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„Kinders, ik wordt moe !" hijgde Hanna Kamp, die
voorlas.
,Och toe, ga nog een poosje door !" bemoedigde
Alice Heleveldt.
„Nou dan .." bewilligde Hanna.
Le zaten daar gezelligies, schijnbaar eensgezind, vi'
handwerkend, edn lezend, om de groote rieten tafel In
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de veranda, achter de lokalen van juffrouw Webbe's
kost- en dagschool: Nina Donker, Florine van der
Vecht, Alice, Helene Penningh, Hanna en Marie Born.
Zes meisjes in frissche gesteven katoenen blouses ; de
geruite of effen dasjes lang of kort gestrikt de haren
nog kinderliiklang op den rug, of, deftiger en wijzer,
tot een toetje in den nek. Onder de stoffen rokken uit,
de puntige schoentjes en stevig gevoorschoende laarzen tot een kringetje om den tafelpoot, de zolen aan
tegen den bamboering, die het in gebogen takken
gesplitst onderstel omsloot. Voetbankjes waren verboden waar : „zij bevorderden de gemakzucht", vond
juffrouw Webbe.
De veranda was witgekalkt en kaal, een schoolveranda, maar zomerachtig ruim en frisch een enkele
aspidistra en een stijf-trossige ficus staakte deftig op
uit zijn in lila gefronst vloei gehulden pot. Van de zoldering of bloeide een teenen korf vol adelaarsvarens,
dubbelloof, mos en slingerszijn warrelig wilden groei
neer ; trillend boven de meisieshoofden aan een driehoek van lange blinkend koperen ketting.
Nu en dan hield iemand met werken op, en tuurde,
de hand boven de oogen, door den zonnegloed heen
den tuin in. Een tuin, voorbeeldig ordelijk als juffrouw
Webbe zelf, en nuffig engelsch aangelegd met, in zijn
langwerpig grasveld, ovale bedjes : zalmroze geraniums blauw omkransd door lobelia's ; heliotropen in
blanke zoomen van madeliefjes bleekroode bolbegonia's dik uit gele boordjes van zedige kamilleplantjes.
Elk afgevallen blaadie werd steeds zorgvuldig wegg_eharkt van de keurig onderhouden grintpaadjes,
Hanna Kamp beweerde dat juffrouw Webbe iederen
nacht zelf, omdat de tuinman dan sliep, de plekjes
aarde in de bloemperken schoonkrabde. Hanna Kamp
en Marie Born vonden den tuin „aanstellerig", maar
Nina Donker vond hem „smaakvol en artistiek."
Jammer dat je nooit mocht plukken van de klim- en
stamrozen aan de kanten, en er van de vlier, seringen en jasmijnen hetzelfde verbod uitging ; dat de
hazelaars maar wilde waren, en het perzikboompje
gemiddeld een perzik per jaar opleverde. Ook toonde
juffrouw Webbe zoo'n voorkeur voor rhabarberstelen
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als dessert, omdat ze in haar tuin groeiden. Maar tegen
de geteerde schutting aan, gansch aan het eind, krulde
een breede tuinbank zijn gele latten behaaglijk achterover tot een zalig zits e, alles vergoedend. Hier zat
Nina Donker zoo graag to lezen : het was de bank der
verboden boeken, der vertrouwelijkheden, der komplotten en der ontboezemingen. Naar deze bank had
Alice Heleveldt de hoogste klasse tot een vergadering
opgeroepen, een veertien dagen geleden. Want Alice
dweepte met juffrouw Marissen, de leerares hollandsche taal, die door haar aanstaand huwelijk de school,
inzonderheid de„grooten”, allerbijzonderst Alice in
rouwe en treurnis achterliet. Alice begon zeer deftig :
„dames .1", toen deed zij een sprongetje van ongeduld :
„jullie moesten allemaal wat maken in haar huishouden. Ik doe 66k wat in macrame ! Ik vind 't veel leuker
dan een cadeau met ons alien ! He toe, doen jullie
't nu ook." En bezweken voor den drang, zaten zij nu
weer op hun post. Woensdagmiddag en de dagkinderen
heen. Rondom zonnig en zomerstil de bid en gonsden
over de heliotropen en rozen. Zachtkens wuifden de
bruinroode hazelaarbladers in het kozend Juni-windje.
„Nou, ik schei er uit, hood" Hanna Kamps grijze
oogen, onder de zwaardonkere brauwen, in haar grofhuidiggeel gezicht, monsterden de gezichten der andere vijf, terwip zij met beslistheid haar derden winger in haar vingerhoed stak.
„ Jakkes nee !" streefde Alice neus-krinkelend tegen,
ik werk nou net zoo lekker voort." En zij zwoegde
verder aan haar macrame-bekleedsel.
,,Als ik nou maar 's weten mocht, waar dat voor
dient . . . . Dat gepeuter ." minachtte Hanna, die
een Java-gaaskleedje maakte.
„Voor fangs een stofmandje, dat heb ik je al honderd maal gezegd. Je vraagt altijd naar den bekenden weg."
„Ik heb een idee, dat juffrouw Marissen er nooit
een stofdoek in steekt !" bemoedigde Nina.
„Dat Mgt ook niet, 't is ook voor sieraad. Maar
wie leest er nu?"
„Ik
." aarzelde Marie Born bedeesd-gedienstig,
haar treurig-bleek wezentje, met de nooit durvende
,,
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bruine kijkers achter haar bril op ouwelijk spitsneusje,
heffend van de schijf glas waar zij over bukte, er
postzegelpuntjes tegen aan knutselend tot een naief
landschapje.
„Co née, jij alsjeblieft niet, Marie, jij kin nu eenmaal
niet lezen, je deunt zoo !" vie]. Nina Donker bits uit.
Een vuurrood overstroomde Marie Borns wangen,
en zij boo g zich weer deep over haar Flazen blaadje,
dat de anderen de twee heete tranen niet zouden zien,
die er op neerdrupten. Nina stootte met den arm
Florine van der Vecht aan, die dadelijk prevelde:
„'t water-reservoir."
„Geestig," vond Hanna Kamp. „Wat snauw toch
altijd, Nina. Eeuwig heb je iets stekeligs of venijnigs
op Miek. Je hitst ze altijd tegen haar aan. Natuurlijk
leest niemand moOier dan Nina Donker."
„Als ik zoo las als Marie, zou ik niet eens offreeren
te lezen," zette Nina zich schrap en ging er bij . staan
om de Brij ze oogen, die in haar wilden doordringen,
te ontwijken.
„Och, ja, offrderen ; hoe lief !" Hanna Kamp trok
een nuffig monde e. „Offreeren deden ze op de brusselsche kostschool vroeger. Met je .ge-offreer en je
eerlijk-zijn, hm. Kwetsend of venijnig eerlijk is gemeen !" woedde zij voort.
Korn kom, eerlijk duurt 't langst !" trachtte Helene
Penninghden twist lauw met een grapje te smoren.
Zip was bijna achttien, met een niet zeer ontwikkeld
rechtvaardigheidsgevoel, en hoorde vanafzekere hoogte
naar het geharrewar der zestienjarigen om haar heen.
Nina wendde het hoofdje smadelijk we van Hanna
Kamp, wier vader maar een horlogewinkel deed, wel
een groote inhet Noordeinde, maar tech, een winkel.
„Nina, lees jij dan maar !" vervolgde Helene sussend.
,,Marie, verdrukte onschuld., .droog je tranen. Zoo erg
is 't niet met je. En als je nu in je gezicht gezegd wordt,
dat je een suffer bent en zoo, leer je 't misschien af.
Je bent letterlijk 't huilkind bij juffrouw Webbe."
Dit prikkelde Marie Born, die de tranen in haar
keel terugdrukte, tot verzet.
„Ik huil niet," maakte zij bekend, haar betraande
oogen heffend, met de natte wimpers pinkend.
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„0, dan nOil niet, maar anders toch elken dag, ,hcre
zie je er dan uit als je wel huilt?" smaadde Nina, het
boek opnemend.
„Och I" kwam Alicevergoelijkend tusschenbeide,
„plaag jullie haar nu niet weer. Wees jij maar zoet,
Marie."
In elke school hOOrt een huilkind te wezen. Marie
Born vervult haar rol goed !" meende Florine van der
Vecht, die zich kenmerkte door eendroge scherpte
des gemoeds. „Vooruit Nina." En Nina las van een
lief klein jongetje, dat door zijn moeder verwaarloosd
wordt. Alle meisjes vonden at Nina heel moor las,
en met gevoel, behalve Marie Born. Voor haar had
Nina's stem iets heel aanstellerigs en verwaands, en
deed dit het verhaal in aandoenlijkheid verliezen.
Maar ze zou er zich wel voor wachten iets te zeggen,
Marie Born. Zwijgen was voor haar de boodschap.
