scheelde
haar ? Waar was zij ? Hoe

kon zij thuis komen ? May's

klagend geroep : „ik wil eten hebben, ik wil naar Dina, ik
wil naar Hetty," maakte haar bijna kregelig.
„0, May !" riep zij eindelijk smeekend uit, „hebt ge je
eigen Annie niet bij je ? 0, May, lieve kleine May, Annie
voelt zich zoo ziek !"
May had een gevoelig hart ; het eten, de kindermeid,
Hetty, alles werd vergeten voor dezen éénen wensch om
Annie te troosten. Zij klom op haar schoot, liefkoosde
haar gelaat en kuste haar.
„Ben je nu weer beter ?" zeide zij met een vragend
stemmetje.
Annie stond met groote krachtsinspanning op.
„Ja, lieveling," zeide zij, „wij zullen gauw naar huis
gaan. Kom, Tijger, lieve, beste hond, ik wil niet naar de
zigeuners teruggaan ; wijs mij een anderen weg — breng
mij naar Oakley."
Tijger snoof in de lucht, keek Annie vragend aan, en
liep vooruit. May, in haar gescheurd zigeunerpakje, liep
bedaard naast Annie voort. „Waar zijn je schoenen ?" vroeg
zij, terwijl zij op Annie's bloote voeten wees.
„ Weg, May. Maar dat is niets ; ik heb mijne kleine May
teruggevonden. Mijne kleine engel, mijne lieveling, jij bent
tenminste in veiligheid."
Terwijl Annie langs den smallen weg tusschen de korenvelden meer strompelde dan liep, werd zij verschrikt door
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de plotselinge verschijning van een meisje, dat zoo eensklaps op het pad verscheen, dat het was, alsof zij uit den
grond was opgestegen.
Het meisje zag Annie lang aan, en nadat zij een verwonderden blik op May en Tijger had geworpen, keerde
zij zich om, snelde het pad af, klom over het hek, dat den
weg afsloot, en verdween in een huisje.
„Moeder," riep zij, „ik heb het wel gezegd, dat het geen
echt zigeunermeisje was ; daar komt zij aan, haar gezicht
is vol strepen en er loopt een klein kind naast haar en
een hond, en de eenige die een zigeuner is, is de hond. Kom
gauw kijken, moeder. 0, zij is eene leelijke bedriegster !"
De moeder, eene vrouw met een rond, goedhartig gezicht,
die Juffrouw Williams heette, was bezig het ontbijt om te
wasschen en weg te ruimen, toen haar dochtertje binnenkwam. Zij veegde haastig hare handen af en kwam aan
de deur.
„Loop den weg over en kom aan het hek, moeder," zeide
de kleine Peggy. „Kijk, zij sluipt voort ; is zij geen bedriegster ?"
„Goede hemel !" riep Juffrouw Williams uit, „het meisje
is ziek ! Zij kan zich niet meer staande houden ! Daar heb
je het al ; ik dacht wel, dat zij vallen zou ! Arm klein
ding, arm klein ding !"
Juffrouw Williams snelde naar Annie

toe ; zij nam haar

in hare sterke armen en droeg haar in het huisje ; Peggy
nam May op den arm en volgde hare moeder, terwijl Tijger
er naast liep.

Annie Forest.

17

258

HOOFDSTUK XLVIII.
Angstige dagen.

Eene geheele week was voorbijgegaan, en nog waren er
geen tijdingen van Annie en May. De politie kwam en
ging, er kwamen zelfs geheime agenten uit Londen, maar
er was geen spoor van de vermiste kinderen te ontdekken.
De groote dag vóór de zomervacantie was nu ophanden,
maar niemand sprak er over. Mevrouw Willis zeide aan de
leeraressen, dat de prijzen wel zouden uitgereikt worden
maar dat zij geen gasten kon uitnoodigen of eenige feestelijkheid kon toestaan. Juffrouw Danesbury en Miss Good
herhaalden hare woorden aan de meisjes, die, zonder een
oogenblik te aarzelen, antwoordden dat zij geen feestelijkheid en vroolijkheid verlangden, en dat zij liever wilden,
dat de dag ongemerkt voorbijging. Het feit, dat de jongste
van de school vermist werd, en dat hare lieveling, het
aardigste en liefste schoolvriendinnetje, ook was verdwenen.
had eene schaduw op alles geworpen ; zij konden niet meer
lachen en vroolijk zijn. De lessen gingen als gewoonlijk
door, maar er was geen ijver meer bij het werk ; alles
was even somber op Rustenburg.
Hester was ziek, niet hard ziek, zij had geen koorts ; de
dokter zeide, dat haar zenuwstelsel een lievigen schok had
gekregen. „Als het kleintje terecht is," zeide hij, „zal
jongejuffrouw Hester weer geheel in orde komen." Maar
May was nog niet gevonden, en Hester was geheel terneergeslagen. Zij lag op haar bed, sprak niet, at nauwelijks iets,
en sliep in het geheel niet. Al de meisjes waren even
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vriendelijk tegen haar en ieder trachtte haar te troosten ;
maar niemand kreeg een lachje van haar, en zelfs Mevrouw
Willis kon er niet in slagen haar een weinig op te beuren.
De Heer Everard kwam haar ook eens opzoeken, maar
nauwelijks had hij Hester aangesproken, of zij barstte in
tranen uit en verzocht hem weg te gaan. Hij schudde
het hoofd, toen hij haar verliet, en zeide tot zichzelf: „Dat
meisje heeft iets op het hart; zij treurt nog over iets
anders dan over het verlies van haar zusje."
Eindelijk brak de twintigste Juni aan, de meisjes zaten
in groepen in den schaduwrijken tuin en spraken over den
treurigen dag van morgen, waarop zij zouden vertrekken;
en zij waren nieuwsgierig of, als zij weer op school terugkwamen, Annie en May gevonden zouden zijn. Cecile, Dora
en nog een paar meisjes zaten bij elkander en spraken op
zachten toon. Mary Price kwam bij haar en zeide : „Ik
geloof niet, dat de dokter over Hetty tevreden is. Ik had
eigenlijk niet mogen luisteren, maar ik hoorde hem daar
net met Juffrouw Danesbury spreken ; hij zeide dat Hetty
moest gaan slapen, en dat hij haar een kalmeerenden drank
voor den nacht zou opschrijven."
„Ik wilde zoo graag, dat de arme Hetty zich niet van
ons alien zoo afwendde," zeide Cecile ; „zij moet niet zoo
geheel de hoop opgeven ; ik geloof zeker dat Annie en
May nog gevonden zullen worden."
„Hebt ge er om gebeden, Cecile ?" vroeg Mary, terwijl
zij op het gras knielde, hare handen op Cecile's schoot
legde, en haar vragend aanzag. „Zegt` ge dit, omdat je
het waarlijk gelooft ?"
„Ik heb er om gebeden," zeide Cecile op een eenvoudigen, ernstigen toon. „Maar Dora, wat scheelt er aan ?"
„0, niets; ik vind het alleen maar zoo naar, om zoo te
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vertrekken ; ik dacht, dat mijn laatste dag op school zoo
geheel anders zou geweest zijn ; en het spijt mij nu, dat
ik zoo dikwijls kwaad van de arme Annie gesproken heb."
Cecile stond plotseling op, en naar Dora toegaande, sloeg
zij hare armen om Dora's hals. „Dank je, Dora," zeide zij
in vervoering ; „ik heb je om deze woorden dubbel lief."
„Daar komt Suze," zeide Mary Price ; „ik geloof niet, dat
er iets is, wat Suze zich aan zou trekken; zij is altijd even
dom en onverschillig. Hier, Suze, hier is eene plaats voor
je. Maar wat mankeert Phyllis ? Kijk eens, zij vliegt naar
ons toe ! Phyllis, mijn lieveling, breek je nek niet !"
Suzanna ging met hare gewone ongedwongenheid naast
Dora zitten. Phyllis kwam opgewonden in het midden
van haar.
„ Ik geloof heusch," riep zij, „dat er tijding van Annie's
vader gekomen is. Nora zeide, dat Jeannette haar verteld
heeft, dat er vanmorgen een buitenlandsche brief voor
Mevrouw Willis is gekomen, en iemand zag Mevrouw Willis
met Juffrouw Danesbury spreken, ik ben vergeten wie, maar
dat weet ik, dat verscheidene meisjes elkander het geheim
reeds toefluisterden, dat Mevrouw Willis schreide, en dat
Juffrouw Danesbury zeide : „Na vier jaar op hem gewacht
te hebben, komt hij nu terug en zal haar niet vinden."
Maar daar komt Juffrouw Danesbury aan. Toe, Cecile, wees
lief en ga naar haar toe, en zie de waarheid uit te vinden."
Cecile stond dadelijk op, liep de laan door, sprak even met
Juffrouw Danesbury en kwam daarna bij de meisjes terug.
„Het is waar, " zeide zij treurig ; „er is vanmorgen een
brief van kapitein Forest gekomen. Juffrouw Danesbury
zegt, dat het een brief vol avonturen is, dat hij schipbreuk
geleden en een geruimen tijd op een onbewoond eiland
doorgebracht heeft, maar dat hij nu gered is en spoedig
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in Engeland zal zijn. Juffrouw Danesbury vertelde mij, dat
Mevrouw Willis niet over den brief wil spreken ; zij is in
groote verlegenheid, en Juffrouw Danesbury moest zelf
bekennen, dat zij ongeruster over May en Annie zijn, dan
zij zelf willen weten."
Op dit oogenblik kwam er een rijtuig aanrijden, en
Suzanna, die naar voren kwam om te zien wie daar was,
zeide op hare gewone onverschillige manier :
„0, het zijn de dames Bruce maar ; wat zijn dat toch
een paar saaie menschen !"
Niemand antwoordde op deze opmerking, en de meisjes
verzonken langzamerhand in diep stilzwijgen.
Waar zij zaten, konden zij het rijtuig zien wachten aan
den ingang van de laan, de dames waren naar binnen
gegaan, er heerschte een doodelijke stilte.
Plotseling werd de stilte door een geluid verbroken, het
geluid van iemand, die hard kwam aanloopes ; de stappen
kwamen al nader en nader, en de vijf meisjes, die onder
den grooten eik zaten, konden de gejaagde ademhaling
hooren, en zonder dat zij een woord spraken, gevoelden zij,
dat er eene slechte tijding in aantocht was. Zij sprongen
echter allen op en uitten een kreet van schrik, toen Hester
op eens in haar midden stond. — Hester, die men dacht,
dat in een donkere kamer lag, en voor zeer ziek doorging;
wat kwam zij hier doen ?
„ Hetty !" riep Cecile uit.
Hester liep haar echter voorbij, en trad op Suzanna toe,
en greep haar bij den arm.
„Er is tijding!" hijgde zij, „er is tijding, eindelijk tijding!
May is gevonden ! — en Annie, zij zijn beiden terecht,
maar Annie is stervende. — Kom Suze, kom dadelijk mee,
wij moeten alles vertellen wat wij weten !"
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Door het vuur waarmee zij sprak, door hare onstuimigheid en door den angst, die op haar gelaat te lezen stond,
was zelfs Suzanna gedwongen, om hare plaats te verlaten,
en met haar mede te gaan.