Toen Nina gelezen had, nam Alice een volgend
hoofdstuk. Nina „begon weer" aan haar canape-kussenovertrek. Het speet haar vreeselijk dat zi dit zoo
roekeloos ondernomen had. Maar zij was No. 1 van
de hoogste klasse ; zij Meldniet erg van juffrouw
Marissen toch kon het niet anders of juffrouw
Marissen hield wel van Mar, want zij deed altijd erg
haar best, OOk om lief te zijn tegen juffrouw Marissen,
die heel cheque was, en heel knap.En nu mocht
juffrouw Marissen Mar toch vooral niet minder lief
vinden dan de anderen. Weet je wat, Marie Born was
zoo'n gedienstige sul ; als zij, Nina, beu werd van dat
kussen, zou Marie 't wel afmaken. 'Dam- was die altijd
goed genoeg voor. Hoe ze daar zat, met een fijne
naald oppikkend al die armoedige liliputterige puntjes,
ze doopende in een schoteltje met stijfsel, eer zij ze
opplakte. Je werd er gewoon ziek van. En dat lange
hoofd met 't stijve haar vlassig blond, onnoozel glad
weggekamd van haar voorhoofd, haartje naast haartje,
eindigend in een toetje, rond gewonden als een
kloentje garen. Haar oogen sliepen letterlijk achter
haar brilleglazen.
Nina's gedachtengang werd afgebroken door Alice,
weer wat kinderachtig zangstemmetje stokte. Alice
legde het boek neer. „O, hou je op, dat is goed, laten
',
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we nu maar wat praten. 1k vertel jullie voor de vijf
en twintigste maal dat ik handwerkjes afschuwelijk
vind ! TOe, vindt jullie 't nou OOk." Zij keek hopeloos
rond.
„Zeg, hou jij eenvoudig je mOnd met je gezedr!"
ontving zip de voile laag weer van Hanna Kamp, die
zat te werken als voor haa,rleven. „Je zoud maken,
dat een ander ook tegenzin in zijn werk kreeg. We
kunnen toch niet den heelen tijd met nuffige mondjes
verzen reciteeren, als jij wilt. Als jij niet kan uitschitteren, verveel je je
. '
,,Nee maar Hanna Kamp, wat jij toch voor een
re bent!"
et
„Een horlogewinkelsetre" prevelde Hanna Kamp,
op wier breeden rug alle beleedigingen afgleden.
„0, ik tennis ook veel liever !" zuchtte Alice, die volgens Nina nu bepaald „transpireerde" over haar macrame„ maar ik wil juffrouw Marissen een pleizier doen !"
„Ze' is zoo'n snoes 1" Alice hief de oogen sentimenteel naar den wingerd, die nieuwsgierig over het
veranda-dak naar binnen krulde.
En zoo'n goes en kardoes . 1" rijmde Hanna, met een
ruk van haar naald een draad groene wol wippend
uit haar tafzijden strengenzakje met veel afdeelinkjes.
,Hoe weet je dat je er haar eenpleizier mee doet?"
onderwees Nina in wrevel. „Ze kan wel veel liever
iets uit een winkel hebben, bijv. een theeketeltje van
rood koper, geciseleerd."
,,In den Haag noemen ze dat gedreven !" vermeldde
Hanna terloops. Nina deed als hoorde ze niets.
„Rood koper is tegenwoordig zOO chique, zoo artistiek, he, verriikkelijk! Daar zou ik nu schatten geld
voor over hebben, voor rood koper. 't Is de laatste
smaak."
,,En is 't dadrom artistiek ? 0. GOed dat ik 't weet,"
knorde Hanna Kamp.
Marie Born dacht er over hoe dikwijls Nina het
woord ,,artistiek" gebruikte buiten zijn eigenlijke beteekenis om. Doch Marie Born zweeg doetjesachtigbescheidenlijk.
,En ik ga heerlijk aan papa schrijven of hij me
geld stuurt om van dat kleine koperen speelgoed te
, :,

'
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koopen, of anders vraag ik oom Freek."
„Waar is je papa nu?" vroeg Alice, geraaktheid
over Nina's aanhoudende geringschatting van haar
werk vergetend in haar nieuwsgierigheid.
In Japan. He, zoo'n poetisch land. 1k wou dat ik
er ook zat."
„En dan een Japanees tot man!" dweepte Hanna
tegen de hangplanten. „Zoo'n doddig, zoo'n snoezig,
zoo'n aanvallzg Japaneesje !"
„Papa heeft Jenny (Nina's getrouwde zuster) „vreeselijk veel artistieks gestuurd, en ik heb op „ Welkom
Thais," bij tan to Georgine zoo'n moos werktafeltje.
Gewoon beeldig. En dan is er zoo'n goddelijke natuur."
„Hm," bedacht Hanna Kamp weer lastig, „zeker
ook artistiek."
„Is je pa er voor handel of zoo ?" waagde Marie
Born, tot aller verbazing het hoofd en de stem heffend.
Voor handel," smaalde Nina net of papa een
2)
wznkel doet." (Dit kon Hanna Kamp in haar zak steken.)
„Neen, maar een onderneming zoo," prevelde Marie
Born, die wist dat de heer Donker groothandelaar was.
„Natuurlijk heeft papa schepen, en huizen in Amsterdam," gaf Nina hooghartig toe.
„En doet hij taken," plompte Hanna Kamp er uit.
„Kind, doe toch niet altijd of je van adel bent. Al ben je
nou rid k, je pa is toch koopman. Handel is handel."
Dit nu was Nina altijd een zeer pijnlijk onderwerp,
want Alice's vader heette : jonkheer Heleveldt, die van
Helene : luitenant-generaal Penningh, die van Florine :
prof. dr. van der Vecht, en die van Nina, al bezat
hij een schip, handelshuizen en een buiten te Hilversum, heette eenvoudig-weg Jan Donker. JAN DONKER !
De eerste de beste bakker kon Jan Donker hebben
geheeten. Nina kleurde bij Hanna Kamps verwijten.
De drie overige elegantjes haastten zich partij te
trekken voor Nina, en noemden Hanna Kamp ,,hanig
en bonkig."
„'t Is goed," berustte Hanna, „'t is best."
,,Als ik me geschaamd had, omdat mijn vader
koopman was, zouden ze me aardig gesard hebben !"
peinsde Marie Born, weer vader predikant was geweest en haar moeder met een vrij groot gezin en
,

„
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een ditoinkomen had achtergelaten. En natuurlijk
keken zij haar nog aan met een schuin oog, omdat
ztj den stoot had gegeven tot iets dat onaangenaam
bleek voor hun dierbare Nina. Ze wilden zeker liever
dat ze haar werk opnam en alleen ging zitten op die
bank. Maar daar bedankte ze nu leukjes voor. Dat
was zoo gek met haar : ze zat daar als vastgeworteld,
niet alleen omdat ze de vier elegantjes het genoegen
misgunde kwaad van haar te kunnen spreken, maar
ook omdat zij den moed miste op te staan, te handelen,
hun oordeel te trotseeren. Als zi) ze hoorde giegelen
achter haar rug, ging het altijd zoo ellendig weeschokkend door haar heen, en bleef dit verder zoo'n
paar uur aan haar knagen en bezwaarde haar met
looden last. Wat ze niet hoorde, en toch instinctmatig
west, nam zij met berusting aan. De vier elegantjes
hadden het nu over tennis. Nina pochte op haar
neef William Eckhardt, die het extra goed kon.
,O, dat is je neef uit de West, he?" vroeg Florine.
„Is, dat een aardige jongen?"
,0 Via, gewoon een dot, zoo galant en cheque."
Marie Born zette een paar verschrikte oogen op.
,2 1k wind William zoo'n snoezigen naam !" dweepte
Alice, „ik moet altijd denken aan William uit de
Camera, die zoo gauw dood ging."
„Knap?" vroeg Helene Penningh om inlichtingen.
„0 ja, bijzonder, donkerblond haar zoo'n beets e, en
grijsbruine oogen.
,,Ben je niet doodelijk van hem ?'' riep Alice.
,Zeg, hou nOti by !" smeekte Hanna Kamp, wie dit
alles te machtig werd.
„Kind," verzekerde Nina, „ik word zoo gauw niet
doodelijk van iemand." Nina rekte zich preutsch een
onderkin.
„Och, jullie zult toch wel gauw geengageerd raken !"
beweerde Alice. Het gaat altijd zoo ... Is er nog
niets tusschen jullie?"
Marie Born uitte hier een kreet van schrik, en
staarde Nina met open mond aan.
,,Zeg Marie, kind, word je niet-vvijs ?" vroeg Florine
gemoedelijk.
,,Neen, ze denkt dat jullie 't worden. 1k Mk!" Het
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was natuurlijk Hanna die sprak.
„Ik hou toch meer van zwart voor jongens!" overdacht Alice.
,,Kind, en je had vroeger een viam voor meneer
Flink, en die was bruin," verweet Florine.
Alice kleurde rozenrood, en schudde haar korte
blonde krullen afwerend. Maar, ongenadig, dolven
zip verder in haar verleden.
, En je had nog een andere viam voor Charles
Pettema, en die was blond !" verzekerde Helene.
Hanna Kamp zong : „Een bruine viam, een blonde
viam, tra la la la la la ! wij hadden eens een tafelzeil
zoo," besloot zij in proza, „bruine en blonde viammen,
maar moe hield meer van effen."
„Kind, ik hoop dat jij ook nog eens een viam
knj t," wenschte Alice haar eenigszins verlegen toe.
, natuurlijk voor een horlogemaker clan!" riep
Nina.
„Nou, kind," nam Hanna Kamp het nuchtertjes op :
zou denken dat dat ook een mensch was. Is
je neef artistiek ook, Nien? Zeker wel."
Nina achtte haar niet, en dischte tot ergernis van
Marie Born, die wist dat Nina den neef in quaestie
nog nooit gezien had, maar tot verrukking der drie
overige elegant es alle mogelijke belangwekkende
bijzonderheden op van dit jongemensch ; Marie telkens
met een blik tot zwij.gen tartend. „Gut, kind, als jib
zoo jokken wilt, ga je gang !" dacht .
„Ik zal
niet van je klikken, en ze zoudentoch niet gelooven."
„Zeg, wind, je 't niet vervelend to gaan naar die
receptie bid uffrouw Marissen ?" fluisterde Marie tot
Hanna Kamp. „Zooveel vreemden, zooveel visite."
„Och," Hanna Kamp rukte een schouder onverschillig omhoog. „Wat kan 't mij schelen ? Ja ...."
bedacht ze zich, „t is wel saai, als ze zoo allemaal
om haar heen staan."
,,Willen we er samen heengaan?" fluisterde Marie
weer, schuw blikkend naar de anderen, „of die het
niet hoorden."
's Odd!" zei Hanna Kamp terug, met haar
grove stem, op haar gewonen harden werkelijkheids,
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toon van : „hier sta ik, hier bliff ik, ik moet er zijn."
Althans zoo hoorde het altijd aan in Marie Borns gevoelige ooren.
„Waar wou jullie samen heen ?" informeerde Helene, met het eene oor luisterend naar Nina, en met het
andere naar Hanna. En tot verdriet van Marie, die
het als een geheimpje wilde be waren, bonkte Hanna
Kamp er uit:
„Och, zif vond 't zoo naar alleen te gaan naar juffrouw Marissens receptie, en nou vroeg ze of nik
meeging."
„En cbid je dat?" wilde Nina weten, Marie Born
vernederend door dien nadruk.
,,Wel ja, natuurlijk waarom niet ?"
,'t Is jammer dat Marie geen mol is, dan kon ze
onder den grond leven, ver van alle menschen !"
spotte Florine.
„Ja, ver van jOil was zoo kwaad niet !" betuigde
Hanna.
„Ik ben niet bang voor menschen .1 " verzette zich
Marie kiagend, „clan was ik wel mal. Ik vend 't alleen
nadr te gaan op een receptie. Al die oogen ... en
ze kijken zoo naar je goed."
De vier el6gantjes gluurden elkaar weer fijntjes
aan, besef van meerderheid in oogen en om mond.
„Nou, ze zullen er bij jou het moois niet afstaren !"
beweerde Florine in een geprevel.
En Alice Heleveldt, die toch zeker medelijden haar
hartje voelde weeken, zei goedhartig: „Nou, dat kan
zit niet helpen, wel Marie? Zip krijgt natuurlijk kleeren van thuis, en daar ...."
„Hebben ze geen smaak .1" voltooide Florine messcherp. Alice legde een wijsvinger tegen de lippen,
ten teeken dat men Marie inzwiigen moest sparen,
maar deze „goedkoope goedheid" werd door de strijdlustige Hanna,bij wie alles er uit moest, niet geduld.
„Gunst ja, jullie zip ook zoo fijn, zoo verheven,
zoo bevallig, zoo voornaam, zoo onberispeliik, zoo
weet ik wat ! Maar de heele wereld z'n pa is geen
prof, als Florine der pa, en de heele wereld zit niet
vol vlammen als Alice, en de heele wereld heeft geen
zakdoekje als 'n blOemkooltje uit 'n manteltje, als
,
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Helene, ende heele wereld geeft geen slap bengelende handjes aan een hoog gehouden hoek-armpje
als Nina, waar je een halven meter naar op moet
reiken. Wacht, ik zal 't ook eens probeeren !" En
Hanna Kamp, vierkantig en dik gebouwd, stond op,
schoof haar bamboe-stoel op zij, stapte achteruit, en
deed Nina na, zooals die heel liefjes remand begroette,
op wren zij een bijzonder gunstigen indruk wenschte
to maken.
Juffrouw, hoe maekt u 't?"
IVIaar het ging Hanna zoo olifanterig af, dat zij het
alien uitgilden, tot Marie Born toe, en Nina, die meelachte, voelend dat zij iets verdiend had
voor de hatelijkheden dien middag ten
beste gegeven. Schoon zij Hanna Kamp
een kleiklomp vond en deze belachelijk
in plaats van zichzelf. Zip wendde zich
half pruilend af, en schikte den strik in
haar zwartbruine haren, hoog bollend aan
weerskanten opgenomen met een paar
zijstrengen, en dan weer op den rug lang,
onderaan bijeengebonden. Zij had nooit
begrepen waarom juifrouw Webbe een
meisje zoo grof als Hanna op haar school
duldde. „Kind, jij weet niet eens wat
chique is."
„Kind, ik ben blij dat ik niet zoo stapel
ben als jij :"
„Weet je hoe de Chineezen buigen?
ZOO." Hanna Kamp zakte in een nijging met de
knieen omlaag en kruiste haar polsen, de vijf vingers
van iedere hand wijd gestrekt. Daarna zong zij plechtig,
solo, een chi neesch volkslied, haar lijfzang, luidend:
Wiede, wiede watsjang, kwing, kwang, kworum,
Kwin kwan kwei Wiede wiede watsjang
Kwing kwang kworum, kwin, kwan kwei,
Kwin, kwan, kwin, kwei !

Niemand wist of dit wel Chineesch was, en dan
nog eenvolkslied, doch daar niemand Chineesch
kende, hielden zij het maar voor echt, en werd het,
na 't solo in koor, met luisterrijke „bravoure" ge-
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zongen. „Bravoure", zei Hanna was zoo'n Nina-Donkerwoord, „en laat ons altijd Nina-Donkersch doen."
Plots verschrikte hen het helder luiden van een
bel, die hen tot de Woensdagmiddagsche wandeling
riep met de duitsche secondante : Fraillein; door
juffrouwWebbe's oude meiden, die Fratilein voor
een familienaam aanzagen, trouw beleefd : juffrouw
Fraulein geheeten. 't Was onfatsoenlijk een dame
die les gaf bid haar achternaam te noemen, „wellie
benne nog wel juffrouw." Fratilein, stokmager en
niet al te mooi, maar doodgoed en lief, verscheen
weldra, en joeg de leden der vergadering uiteen naar
de respectieve kamertjes, om hoeden en handschoenen ; al maar rad Duitsch sprekend, .en in het Hollandsch van de meisjes antwoord krugend. „Ist das
aber schrecklich
zuchtte Fratilein. Fratilein heette
von Weber, als de groote componist van „Der Freischtitz," en was daar zeer trotsch op.
Marie Born kon het niets schelen dat Fraiilein,
volgens Nina Donker, een smaak had van een vogelverschrikker, en zich nu ook weer had toegetakeld,
denkend dat zij extra chique was, in een zwarte
foulard blouse met lila stipjes en slangetjes, een grauw
kanten kraag, een kaneelbruinen rok met roode ceintuur en een platten groenen herderinnenhoed, ombonden door een gazen voile, terwijl een paarse
onderrok te zien kwam, als zij den bruinen bevallig
optilde. Marie Born dacht eerder aan de keeren dat
Fraillein naar boven sloop, om iemand die verkouden
was een glas warme melk op bed te brengen, een
vriezenden vroeg-wintermorgen of een dito laten
avond cold-cream voor winterhanden, of middeltjes
voor kiespijn. Marie Born dacht aan den wil altijd
bereid voor anderen, en Marie Born peinsde ook
wel eens over het feit dat Fratilein van zoo heel
heel ver gekomen was, en nu alleen stond in dit
vreemde land, met een hart dat zij n warmte mOdst
uitstralen op dikwijls ondankbare meisje s welke zij
zoo terloops in het levee ontmoette. En Marie Born,
die krom liep, en altijd nul op haar rapport kreeg
voor haar „ddmarche" en „maintien" van mademoiselle
Quesnard, de fransche secondante, die ook dansles
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gaf — Marie Born voelde zich tevredener voort te
kunnen wandelen naast den platten groenen hoed
met den gazen voile, en „Mariechen" te worden genoemd, vnendelijk en welwillend, dan zij het zou
geweest zijn naast de cheque-cheque Nina Donker, de
dito Florine, en de nogmaals dito Helene Penningh,
of het oppervlakkig, niet kwade Alicetje, jongste van
de vier elegantjes.