HOOFDSTUK XLIX.
Twee

bekentenissen.

Hester trok de verschrikte en onwillige Suzanna met zich
voort, ging voorbij eenige opgewonden dienstboden, die in de
gang stonden, en opende de deur van Mevrouw Willis' kamer.
De dames Bruce waren daar, en Mevrouw Willis, geheel
gekleed om uit te gaan, was bezig iets in een mand te
pakken.
„Ik — ik moet u spreken," zeide Hester tegen Mevrouw
Willis. „Suzanna en ik hebben u iets te zeggen, en wij
moeten het u dadelijk vertellen."
„Neen, nu niet, Hester," zeide Mevrouw Willis, terwijl
zij een oogenblik het opgewonden gelaat van hare leerling
opnam. „Wat Suzanna en gij mij ook te zeggen hebt, op
het oogenblik kan ik er niet naar luisteren. Ik heb geen
oogenblik te verliezen."
„Gaat u naar Annie ?" vroeg Hester.
„Ja, houd mij niet op. Vaarwel, mijn kind, vaarwel !"
Mevrouw Willis ging naar de deur. — Hester, die zichzelf niet meer meester was, snelde haar achterna en greep
haar bij den arm.
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„Neem Suzanna en mij mee, wij moeten Annie zien,
voordat zij sterft."
„Stil mijn kind," zeide Mevrouw Willis; „tracht je kalm
te houden. Later zal ik luisteren naar wat je te zeggen
hebt, nu zijn de oogenblikken te kostbaar ; ik kan nu niet
langer blijven. Wees kalm, Hester, en dank God, dat uw
zusje in veiligheid is. Maak je gereed om haar te ontvangen, want het rijtuig, dat mij naar Annie brengt, zal haar
terugbrengen."
Mevrouw Willis verliet de kamer, en Hester wierp zich
op een stoel neer en bedekte haar gelaat met hare handen.
Een oogenblik later tikte iemand haar op den schouder ;
het was Suzanna.
„Ik mag nu zeker wel gaan, niet waar, Hetty ? Je bent
toch niet van plan iets van mij te vertellen ?"
„Ik ben van plan je bekend te maken, lafaard die ge
zijt, ge zijt een slecht meisje !" antwoordde Hester. „Neen,
ik heb geen plan je te laten ontsnappen ; daar Mevrouw
Willis niet wil luisteren, zullen wij den Heer Everard opzoeken."
Juist op dit oogenblik kwam Juffrouw Agnes Bruce,
gevolgd door den Heer Everard, de kamer binnen.
,,Ik dacht, dat het 't beste was, lieve," zeide zij verontschuldigend tegen Hester, „om maar dadelijk naar onzen goeden predikant te gaan ; ge kunt hem alles zeggen wat ge op
het hart hebt, ik zal wel heengaan. Maar voordat ik ga,
moet ik je even vertellen, dat ik Annie en de kleine May
gevonden heb."
Hester antwoordde niet, zij keek Juffrouw Bruce even in
het vriendelijk gelaat en sloeg toen hare oogen weer neer.
„Ik kan de geschiedenis in een paar minuten vertellen,"
zeide de oude dame. „Eene naaister, eene zekere Juffrouw
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Williams, welke reeds jaren voor mijne zuster en mij werkt,
zij woont dicht bij Oakley, kwam van morgen bij ons om
verschooning te vragen, dat zij het naaiwerk nog niet had
kunnen afmaken. Zij vertelde ons dat zij een ziek kind en
nog een ziek meisje van drie jaar in huis had. Zij vertelde
dat zij het kind in zigeunerskleeren half flauw in het veld
gevonden had. Zij droeg haar in huis, en toen zij haar uitkleedde, bemerkte zij dat het geen echt zigeunermeisje
was, maar dat haar gelaat en armen bruin gemaakt waren ;
ook zeide zij, dat het kleine kind op dezelfde manier behandeld was. Onze achterdocht was dadelijk opgewekt,
wij gingen met de Juffrouw naar Oakley terug, en zagen,
zooals wij al gedacht hadden, dat de twee kinderen Annie
en May waren. Het droevigste is, dat Annie hevig de
koorts heeft, en niemand kent. Wij bleven daar, totdat de
dokter kwam, die zeer ernstig over het geval sprak ; May
is wel en vroeg naar u." Na dit verteld te hebben, verliet
Juffrouw Bruce stil de kamer en sloot de deur.
» Nu Suzanna," zeide Hester, zonder zich nog een oogen-

„laten wij den Heer Everard alles vertellen. 0, Mijnheer," zeide zij, terwijl zij den predikant
aanzag, „als Annie sterft, word ik krankzinnig ; ik kan
niet blijven leven, als zij dood gaat !"
„Zeg mij, wat ge op het hart hebt, mijn arm kind,"
zeide de Heer Everard. Hij legde zijne hand op Hester's
schouder en langzamerhand kwam hij de geheele geschiedenis van het opgewonden meisje te weten, van hare ontdekking, van hare lafheid om het stil te houden en eindelijk
van haar diep berouw. Zij vertelde ook, hoe zij van het
eerste oogenblik af een tegenzin in Annie had gehad ; hoe
zij verlangd en gehoopt had, dat Annie schuldig was, en
hoe eindelijk, toen het middel haar in handen was gege-

blik te bedenken,
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ven om Annie's volkomen onschuld te bewijzen, zij besloten had er geen gebruik van te maken.
„Van den dag af, dat May gestolen werd," vervolgde zij,
„heb ik doodsangst uitgestaan en diep berouw gehad,
maar ik was te trotsch om het te vertellen ! Ik wilde mij
niet zoo vernederen !"
„ Maar nu is uw trots gebroken, niet waar ?" zeide de
predikant vriendelijk.
„ Ja Mijnheer, mijn eenige wensch is nu maar, dat Annie
mag blijven leven."
„ Maar gij weet toch wel, dat Mevrouw Willis en al de
meisjes dit moeten weten, en verscheidene van haar u
zullen veroordeelen?"
„Zij kunnen niet slechter over mij denken dan ik over
mijzelf denk. Mijn eenige wensch is, dat Annie blijft leven."
„ Neen, Hester," antwoordde de Heer Everard, „gij wenscht
meer dan dat, gij verlangt veel meer. Het kan zijn, dat
God Annie tot zich zal nemen, wij kunnen er niets van
zeggen. Bij Hem alleen zijn de uitgangen van leven en
dood. Wat gij waarlijk verlangt, mijn kind, is de vergiffenis van het meisje dat gij verongelijkt hebt, en de vergiffenis van uw Vader in den hemel."
Hester begon hevig te snikken.
„ Zou ik haar dan eerst nog eens mogen zien, voor —
voordat zij sterft ?" vroeg zij.
„Ja, daar zal ik moeite voor doen, dat beloof ik je. Wilt
ge nu naar uwe kamer gaan ? Ik wil alleen met Suzanna
Drummond spreken ; zij is veel schuldiger dan gij." De
Heer Everard opende de deur voor Hester ; zij verliet stil
de kamer, nadat de predikant haar nog in het oor gefluisterd had : „Wacht van avond op mij in de kapel, ik wil
daar met je spreken en dan zullen wij te zamen bidden,"
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Hij sloot de deur en ging naar Suzanna terug. Gedurende
dit geheele onderhoud met Hester was hij zeer vriendelijk
tegen haar geweest, maar de predikant kon ook gestreng
zijn, en er was een gloed van rechtmatigen toorn in zijne
oogen, toen hij zich naar Suzanna wendde, die met hare
handen op de tafel leunde.
„ Dit verhaal van Hester Thornton is natuurlijk geheel
waar, Suzanna ?"
„0 ja, het geeft toch niets of ik het ontken," zeide Suzanna.
„Ik sta er op, dat ge mij de juiste geschiedenis van uwe
slechte daad vertelt. Het zal je niets baten, indien gij
trachten wilt het te ontkennen ; slechts de grootste oprechtheid van uwe zijde kan je redden van openlijk weggezonden te worden."
„Ik wil alles wel vertellen," zeide Suzanna ; „ik meende
er geen kwaad mee, en deed het enkel voor den grap. Ik
heb eene nicht t'huis, die zeer knap in het teekenen van
karikaturen is ; eens op een dag had ik niets te doen, ik was
alleen in Annie's ' slaapkamer, en ik dacht bij mij zelf, ik zou
wel eens willen zien, wat Annie in haar lessenaar bewaart.
Ik heb altijd een zwak gehad voor het verzamelen van
vreemde sleutels, en ik vond er een, die juist op het slot
paste. Ik opende hem, en ik vond er die aardige karikatuur
van Mevrouw Willis in. Ik zond de teekening naar mijne