„Zeg," Hanna Kamp wendde zich weg van Alice
en ging naast Marie loopen, ,waarom schreeuwde jij
toch zoo mal, toen Nien Donker sprak van haar neef?
Is ze er dan al mee geengageerd ? Ze is er gek genoe voor, zoo niet."
„ ch, wee nee, niks!" weerde Marie Born af, „ik
vond alleen maar dat ze zoo mal deden met hun
vieren."
„0 zoo . . . . nou, ik ook. Maar ik geloof je niet,
hoor, er is zeker wat. Je bent zoo'n pot met een
deksel."
„Nou, goed, kind, dan is er maar wat."
En Fratilein, trotsch op haar troepje, stapte blip
moedig door de straten, waar men zich vermaakte
over haar hoed.

:Nina Donker

2
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Marie Born knutselde dien avond nog aan haar
postzegelschilderijtje, dat volgens Hanna Kamp, die
Nina daarbij, aankeek, bepaald artistiek werd. ,,Ach,
das ist ja reizend!" riep de tot bewonderen gereede
Fratilein. „Sehen Sie mal, Fratilein Webbe." Juffrouw
Webbe, die voorbij ging, een pak cahiers onder haar
arm, boog zich over Marie's schouder, en keek naar
de boompjes met bruine stammetjes en groene takes
en de huisjes met roode daakjes, en een blauw watertje met een bootie er in : ,Neen maar, be61dig, hoor
Marie, 't is zoo iets la Kate' Greenaway. En doe je
er nu dat poppetje bij met dien schuithoed ? Waar
haal .je 't idee vandaan ? Een prijsje voor je geduld.
Heb je dat nu zelf zoo verzonnen 1-16tisch?"
Marie Born, allerhevigst kleurend bij dien ongewonen lof, bekende, schuw opziend naar juffrouw Webb;
eerst zwijgend knikkend, toen snel fluisterend, „ja,
juffrouw', dat het haar eigen ontwerp was. „Artistiek?" vind u niet, juffrouw?" vroeg Hanna onverschrokken. Juffrouw Webbe haastte zich de kamer
uit, Hanna dreigend met haar vinger.
De vier 6legantjes wilden nu ook alien zien, maar
Marie, angstig door al die buitensporige vriendelijkheden, bedekte haar schat met de handen : „nee, nee,
't is leelijk en niets I Jullie vindt 't tocli leelijk, ik ook,
maar ik kan 't niet beter ! Ik wou dat ik 't beter kon."
Zij vonden haar flauw en doedelig om zichzelf zoo
of to breken : „Tsjds-ses!" Maar Hanna Kamp herinnerde hun aan het feit dat Marie Born, die een
manie had voor teekenen,. voornamelijk poppetjes,
eens haar aardige prentjes haar lessenaar had ge-.
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vonden, bekrast en besmeerd en bekrabbeld met:
' ,lieve Marie, dikke Marie, vette Marie, kunstvaardige
Marie" en allerlei flauwiteiten meer, waarover Marie
geschreid had, want voor haar waren die poppetjes
heel veel. En van wrelke wandalismen Hanna Kamp
sterkNina Donker en Florine verdacht, uit afgunst
en nijd omdat zij niet zoo mooi konden teekenen.
Hanna Kamp had,, van het eerste oogenblik dat zij
haar zag, een grimmige bescherming over gehad voor
Marie Born. Haar sterke krachtige natuur modst hoeden wat zwak was. Hanna Kamp zelf had, niettegenstaande zij op juffrouw Webbe's instituut een burgerlijke was onder veel dochtertjes van den heel deftigen
stand, geen bescherming noodig. Zij torste den last
van haar vaders horlogewinkel alleen en met gemak.
,,Wat is je pa ?'' was haar natuurlijk dadelijk gevraagd bij haar aankomst op school. En men besloot
haar heur uiterlijk to vergeven, als haar pa voornaam
bleek.
„0, wij hebben een horlogewinkel, hier in 't Noordeinde, weet je niet, Kamp & Co.", antwoordde zij,
onverschillig voor de komende ballotage.
De nufjes keken elkander eerst ontsteld aan, hun
mondjes vormden zich tot „0!" Toen tuurden zij uit de
hoogte neer op Hanna Kamp, die, zij, waren op haar
kamertje komen neuzen, kalm voortging met het uitpakken van haar koffers. Ja," wijsgeerde Hanna
Kamp, „mijn broer Jan heeft 't me wel voorspeld hoe
't hier zou zijn ; maar of jullie nou al zoo kijkt, daar
wordt pa geen generaal door,.dat hoeft hij ook niet,
want hij is gewoon de vriendelijkste pa die er bestaat.
Als jullie niet met me om wilt gaan, dan laat jullie 't.
1k heb jullie niet noodig. Hoepel dan maar op ! 0 nee,
gaan jullie eerst onder elkaar op de gang afspreken,
of er nog een me zal aankijken, en kom me 't dan
hier zeggen."
Ze draaide hun haar 6enen schouder hoog toe, en
van dien tijd of had zij burgerrecht,.waren zij bang
voor haar eerlijke waarheden, die niemand en niets
ontzagen. Toch bleven zij overtuigd, in een bakvischachtig leelijkdenken, dat Hanna Kamp, allden omdat
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ze zich van minderen stand wist dan een hunner,
omging met Marie Born ; die zij neertrapten uitminachting voor al wat zwak bleek, neertrapten uit behoefte. En Florine van der Vecht had dit eens ronduit gezegd, „ferm en royaal", noemde zij het. Zij prees
het zeer in zich. Zij vond dat zij menschenkennis en
scherpzinnigheid toonde.
,,Ha ha ha r lachte Hanna Kamp haar groven gezonden lack, je wel suf?" Toen snauwde zij :
,,Ik ga met Miek Born, omdat ik niet kan velen dat
er iemand geplaagd wordt. En als jullie een freule
plaagden, maar dat doen jullie natuurlijk niet, al zou
ze ook lam, scheef, krom en gebocheld en scheel zijn,
zou ik jullie een stomp voor jullie maag geven, dat je
tolde ! Nou weft je 't. Maak maar gauw dat je wegkomt, laffe wezens. En jij proffen-kind, hoep ! vooruit !"
,,Waar jij van afstamt, ." minachtte Florine,
„'t zal wat fijns zijn. Die woonde zeker in een achterbuurt !"
„Ik wou dat mijn oudste voorouder houthakker was !"
voer de manhaftige Hanna voort. ,,En hij m66t 't geweest zijn, ik vOel 't aan mijn armen."
Misschien was hij wel lichtmatroos," grijnsde Florine.
„Nou, dan zal hij. , wel meer van aardrijkskunde geweten hebben dan jij. Dag proffenkind. Sliep uit ! Dag !"
Toen wist Florine dat ze niet tegen Hanna op kon,
en jets in haar wespennatuurtje verootmoedigde zich
voor Hanna, wier kracht haar gebroken had.
Hanna Kamp was een meisje van feiten en cijfers.
,,Zoo'n aarde-meisje," vond Marie Born, van wier
dichterlijke fantazieen Hanna niets begreep. Als
Marie Born, die de natuur liefhad, zoodra zij in
staat was te zien en te hooren, schuw, op de wandeling jets fluisterde, bang voor een bespotting, over
hetgoud van boterbloemen, verontwaardigde zich Hanna
Kamp : „Ben je mal, kind, dat is de gele klefir zoo !"
Marie Born zag in menig opzicht op naar Hanna
Kamp, zij bewonderdevooral haar moed, dien zij,
Marie,, ten eenenmale miste. Maar hoewel Marie troost
vond in Hanna's bescherming, smartte het haar dat
ze die moest aannemen, en kon zij niet bepaald een
vriendin maken van de guile grove Hanna, die, Marie
,
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proefde het bij voorbaat, zich zooveel beter door het
leven zou slaan dan zij. Neen, daarvoor waren zij te
ongelijk inaanleg. Marie's moeder en juffrouw Webbe
zeiden altijd: „He Marie, wat ben je toch altijd stug
en vreemd en raar. Je hebt nu nOtht eens een
vriendinnetje, ga toch eens onder de meisjes! Een
vriendinnetje .
Marie Born, Marie Born had
haar willen ze
n.
Zij had veel, zeer veel tegen Nina Donker, die zij
ijdel wist en hoogmoedig en dikwijls oneerlijk uit
pochzucht en wuftheid, en toch voelde zijzich meer
verwant aan Nina, weer weinige goedheid zij heel
diep verborgen giste, dan aan de brutale eerlijkheid
van Hanna Kamp,met haarwerkelijkheidsliefde.