nicht, en vroeg haar die precies na te teekenen. Zij deed
dit, en ik borg Annie's teekening weer in haar lessenaar,
en plakte de andere in Cecile's boek. Ik hield niet van
Dora Russell, en ik pakte het suikergoed in haar opstel ;
het andere deed ik uit louter aardigheid, want ik wist, dat
Cecile zich zoo zou ergeren ; maar ik heb nooit gedacht, dat
de schuld op Annie zou geworpen worden. Toen ik dit bemerkte, was ik een paar maal geneigd het te vertellen, maar
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het was mij te veel moeite, en ik wist ook, dat Mevrouw
Willis mij zou straffen, en dat had ik natuurlijk liever niet.
Dora Russell was altijd zeer onaardig tegen mij, en toen
ik zag, dat zij zoo'n pedante houding aannam en blufte,
dat zij zulk een mooi opstel voor de prijsvraag schreef,
dacht ik, ik zal haar trots eens een beetje fnuiken. Ik ging
naar haar lessenaar, nam een ruwe schets van het ding,
dat zij de Rivier noemde, en stuurde haar aan mijne nicht
en zij maakte zulk een belachelijk opstel, en trof Dora's
schrift zoo juist, dat ik niet kon nalaten het in Dora's
lessenaar te leggen, en het echte stuk verscheurde. Het
trof heel ongelukkig, dat Hester in de kamer was. Ik wist
dat natuurlijk niet, anders had ik het dien avond niet
gedaan. Het was dezelfde nacht, dat Annie met ons naar
het feeënland ging. Het was niet mijn plan Hester in
moeilijkheid te brengen en Annie ook niet, maar men kon
toch niet verwachten, dat ik het zelf zou gaan vertellen."
Suzanna vertelde de geschiedenis met hare gewone eentonige, zangerige stem. Er was geen spoor van ontroering op
haar gelaat te bekennen, of van eenig berouw in hare stem.
Toen zij uitgesproken had, bleef de heer Everard zwijgen.
„Het heeft mij heel wat moeite gekost," vervolgde
Suzanna na een oogenblik van stilte op een gemelijken
toon. „Het was waarlijk slechts eene grap, en ik zie niet
in, waarom er zoo'n drukte over wordt gemaakt. Ik weet
wel, dat ik heel wat slaap heb verloren met al dat werk ;
ik geloof niet, dat ik mij ooit meer de moeite zal geven, om
de meisjes eene poets te bakken ; zij zijn het niet waard."
„ Gij zult niet meer in de gelegenheid komen om de
meisjes eene poets te bakken," zeide de Heer Everard
opstaande, en zijn stem klonk zoo ernstig, dat Suzanna
zelfs verschrikt zweeg. „Ik neem het op mij, in de afwezig-
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heid van de directrice, uwe straf uit te spreken. Gij verlaat van avond Rustenburg. Miss Good zal je naar huis
brengen, en uwen ouders de reden van uwe wegzending
uitleggen. Gij zult geen van de meisjes meer zien. Uwe
slechtheid en uwe lafheid hebben geen woorden van mij meer
noodig om het slechte er van uit te drukken. Uit louter
dartelheid hebt gij eene wreede schaduw geworpen op een
onschuldig, jong leven. Als dat meisje sterft, zijt gij inderdaad niet geheel onschuldig aan de oorzaak van haar vroegtijdig heengaan, want door u is haar hart en geest gebroken.
Suzanna, ik smeek God, dat gij tenminste berouw zult toonen
en er spijt van zult hebben. In den Bijbel wordt er van
menschen gesproken, die geheel gevoelloos zijn. Ongelukkig
meisje, zoolang het nog tijd is, bid dat gij niet een van hen
moogt worden. Nu moet ik je verlaten, maar ik zal deze
kamer afsluiten. Binnen een uur zal Miss Good komen om
je te halen."
Suzanna Drummond zonk op den dichtst bij haar staanden
stoel neer en begon te schreien. De woorden van den heer
Everard schenen haar toch getroffen te hebben.
Zij verliet dien avond Rustenburg, en geen van de meisjes,
die met haar op school waren geweest, hebben ooit meer
iets van haar gehoord.
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HOOFDSTUK L.
De liefde van de kleine lay.

Annie had reeds verscheidene dagen bewusteloos in de
kleine slaapkamer van Juffrouw Williams gelegen ; de goedhartige vrouw kon het niet over haar hart krijgen het kind
weg te sturen. Haar man en de buren werkten haar een
weinig tegen, en zeiden, dat Annie slechts eene arme,
kleine wees was.
„ Zij heeft niets met u te maken," zeide Juffrouw Allan,
een vrouw met een streng uiterlijk, die naast Juffrouw
Williams woonde. „Waarom zoudt gij u zelf de moeite
geven om dit zieke kind te verzorgen ? Zij is veel beter
in de ziekenzaal van het werkhuis."
Maar Juffrouw Williams schudde het hoofd tegen de hardvochtige buurvrouw, en weerstond zelfs de bedreigingen van
haar man.
Annie bleef dus, en wierp zich in het bed heen en weer
en mompelde onverstaanbare woorden, zij werd bij den
dag zwakker, en begon hoe langer hoe meer te ijlen.
Juffrouw Williams liet den stadsdokter halen ; deze
schudde het hoofd over Annie's toestand.
Terwijl Annie zoo tusschen leven en dood zweefde, was
de kleine May geheel gewend in haar nieuw en nederig
tehuis, en speelde met Peggy Williams.
Het was reeds de achtste dag van Annie's ziekte, toen
de dames Bruce haar ontdekten, en denzelfden avond knielde
Mevrouw Willis bij het bed van hare lieveling neder. —
Dadelijk werd er een bekwame geneesheer gehaald, maar
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deze zag den toestand nog donkerder in en zeide, dat de
benauwde lucht van het huisje haar herstel zeer tegenwerkte.
„Ik heb die karikatuur niet geteekend ; ik heb wel de
meisjes naar het feeënland gebracht, maar die teekening
heb ik niet in Cecile's boek geplakt. — Ik weet, dat je mij
niet gelooft, Cecile ; maar gelooft ge heusch, dat ik zoo iets
laags zou doen, en dat aan iemand, waar ik zooveel van
houd ? Neen, neen, ik ben onschuldig ! God weet het — ja
ik ben blij — dat God dit weet."
Telkens en telkens weer herhaalde het koortsachtige kind
deze klagende woorden in Mevrouw Willis' tegenwoordigheid, maar altijd, als zij aan den zin kwam : „God weet
dat ik onschuldig ben," werd hare stem kalm, en kwam
er een flauwe glimlach op haar gelaat.
's Avonds laat hield er op een kleinen afstand van het
huis een rijtuig stil ; en een oogenblik later werd Mevrouw
Willis uit de kamer geroepen, omdat Cecile er was om haar
te spreken.
„Ik heb de waarheid omtrent Annie uitgevonden ; ik ben
dadelijk weggereden om het u te vertellen," zeide zij ; en
toen verhaalde zij Mevrouw Willis de geheele geschiedenis
van Hester en Suzanna.
„God vergeve mij, dat ik haar onschuldig veroordeeld
heb," fluisterde de directrice, en na Cecile goeden nacht gewenscht te hebben, ging zij weer naar de ziekenkamer terug.
Het volgende oogenblik zeide Annie weer op klagenden
toon : „Zij gelooven dat ik schuldig ben, Mevrouw Willis
en al de anderen."
Mevrouw Willis legde hare hand op Annie's hoofd.
„Niet meer, mijne lieveling," zeide zij op een langzamen,
helderen en nadrukkelijken toon ; „God heeft mij de waarheid geopenbaard, en ik geloof in je."
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De voorzichtig uitgesproken woorden drongen tot het verwarde brein door ; een oogenblik bleef Annie stil liggen,
met hare door koorts schitterende oogen op Mevrouw Willis
gericht.
„Zijt u het heusch ?" vroeg zij.
„Ik ben hier, mijne lieveling."
„En gelooft u nu in mij ?"
„Ja — volkomen."
„God ook, dat weet ik," antwoordde Annie, terwijl zij weer
rusteloos werd. De koorts had weder de overhand gekregen}
en zij ijlde den geheelen nacht onophoudelijk door. Maar
telkens wanneer de woorden door de kamer klonken : „Zij
gelooven, dat ik schuldig ben," antwoordde Mevrouw Willis,
altijd even bedaard : „Ik weet, dat gij onschuldig zijt."
Den volgenden morgen liepen de meisjes, die niet naar
huis waren gegaan -- de meeste waren met den ochtendtrein vertrokken — doelloos de plaats op en neder. De
Heer Everard was Annie gaan opzoeken, en had beloofd
zoo spoedig mogelijk de laatste tijdingen te komen vertellen.
Hester hield May bij de hand, want zij wilde haar weergevonden schat geen oogenblik uit het oog verliezen. Zij
was van de meisjes afgedwaald, en was met May onder
een grooten eikenboom gaan zitten, die dicht bij den ingang
van de oprijlaan stond. Zij was hierheen gekomen om de
komst van den heer Everard af te wachten. May was op
haar schoot geklommen, en Hester had haar kloppend
hoofd achter May's krullebol verborgen, toen zij eensklaps
opsprong, en naar den ingang snelde. Hare ooren hadden
het geratel van wielen vernomen.
„Wat komt de heer Everard spoedig terug, hij brengt
zeker slechte tijding !" Zij vloog naar de poort, en opende