Nina dweepte met literatuur, Marie ook ; Nina was
hoogst muzikaal, tong uit alleoratoria en opera's
de melodieen na, speelde mooi piano, dat men Marie
nooit vergundhad te leeren, maar waarnaar zij wren
kon zitten luisteren ; en Nina hield toch ook wel
van schilderijen, waarvan Marie zulk een dolle
liefhebster was, dat zij er standjes van thugs en juffrouw Webbe aan waagde, en kwartieren lang genageld kon staan voor het raam of de deur van een
kunsthandelaar. Er waren zelfs in den Haag, die
de trouw in regen en wind gekomen Marie al van
aanzien kenden en toeknikten. En een vriendelijke
heer had haar zelfs eens binnengeroepen, en ales
laten zien in de zaal achter den winkel. Dat had
Marie nooit vergeten, het was en bleef een plekje
tintelende zon in haar leventje. Marie Born zou er,
indien zii rijk ware geweest, voor gezorgd hebben
dat alle schilders verkochten.
Maar Marie bewaarde altijd haar meerder weten
en voelen dan de rest diep in zich, zoodat bid na
niemand op school bemerkte hoe zij uitblonk boven
het gros. Marie was er zeker van dat, als ze haar
zieleleven blootlegde, de anderen niets van haar
konden begrijpen, haar maar ruw zouden hekelen
en stekelen met hun spot. Daarom ging 't ze niet
aan, vond ze, hoeveel zit wist en begreep. Zelfs al
zwijgend had zij zooveelte verduren, wat zou het
uiten haar dan voor verdriet hebben bezorgd? „Och,
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schaap, je droomt, je suft ! suffer !" kionk haar al
vooraf in de ooren.
In vrije uurtjes liet men haar meestal alleen. Het
was een wonder dat Alice haar nu gevraagd had
mee te doen voor juffrouw Marissen, en zij was er
zoo vereerd mee geweest ; of niet vereerd, maar blii
dat men haar gezelschap zocht. •Och, ze had ook
wel eens behoefte aan lachen, Marie Born, ze telde
pas zestien. Maar als het bewustzijn dat ze laf was
en een doetje te overweldigend in haar huisde, en
ze eens waagde jolig te zi n, mee te doen, in een
flauwe schimachtige joligheid, een vdr, nauw hoorbaar echootje van de uitbundigheid der anderen,
keken die anderen zOO vreemd, wenkbrauwtrekkend
daarvan op : ,Wat bezielt Marie Born .... . . ."
dat Marie Born huiverde in die gemoedskoudheid,
en haar adem in angst stokte, onder hun verbaasd
gelach. Zij alleen wist hoe wreed het schoolleven
on zijn. Zij vond de anderen zoo meedoogenloos,
ze gaven haar zulk een droevig voorproerje van wat
de wereld, misschien op enkele uitzonderingen na,
voor haar zou wezen, dat zelfs de deelnemende
vriendelijkheid der directrice haar niet vermocht te
troosten. En altijd, dus ook than s, terwijl de kostmeisjes, voor het naar bed gaan, nog even in de
veranda mochten zitten, voelde zij zich niet op haar
gemak onder de anderen. Voor iedereen werd haastig een plaatsje gemaakt bid zulke . gelegenheden,
iedereen bleek welkom, behalve Marie Born. Haar
binnenste stootte zich altijd aan tegen een vooruitgestoken scherp iets, en dat was hun vijandschap.
Altijdt dus ook nu,sloeg haar lam : de wetenschap
dat zij maar de leelijke, stijve, verlegene, onhandige,
Marie Born was, waar zij nu eenmaal, er viel niets
aan te doen, een hekel aan hadden. Beweerde zij iets
met haar zachte dunne stem, doodgewoon, volstrekt
niet dommer dan wat de anderen zeiden onmiddellijk
begrepen twee of meer elegantjes haar zoogenaamd
verkeerd, en veranderden haar woorden gauw in bespottelijkheden, die zij haar toewierpen als steentjes
naar haar gezicht. En zij, bevattelijker dan een hunner, vermocht zich, verthisterd, niet te weren, kon uit
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gegriefdheid en schreiensdrang niet antwoorden. Zij
bemerkte heel goed hoe de scherpe Florine en de
lauwe Helene Nina, .toch al zoo wuft, totaal bedierven,
en als zij veertig jaar had
niet beter geweten en gezien hebben, Marie Born.
Degelijk loch smakeloos gekleed door een hdrkstijve, aan ouderwetsche begrippen vasthoudende
moeder, bij wie zij niets had in te brengen, waren
nu ook weer, terwij1 iedereen toch maar in blouse en
rok was, haar blouse en rok lomper van snit, gewoner
van stof, haar dasje van minder mooie zij, dan die
van een ander. Haar schoonheidsgevoel werd waarlijk
in haar zelf beleedigd, en het troostte haar niet, tenger
en krom als zij zich verschool in haar steeds te wijde,
op den groei gemaaktekleeren, dat Hanna Kamp, de
slagvaardige, leelijke, dikneuzige, grofledige, even onbevallig was uitgedost, en heelemaal zoo vierkant en
plomp was als haar naam : HANNA KAMP.
„t Stond net zoo'n heipaal op den weg, overeind."
Voor Marie Born hadden eigennamen nog een bijzondere beteekenis, luidden hun klanken niet haar oor
voorbij, waren zij zoo den met de of dengene die ze
droeg, dat ze nooit zouden passen bij remand anders.
Zij kon zich bijv. Nina Donker niet voorstellen als
Nina Kamp, Florine van der Vecht niet als Florine
Donker. Aardig dat Nina Donker zoo juist moest
heeten, zwart van haar als ze was, met zoo'n beeldig
kopje, van die fluweelig bleeke wangen, alleen een
beetje rose in de kou, en zulke gloedvolle zwartbrume oogen. He, prachtige oogen ! He, zoo mooi
te zijn als Nina Donker, zulke lange zwarte wimpers
te hebben bij die matte wangen, en zoo'n kort recht
neusje met kleine vleugeltjes, en heelemaal zoo'n voornaam besneden trotsch gezichtje, met als een verrassing in haar bleekheid, zoo'n kleinen vollen gloeirooden
mond, die nooit iets anders dan hatelijkheden gezegd had,
tegen haar, Marie Born. En dan keurig gekleed naar parti en en concerten ! Het moest heerlijk wezen. Neen, vond
Marie, de heele school was niets bij Nina Donker, zelfs
Diet de drie overige elegantjes, die alleen lieve, scherpe
of onbeduidende blonde en bruine typetjes hadden.
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Nina voelde Marie's blik van tijd tot tijd op haar, en het
streelde haar ijdelheid. En knipoogend tegen de anderen,
die daarbij giegelden, vond zij goed om met een knikje
te zeggen : „Marie kind, stadia je weer? amuseer je je."
Het was zoo'n genot voor Nina te kunnen heerschen,
te kunnen trappen.
„He, Nina !" viel Florine van der Vecht op eens
uit, „vraag je neef uit de West of hid ook lid wil
worden van onze tennisclub ! 1k zou graag een tennisclub oprichten waar niet zoo iedereen komt."
„Bijv. geen dochters van horlogemakers !" prevelde
Hanna Kamp. ,,Nou, wees jullie gerust, ik blijf weg."
Toen zij zich verspreidden om naar bed te gaan,
riep Marie Nina : ,,Zeg, Nina, boors even . . . ."
„Gut, kind, wat had je . . . ." klonk het beschermend-nuffig.
„Geen leugens !" zei Marie Born, geprikkeld, met
nadruk.
„Wdt? kind ! ? . . . " Nina was onthutst en kleurde.
,,Kom hier . . . ." dwong Marie haar mee, ver van
de nieuwsgierige Helene en de neuswijzige Florine,
de gang in. Toen in den adem, met kloppend hart,
bang dat de moed zich te uiten, haar onderwijl weer
mocht begeven : ,,Kind, wat zit jij toch te jokken over
je neef, je kent hem niet edns. Dat moest ik doen,
he, dan zou je 's wat zien," besloot zii bedremmeld.
„Zoo, klikspaan."
,,Klikspaan ? . . . . als ik dat was; wist iedereen hier
op school al alles van jou. Net als je mij bespottelijk
hebt gemaakt door te zeggen dat ik nog zoo dol op
poppen ben."
„Nou, dat is ook zoo echt jets voor zoo'n suffer."
,,Beter 'n suffer dan een leugenaarster."
„Een wat ?"
„Ja 't kan me niet schelen, al zet je oogen op.
Maar ik klik niet, daar ben ik te oud voor, en 't zat
nooit in me. Ze kunnen jou voor mien part gelooven,
ik zal ze niet wijzer maken. Laten ze ook denken dat
ik half idioot ben, ik vertel jou alleen nou maar dat
ik 't toch niet ben. Je tante moest je 's hooren of
Aimee. Aimde zou je hard uitlachen !"