272

haar om te voorkomen, dat de portier het rijtuig te lang
zou laten wachten.
Zij bloosde echter hevig, en was half geneigd zich terug
te trekken, toen zij bemerkte, dat de heer, die naderde,
niet de heer Everard, maar een lange, knappe vreemdeling
was, die zelf het paard voor een licht wagentje mende.
Toen hij Hester en May, die zich aan Hester's jurk vastklemde, zag, hield hij zijn paard in.
„Is dit Rustenburg, meisje ?"
„Ja, Mijnheer," antwoordde Hester.
„En kunt gij mij ook zeggen, maar natuurlijk weet gij
het, gij zijt zeker een van de jonge dames van Rustenburg,
niet waar ?"
Hester knikte.
„Dan kunt gij mij ook wel zeggen, of Mevrouw Willis
te huis is -- maar dat is zij natuurlijk ?"
„Neen, Mijnheer," antwoordde Hester ; „het spijt mij, dat
ik u moet zeggen, dat Mevrouw Willis uit is. Zij is weggeroepen voor een zeer treurige zaak ; zij zal niet voor
vanavond laat terugkomen."
Iets in Hester's toon maakte, dat de vreemdeling haar
oplettender aanzag ; hij sprong van het rijtuig, en kwam
naar haar toe.
„Hoor eens hier, Jongejuffrouw .... "
„ Thornton," vulde Hester aan.
„Zoo, Jongejuffrouw Thornton, misschien kunt gij het
even goed voor mij doen als Mevrouw Willis, want ik behoef
haar juist niet te zien. Indien gij op Rustenburg tehuis
behoort, kent gij natuurlijk mijn — ik meen, gij hebt een
schoolmakkertje, een klein, aardig meisje, met een donker
uiterlijk, Forest genaamd — kleine Annie Forest. Ik
wenschte haar te zien; kunt gij mij bij haar brengen ?"
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„Zijt gij haar vader ?" vroeg Hester aarzelend.
„Ja, mijn lieve kind, ik ben haar vader. Gij wilt mij nu
zeker wel dadelijk bij haar brengen."
Hester bedekte haar gelaat met hare handen.
„0, neen, dat kan ik niet," zeide zij, „ik kan u niet bij
Annie brengen. 0 ! Mijnheer, indien u alles wist, dan zoudt
u niet zoo vriendelijk tegen mij zijn. Spreek mij niet over
Annie, ik bid het u."
De vreemdeling wist niet, wat hij er van denken moest,
en keek een weinig verschrikt.
Op dit oogenblik raakte May's handje zijne hand aan.
„Ik zal u bij mijn Annie brengen," zeide zij, „mijne arme
Annie. Annie is heel ziek, maar ik zal u bij haar brengen."
De heer Forest nam May op zijn arm.
„Is zij ziek ?" vroeg hij.
„Hoor eens, jonge dame," vervolgde hij, zich tot Hester
wendende, „ik ben zeker, dat gij mij zult vertellen, wat
gij mij te zeggen hebt ; gij moet medelijden hebben met
het gevoel van een vader, en uw eigen gevoelens beheerschen. Waar is mijn dochtertje ?"
Hester droogde haastig hare tranen af.
„Zij is in een huisje dicht bij Oakley, Mijnheer."
„Zoo ! Oakley ligt eenige mijlen van hier, niet waar ? En
is zij zwaar ziek ? Wat heeft zij ?"
„Koorts ; zij — zij vreezen, dat zij zal sterven."
„Breng mij bij haar," zeide de vreemdeling ; „indien zij
ziek is, en misschien gaat sterven, heeft zij mij noodig. -Breng mij dadelijk bij haar. — Spring vlug in het rijtuig ;
ja, kleintje, jij gaat ook mee."
Kapitein Forest reed zoo snel, dat binnen een klein uur
zijn hijgend paard voor het huisje stilhield. Hij riep een
jongen om het paard vast te houden ; en met May op zijn
Annie Forest.
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arm en Hester naast zich, stond hij op den drempel van
Juffrouw William's nederige woning.
De heer Everard kwam naar buiten.
„Hester," zeide hij, „zijt gij hier ? Ik wilde je juist
komen halen."
„0, is zij dan erger ?"
»Zij is bij kennis, en heeft naar je gevraagd. Zij is zwaar
— zwaar ziek."
„ Mijnheer Everard, deze heer is Annie's vader."
De heer Everard zag kapitein Forest medelijdend aan.
„Gij zijt op een treurig oogenblik teruggekomen, Mijnheer Forest," zeide hij ; „maar neen, het zal haar geen
kwaad doen u te zien. Wilt u mij maar volgen ?"
Kapitein Forest betrad de ziekenkamer, Hester wachtte
buiten de deur op hem. Zij had de kleine keuken geheel
voor zich, want de geheele familie Williams, behalve de
goede moeder, waren zoolang in een ander huis getrokken.
De heer Everard zou haar zeker dadelijk komen halen,
en de heer Forest, die May op zijn arm naar binnen had
genomen, zou zeker spoedig weer komen. Zij hoorde geen
geluid. Er heerschte eens doodelijke stilte. Wanneer zou
zij geroepen worden ? Zou zij het stervende gelaat van
Annie kunnen aanzien ? Haar doodsangst dwong haar op hare
knieën te vallen. „0, goede God, ik smeek u, spaar Annie
toch !" bad zij. Toen stond zij op, en veegde hare oogera
af. — Deze verschrikkelijke onzekerheid scheen meer dan
zij verdragen kon. -- Eindelijk werd de deur van de slaapkamer zacht geopend, en de heer Everard kwam bij haar.
„Zij slaapt," zeide hij, „er is een weinig hoop. De kleine
May heeft het gedaan gekregen. May vroeg om naast haar
te mogen liggen, en zeide toen : „Arme Annie ! Arme
Annie !" terwijl zij Annie's wang streelde ; en hoe of het
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kwam, weet ik niet, maar de twee zijn te zamen in slaap
gevallen. — Annie keek haar vader niet eens even aan,
zij had alleen oogen voor May. Ge moogt even aan de
deur komen om haar te zien, Hester."
Hester deed dit ; er was een tijd geweest, waarop zij
dit tooneeltje niet had kunnen aanzien zonder eene hevige
jaloerschheid te gevoelen ; nu keerde zij zich echter tot den
heer Everard, en fluisterde hem toe : „Ik — ik zou haar al de
liefde van May willen geven, indien zij slechts gespaard bleef."