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Een plotselinge angst beving Nina, deed haar achteruitdeinzen. it kende de strikte waarheidsliefde van
haar tante en nichtje maar al te goed. Aimee, de
dertienjarige, de eerlijke, die de lastige eigenschap
had te zeggen alles wat haar voor den mond kwam.
Marie Born was nu eenmaal zoo, dat ze weer medelijden kreeg met Nina's angsten. Goedig legde ze
haar hand opNina's arm, al spijt hebbend dat zij,
Marie Born, die west wat narigheid was, narigheid
had gegeven. „Ik zal niets zeggen . . . . nh-acht."
Nina schudde haastig, met een soort van weerzin,
de hand af; toen bedenkend dat zij toch nu aan Marie
was overgeleverd en haar niet recht vertrouwend:
„Ik heb nog een flesch eau de cologne, die kan je
krijgen."
ut kind, ik ben geen ruziestookster en kwaadspreekster."
Voorhet oogenblik stond Nina gebukt, en Marie
Born hief het hoofd, Daarna wandelde Marie met
zekere waardigheid weg.
De veelbesproken William was polytechnisch student en wel zeven maanden over de twintig, dus een
heele meneer al. Hij had van de West uit een gymnasium te Bonn bezocht, en werd nu sedert Brie
maanden door zijn talrijke familieleden in Holland
verwelkomd. Hij bezocht eveneens zijn oom en tante
Eckhardt op huize Welkom Thuis' bij Voorburg, die
ook Nina's oom en tante waren. Oom Eckhardt was
een broer en van Nina's overleden moeder en van
Williams vader te Paramaribo. Het ongeluk wilde
nu dat Nina, als zij een dagje overkwam van juffrouw
NVebbe's school uit den Haag naar , Welkom Thuis'
William steeds gemist had. Hij was telkens ergens
anders. Nina voelde zich zeer verbitterd daardoor.
Zij, het mooiste meisje op school, naar wie al gekeken
werd op de wandelingen door de stad met Fratilein,
zou natuurlijk zoo'n indruk van knapheid en mooiheid
en chic op hem maken. Stet je nu voor dat dit juist
haar moest gebeuren. Het had haar daarom tot lipbijtens toe geergerd, toen Marie Born, die, als bekende
van tante Geor ine, met haar moeder een bezoek had
afgelegd op , elkom Thuis', terwij1 zij, Nina, bij
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juffrouw Webbe te bed lag met een gezwollen wang,
haar den volgenden dag schuchter vertelde dat William Eckhardt er geweest was. „Zoo'n lieve jongen,
en zoo vriendelijk tegen haar en ma."
„Vriendelijk tegen jou," had Nina gesmaald, „hoe
kin een jongen nu vriendelijk tegen zijn ? je hebt
niets geen charme, geen chic, heelemaal niets artistieks in je persoon. Had je dat nog maar !"
?"
„Hoe zou ik dat ook moeten hebben, en
had Marie Born bedremmeld-treurig gevraagd ; haar
leelijkheid te zeer voelend, om aanmerkingen te maken
zelfs inwendig, op het „artistiek".
,,Kijk in den spiegel," beval Nina gestreng, buiten
zichzelf. Maar Marie Born was er niet op uit het
„niet artistieke" in haar persoon te ontdekken in een
spiegel. Zij liep wel naar het toen ledig schoollokaal,
om er in eenzaamheid eenige tranen te vergieten.
Verbeeld je, 't kon haar wat schelen of William
Eckhardt even vriendelijk tegen haar geweest was.
Net of die druppel prettigs in een oceaan van narigheid iets verbeterde aan haar lot van overal verdrukte
Marie. Was er op school een inktkoker omgegooid,
dan had Marie het natthirlijk altijd gedaan, voor er
nog een onderzoekwas ingesteld ; en von d mama
thuis iets gebroken in een kast, dan keek mama haat het eerst in strengen twijfel aan : „Marie, jij bent zoo
onhandig, \vat je van voren neerzet, gooi je van achteren om, zeg nou maar liever dadelijk dat jij het
gedaan hebt, eer ik de meid een standje ga maken."
Deze veronderstellingen en dreigementen bevorderden
trouwens wel Marie's zenuwachtigheid, maar niet haar
handigheid. Nu had het Marie buitengewoon verwonderd dat deze William, die haar voor het eerst zag,
net deed of hij niet bemerkte dat zij leelijk, onhandig,
schuw, enz. was, maar haar vriendelijk tegemoet kwam.
Niemand deed dit ooit, behalve d.e Eckhardtjes op
, Welkom Thuis', maar zij waren ook de liefste snoezen die er bestonden. Bij de Eckhardtjes hoorde ook
de witte keeshond Mozes. Mozes was een verrukkelijk,
zuiverblank, langharig, wollig schepsel, dat door iedereen bemindwerd, en worsten ten geschenke kreeg
op zijn verjaardag. Hij gaf allervriendelijkst pootjes
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en „kon", volgens Aimee „een massa kunstjes". Toen
William zag hoe Marie belang stelde in Mozes, hadden zij het dadelijk daarover druk gekregen, dit leidde
tot een gesprek over kippen, en den tuin, en de West,
en langs een grooten omweg met veel bochten waren
zij toen weer gekomen op Mozes, die een onuitputtelijk onderwerp van gesprek bleek.
Nu liep Nina over van nieuwsgierigheid om te
weten hoe de door haar hooggeroemde William er
eigenlijk uitzag, want tante Georgine bezat geen portret, had alleen op Nina's uitvragen eenige vage aanduidingen gegeven. Maar zij, Nina, wilde dat lamme
kind Born niets vragen. Och, en die zou hem ook
niet goed kunnen beschrijven, wegens haar volkomen
gebrek aan artisticiteit.
Arme William, hoe teleurgesteld moest ook hi
zijn, dat hij zijn moose nichtje, waar hij stellig zooveel
van zou hebben gehoord, nog niet ontmoet had. Haar
portret meiest hij gezien hebben op het kleine tafeltje
N. het raam, waar zij het expres gezet had. Arme
illiam, wat had hi eigenlijk op , Welkom Thuis'
met al die vervelende kinderen ! Wat was dat nu
vooreen jongmensch, een student, wie weet hoe
artistiek ! Hij was er al vier of vijf keer geweest,
natuurlijk altijd in de hoop haar aan te treffen. Arme
William, wat een teleurstelling, zij beklaagde hem
nog meer dan zichzelf. Wat konden oom Freek, tante
Georgine en de kinderen hem nu interesseeren?

DERDE HOOFDSTUK.
NINA'S CANAPEKUSSEN.

„Zeg Nina, hoe komt 't dat je juffrouw Marissen nu
weer lets anders moet geven dan je canapekussen ?"
Nina zich , bid haar aanvroeg tante Georgine,,
meldde om geld voor ets „artistieks
in rood koper".
,,Alle meisjes werkten toch sets .... nu jij weer met
je rood koper."
Nina, verwend kind als ze was, bedwong zich om
niet driftig to stampvoeten, daar ze niet dadelijk haar
zin kreeg.
„Maar over drie dagen is de receptie, tante, en 't
is niet af
kan toch geen half afgemaakt ding
geven."
„Kindlief, je had toch waarlijk tijd genoeg .."
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„0 tante, ikben er zoo wanhopig aan toe, schiet
lieft voor, mijn zakgeld is op."
u 't mid nu alsjeb
„wanhopig aan toe . . . . daar zit iets achter. Biecht
eens op, Nina . . . . Wees eens eerlijk."
Nina kleurde. „Er is niets, tante, heusch niets . . . .
die lamme Miek Born . . . . nee, ik zeg niets, en er is
ook niets."
Tante Georgine schudde het hoofd en zweeg. In
elk geval had zij medelijden met Nina's wanhoop, en
ging met haar mee naar de stad een gedreven waterketeltje koopen.
Er was, wat Hanna Kamp noemde, een woeste herrie
geweest om dat kussen. Het wilde maar niet opschieten. Nina moat artistiek aangelegd zij n, borduren kon
ze niet, en ze had geen lust haar best te doers die kunst
machtig te worden. Het was ook zooveel aangenamer te
lezen voor je eigen pleizier dan je moeite te geven voor
een ander. En zij zuchtte, klaagde, steunde en pruilde
tegen de kameraadjes om hulp. Maar deze verklaarden
„veel te veel jacht te hebben" met hun eigen presentjes.
„Vraag 't Marie, ze is er nog heel vereerd mee. Ze
raapt zeifs onze vingerhoeden op, als we ze niet laten
vallen !" scherpte Florine van der Vecht zich op tot
de haar eigene geestigheid.
,En Mar theeblaadje is al af!" gaf Helene Penningh
raad.