HOOFDSTUK LI.
Het bekroonde opstel.

Annie stierf niet. De koorts was overwonnen door den
langen verkwikkenden slaap, waarin zij, toen May's koel
handje hare gloeiende wangen had gestreeld, gevallen was.
Zij kwam langzamerhand in het leven terug ; een nieuw,
frisch, vroolijk leven.
Hester werd van hare grootste vijandin hare dierbaarste
vriendin. Haar vader was teruggekomen, en zij behoefde
nu niet langer te zeggen, dat zij zich eenzaam en verlaten
gevoelde. Zij herstelde geheel, en was spoedig weer de lieveling van allen op school. Tot lof van Tijger moet gezegd
worden, dat hij niet naar de zigeuners terugkeerde, maar
zich in de eerste plaats aan Annie, en in de tweede plaats
aan den kapitein hechtte, die hem een uitstekenden hond
noemde, en na zijne geheele geschiedenis vernomen te heb,
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ben, plechtig beloofde, nooit van hem te zullen scheiden.
Door Annie's ziekte en al de moeielijkheid en verwarring,
die daar onmiddellijk op gevolgd waren, had Mevrouw
Willis de prijzen niet op den gewonen tijd uitgedeeld. Toen
allen zich, den eersten dag na de vacantie, weder in het
schoollokaal verzameld hadden, verbaasde zij verscheidene
van haar door de volgende woorden :
„ Mijne kinderen," zeide zij, terwijl zij op haar gewone
plaats aan het hoofd van de lange schoolzaal stond : „Ik ben
van plan, voordat de lessen weer zullen aanvangen, de
prijzen uit te deeles, hetgeen onder gewone omstandigheden
den twintigsten Juni had moeten hebben plaatsgehad. De
prijzen zullen om 12 uur uitgereikt worden ; maar ik wensch
u hier en op dit oogenblik iets te zeggen, en ook iets weg
te schenken, namelijk den prijs voor het Engelsche opstel.
Zes opstellen, alle met zorg geschreven, zijn mij ter vergelijking gegeven. Er zijn redenen, welke wij niet behoeven
op te halen, die het mij onmogelijk maken iets te zeggen
ten gunste van een opstel, getiteld „De Rivier," geschreven door mijne gewezen leerling Dora Russell ; maar ik
prijs hier openlijk eene zeer goede historische schets van
Maria Antoinette, het werk van Hester Thornton. Mary
Price schreef ook een verhaal, dat mij zeer veel genoegen
deed, daar er gedachten in waren en 't zelfs enkele oorspronkelijke ideeën had. De overige opstellen waren niet
zoo om er verder over te spreken. Gij zult daarom wel
verwonderd zijn, mijne kinderen, te vernemen, dat ik geen
van deze twee opstellen bekroonde, maar dat ik den prijs
toeken aan een zevende opstel, dat mij gisteren door Juffrouw Danesbury ter hand werd gesteld. Het is slecht
geschreven en onafgQmaakt, en het meisje zou zonder twijfel,
ware het niet door hare ziekte, vele verbeteringen en aan-
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merkingen moeten aanhooren. Maar deze weinige bladzijden
met het opschrift : „Het verlaten kind," hebben mij tranen
in de oogen doen komen ; ruw als de schets is, heeft zij
toch de verdienste, dat zij oorspronkelijk is. Het is te droevig
om ze u voor te lezen, meisjes, en ik vertrouw, en hoop
het oprecht, dat de jeugdige schrijfster nooit meer iets
zoo treurigs zal neerschrijven. Maar zooals het opstel hier
voor mij ligt, heeft het de meeste aanspraak op den prijs.
Annie, mijn kind, kom hier !"
Annie verliet hare plaats, en onder de toejuichingen van
hare schoolmakkers, ging zij naar Mevrouw Willis, die een
medaillon, dat aan een gouden kettinkje hing, om haar
hals vastmaakte ; het medaillon bevatte het portret van
de beminde directrice.
„Wat zegt ge er van, dat onze Annie het knapste,
mooiste en liefste meisje van de school is geworden !" riepen verscheidene van hare vriendinnen.
„Alleen wenschte ik maar," voegde een meisje er bij,
„dat Mevrouw Willis ons het opstel had laten lezen. Annie,
mijn schat, kom hier, en vertel ons eens de geschiedenis
van het verlaten kind !"
„Ik herinner het mij niet meer," antwoordde Annie ;
„ik weet niet meer, wat het gevoel van verlatenheid is,
hoe kan ik het dan beschrijven ?"
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