Eerst was Nina daar te trotsch voor, toen schaamde
ze zicheen beetje. Marie Born had verleden zoo bespottelijk wigs g, edaan, omdat zij nu eens verteld had
van William. De andere meisjes bluften ook wel
eens . . . . Het was ook zoo excentriek-gek dat zij, Nina,
van alle menschen op , Welkom Thuzs', hem nooit ontmoet had, het leek zoo ongelooflijk, en 't was zoo prettig tevertellen van een jongmensch .... dat hid galant
voor je was en zoo . . . . Enfin, wat behoefde zij zich
eigenlijk
. te geneeren voor iets als Marie Born. Zij vroeg
Marie
't eerst niets, maar had het steeds in Marie s
bijzijn over dat vreeseliike kussen, dat maar niet afwou.
En toen de nood op zip hoogst was, smeekte zip :„He
toe, Marietje!” Marie Born, door een paar vriendelij
ke
woorden al half gewonnen, en ,,dat van laatst" al totaal vergeten, keek op van haar boek. Zij zat met
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Hanna Kamp in een vrij uurtje in de veranda te lezen.
„ Je doet 't niet !" Hanna Kamp, wier grove stem
niet tot fluisteren in staat was, gaf haar een duw in
de zip. „Laat ze 't zelf doen. Je hebt geen eergevoel
als je 't doet."
,,He toe, Marietje",. vleide Nina, haar oogen fluweelzacht op Marie. Marie Born staarde haar bijna verschrikt a.an.
„Kind, als je 'r geholpen hebt, laat ze je toch weer
links liggen," waarschuwde Hanna. „Heb toch meer
karakter. '
„Hanna Kamp, wat jij toch voor een valsche stokebrand bent !" Nina had haar kunnen slaan. „Marie is
oud en wijs genoeg om te weten wat ze doet ...."
„Ik maak 't niet af, Nina," hardde Marie haar gemoed.
„Heb je mij ooit een plezier gedaan? Integendeel. Je
zoud 't me nog wel af willen nemen dat je tante op
,WelkomThuzs' van me houdt. En de kinderen . .
„Gut kind,laat 't dan !" sneed Nina af, bang voor
meer onthullingen in 't bijzijn van Hanna Kamp, ,,die
haar zoo'n goed deed", volgens tante Georgine. Nina
liep neuriend heen, om te laten hooren dat zij er niet
om gaf. Wat een brutaliteit van die Marie Born. In
plaats dat ze vereerd was.
„'t Is toch naar voor haar, als we allemaal nu jets
geven, mijn blaadje is zoo mooi," zuchtte Marie „en
zij niets."
„Kom, ze is rijk genoeg om wat te koopen. Ze mag
ook wel eens wat naars hebben ."
„'t Is vreeselijk zooals dat kussen er uit ziet. Florine
heeft er afschuwelijke vergeetmijnietjes op geborduurd. Ze kan niet eens zoo lets geven."
„0? beteekent dat niet dat je 't toch maar zal af.
maken, jij doedel. Omdat ze nou vleit : , toe Marietje',
ben je alles weer vergeten wat ze jou voor leelijks doet.'
„Nou ja, je kan toch niet den heelen tijd alles ont't doe,
houden. Als
ik wordt ze misschien wat liever
tegen me. Pa zei altijd: vergeven en vergeten."
„Kind, ik kan ook merken dat je pa dominee was."
„Ik wou dat pa nog maar leefde, hij waszoo'n
goeie man. Wel streng voor ons ook, maar niet als
ma, echt gOed, zie je."
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„Ik denk toch dat ik 't maar afmaak, zeg."
Dat komt omdat je een pure idioot bent."
„Och ja, ik doe 't maar niet alleen voor Nina,
maar . . . . och, dat kan ik .011 niet goed vertellen
eigenlijk. Ik vind 't zoo naar als iets moois wordt
bedorven ! Zoo'n zonde. Weet je wat, ze is toch nou
met Fratilein en Florine de stad in, en ik weet dat
't in 'r lessenaar ligt."
„Miek Born, akelig, laf, wee-goed schaap, ik waarschuw je voor de laatste maal. Ze wordt nog woest
op je, omdat je aan haar kostbaren boel bent geweest."
Marie Born weifelde even : „Nee, nee, ik doe 't toch."
Ze stapte been, en kwam weidra terug met het
kussenovertrek. Het was van goudbruin laken, doorschoten met gestyleerde bladen in donkerder pluche.
In den hoek slingerden zich theerozenknoppen, nog
voor de helft geschetst in witte krijt-omtrekjes, door
de bewuste leelijke vergeetmijnietjes heen, die Marie
er handig uitpeuterde, waarop zip met ijver nieuwe er
voor in de plaats begon to borduren, effen steken voegend tot satijnige blauwe blaadies. ,,He, dat knapt 'em
al op !" zei ze voldaan. „Heerhjk, kijk eens, Hanna."
„0 ja, je kan 't best !'' verwaardigde zich deze onverschrokkene, „als 't maar niet voor zoo'n spook was."
„Nou die knop. Nou, die is Mk geknoeid, zeg . . . .
kijk eens!"
„Zeg, je mag 't wel verbergen eer ze komt . . . ."
meende Hanna, en toen, zich bedenkend, barstte ze
op eens uit in haar harden durvenden lach : „Maar
kind, je bent gek, dat komt immers toch uit."
." bekende MarieBorn verlegen„ ' nou, dat
is dan van later zorg." Juist toen zij het handwerk
opborg tusschen Nina's stapeltjes boeken, kwam deze
de schoolkamer binnen, en stoof op haar af. ,,Wat is
dat, ben je aan mijn lessenaar . . . . Hoe durf je ...."
„Ik legde even wat terecht ...."
„Wat een gedienstigheid . . . . Je wou niet eens 't
kussen afmaken."
„Ik . . . . dat doe ik al, en daarom kwam ik in je
lessenaar."
„0, laat zien wat heb je er al aan gedaan ? O nou
als je 't doen wilt. 't Ziet er nett es uit, en je word
7)
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wel bedankt." Toen, opeens getroffen door Marie's
onstandvastigheid:
„Wat ben je toch een laf schepsel. Eerst liet jeje
opstoken door Hanna, en nou doe je 't achter mijn
rug toch."
,,Ik doe 't voor 't kussen !" zei Marie, onmachtig al
haar gevoelens en aandoeningen te vertolken.
Nee, je doet 't omdat je bang bent, dat ik kwaad
op'le ben!" prikte zij in Marie's fijngevoeligheid.
whar, kind!" schreide Marie half, met dikke
keel.
„Wel waar, kind ! Nou, borduur jij maar voort. je
wou . . . . laatst niets hebben, maar wat wil je nou
een fleschje odeur toch maar?" kwam er nu eenigszins verlegen bij Nina uit.
„NdOit wil ik wat van jou hebben," kreet Marie
Born, met ongewone wilskracht. „Daar . . . . doe ik 't
niet om ! 1k dacht . . . . de drie anderen begrijpen 't
niet, maar ik dacht dat jej wel zou begrijpen dat ik 't
kussen zoo mooi vond, te mooiom 't door jou te
laten verknoeien." Liefkoozing in haar betraande
oogen, bekeek Marie haar werk. „Vraag 't maar
aan Fianna."
Nina kon dit oak doen, daar Hanna Kamp het
lokaal binnenstormde, gevolgd door de drie 614-ant'es, die het met hun drieen karakterloos vonden dat
arie eerst geweigerd had het kussen af te maken
en het nu toch deed. „Zoo iets echt doedeligs en
sufferigs a la Marie"
„Och kom !" plompte Hanna Kamp er uit, ,,jullie
bent me alle vier geen knip voor jullie neus waard.
Nina, ik vind jou 'n echt ondankbaar mispunt, want
niemand wou 't voor je doen, en niemand kan 't zoo
netjes als zg. Ze kreeg medelijden toen je weg was,
en je bent zoo echt gemeen, om 'r nu nog af te
snauwen. Ik heb 't 'r lekker nog afgeraden."
Marie Born lag met haar hoofd op de bank te snikken,
toen juffrouw Webbe het groepje plots deed opschrikken door zacht de deur te openen, en zich er bij te voegen. „Meisjes, wat is hier toch ? 1k hoor jullie in de
gang tegen elkaar schreeuwen. Matig je alsjeblieft.
Hanna."
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Juffrouw Webbe was een kleine
dame met grijzig bruin kapsel, en een
lorgnet aan zilveren kettinkje, door
I
welk lorgnet zij een schrander-vnendelijk overzicht placht te nemen van
wat er in 't leven om haar heen gebeurde, met een paardonkere, een
weinig toegeknepen oogjes. De meisjes
weken uit elkaar, om plaats te maken. Daar Marie
Born onmachtig bleek tot spreken, legde Hanna de zaak
uit. Nina hoorde nu beschaamd toe. Jets als medelijden
met Marie drong tot haar door. En wat zou de juffrouw zeggen van haar, 't gunstelingetje, no, 1?
Juffrouw Webbe schudde het hoofd. „Meisjes meisjes,
wat een zotte, verwarde begrippen heb jullie van
recht en onrecht. Marie is vriendelijk geweest en
jullie bentnog nijdig op haar. Alleen Hanna schijnt
eenig begrip van rechtvaardigheid te bezitten. Nina,
vraag jii
rieMa
excuus. Je bent schandelijk ondankbaar,
net zoo ondankbaar als Florine, Alice en Helene
leelijk en mal zijn . . . ."
Alice begon te schreien. „O nee, juffrouw, ik
zie . . . . 't wel in, maar ix. Jae me dan overhalen ."
„Zoo, daar ben ik blij om, dat jij inziet hoe laag 't
is iemand te verdrukken, Alice. En Nina, 't was een
alleraardigst idee van Marie jou tehelpen, maar dat
jij een antlers werk voor 't jouwe wilt laten doorgaan,
en daarvoor dan geprezen zult worden, want Marie
kan 't keurig vind ik alleroneerl ij k s t. Je kunt
it kussen Oven, maar dan zal ik juffrouw Marissen
zeggen dat Marie 't voor de helft gewerkt heeft. Of
neen, jij zult 't doen, en ik zal er bij zij n. R e c h t zal
er hier wezen. Jullie zult 't hier Wren."
Geen van alien, noch een der vier elegantjes, noch
Hanna, noch Marie Born, had de zaak nog uit zulk
een oogpunt beschouwd. Nina deed er een stap van
terug, met hoogroode wangen brandend van schaamte
over de bestraffing in 't openbaar. ,Oneerlijk,"t was
net of ze iets gestolen had. In plaats dat juffrouw
Webbehaar apart nam, zij, die al gedanst had met
jongelui van vijf-en-twintig.
,

Nina Donker
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,Maar juffrouw, ik heb er heelemaal niet aan gedacht
dat 't oneerlik was."
„Dat begrup ik, Nina, daarom breng ik 't je nu,
onder 't oog. Ik geloof, meisjes, dat, als jullie nadachten, jullie een massa dingen niet zouden doen, en
andere weer wel. Onbesuisde jonge nuffen, als jullie
zijn Denkt toch niet dat je op jullie leeftijd alles
weet, dat jullie menschenkennis hebt, en dat je nonsens WIJSHEID is. Nu, Nina."
Maar Nina's voeten weigerden te gaan van de vloerplank, waarop zij gespijkerd schenen. Zij voelde nu
door haar woede over de vernedering heen, wel schuld,
maar zij kon het niet bekennen waar zij alien bij
stonden. Ben doodsche stilte heerschte er, want zelfs
Hanna Kamp zweeg bedremmeld. Marie Born zat
steeds op de bank, de, handen voor het gezicht, als
kreeg zij zelf het standee. Eindelijk, zeker, omdat ze,
volgens Hanna Kamp, overstelpt was door de eer
haar aangedaan, stapte ze uit de bank, en zei met
van schreien heesche stem : „O, ze hoeft 't niet. 't
Spijt me dat er zooveel drukte om is. Juffrouw, ik
dacht ook niet over de oneerlijkheid.
Had ik er dan maar niet aan gewerkt. 1k doe er niets
weer aan, dan kan ze zeggen dat een knop en de
vergeetmijnieties van mij zijn." En Marie holde tot
groote verbazing van alien de deur uit. Eindelijk zei
de directrice : „Ik vind dat je nog wel een voorbeeld
aan Marie kunt nemen, Nina."
„0, ik zal haar excuus vragen !" stamelde Nina, haar
oogen drogend. ,,Was ik maar nooit aan dat kussen
be onnen."
En de stoet der vier elegantjes trok heen, gansch
uit het veld geslagen. Het was een droeve a ftocht,
zoo ongelijk aan hun anders welverzekerd optreden.
„Zelfs de cayenne-peperachtigheid van Florine was.
verschraald !" bemerkte Hanna Kamp.
Hanna Kamp, die nooit iemand kon voorbijgaan
zonder hem of haar, volkomen bij ongeluk, een trap,
een stomp, of een duw te geven, hetgeen, beweerdede fransche secondante, mademoiselle Quesnard, een
ddfaut in haar ddmarche was, en haar een aantal
vijanden bezorgd had, bonkte hen voorbij, op weg naar'

,
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Marie, die toch getoond had wel karakter te hebben.
„He, lomperd," pruttelde Florine van der Vecht,
haar elleboog wrijvend. „Zeg, Nina, als ik jou was,
gaf ik dat ding maar heelemaal niet. Eeuwig stom van
je om ruzie te maken met Marie !" Florine gebruikte
uit overmaat van elegance soms studentikooze uitdrukkingen, die ze van haar broer had.
„ Je had je tenminste heel wat herrie kunnen besparen."
Helene Penningh schudde het hoofd zeer wigs. ,Ik heb
' was
Webby nog nooit zoo kwaad gezien. Spinnijdig
ze, gewoon s p i n. En ze is anders zoo dol op je."
Nina haalde de schouders op ; zich groot willende
houden.
„ Je vraagt 'r toch geen excuus, zeg, aan Miek Born ?"
hernam Florine. „Och, ja !" beklaagde Alice.
„Welneen . . . enfin, misschien zeg ik dat 't me
spijt . . . ."
Nina be on al weer wat minder te voelen voor Marie.
,Ze is ook zoo'n gek achterbaksch schaap, had ze
maar gezegd van dat kussen jullie hebt nu praats
tegen mid, maar wat zou jullie doen, als je haar aan
jullie lessenaar zag rommelen, he ! dan zouden jullie
ook wel een ,brow-ha-ha' maken !" Nina trok na het
fransche woord haar monde nuffig bijeen, hetgeen zip
ongestraft kon doen, daar Hanna Kamp er niet was.
„Ja, maar toen je nou hoorde dat ze bezig was je
kussen of te maken, had je toch wel een beetle liever
kunnen zijn !" meende Alice. „Dat was toch goed van 'r.
Ze is goed, juist veel te goed. En hoe komt 't dan
dat iedereen op haarscheldt?"
„Ja, dat was mooi van jou, dat jij ons klubje afviel," verweet Florine.
,,Nou, maar we azifn ook bar voor Marie Born, en
waarom eigenlijk, neen maar, waarom toch ? leder
eigen opinie over iemand hebben,
moest eigenlijk
en niet iemand anders napraten."
En Alice peinsde over haar eigen gebrek aan zelfstandigheid te dien opzichte.
ja, we weten 't, Marie Born is 'n snOes !" smaalde
Florine.
„Ik beloofde haar nog chocola en odeur, maar
toen was ze al aan 't huilen, en eer water-reservoir
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laat ze dat
dan leeg is. Oneerlijk, verbeeld je
zeggen tegen een kind uit de eerste", pruttelde Nina.
„Gut, kind, trek je er toch niets van aan. De heele
Miek Born is 't niet waard, kinderachtigheden !"
speelde Helene Penningh moeder. ,,Morgen is alles
weer vergeten."
,Morgen? over tien minuten, ben je mal?" snibde
Florine. Maar niettegenstaande deze geruststelling
knaagde er iets aan Nina. Geknakte ijdelheid, een
beetje wroeging, angst voor wattante Georgine zou
te weten komen, dit alles doorpijnde haar gemoed
het gevoel van vernedering behield de bovenhand.
Bij Florine's kamertje ontmoette zij Marie Born.
Valsche schaamte, de vrees voor laf te worden
aangezien door Florine en Helene, weerhield haar te
zeggen : „Marie, 't spijt me."En zij troostte zich toch
maar met de gedachte dat zij zoo oneindig verheven
was boven Marie Born.
Op juffrouw Marissens receptie trachtte Nina niet
zoo te „geuren" als anders. „Ze hield haar arm niet
precies bij haar oor !" merkte Hanna Kamp op, „en
was niet extra doddig lief." „He, Nina, niets gewerkt ?"
verbaasde zich juffrouw Marissen. ,Ik . . . ik vond dit
artistieker ." stamelde Nina. ilaar het canapekussen wilde Nina niet sneer zien. zij. . borg hetdiep
in haar kastje weg. Maar toch voelde zij zich oneindig
verheven boven Marie Born.

VIERDE HOOFDSTUK
EEN EINDJE TERUG IN NINA'S LEVENTJE ,WELKOM THUIS

Nina wist wel dat zij met dien nonsens niet aan
moest komen bij tante Georgine, die eenvoudig haar
dikke handjes ineen zou slaan, en roepen :
„0, j krabbel, j zotte, verwaande, kleine krabbel .1"
Het was wel een onbegrijpelijke en vreeselijke beslissing geweest van mama, nu sands een half jaar
overleden, Nina onder de hoede te stellen van oom
Freek en tante Georgine : twee bepaald onchique en
onartistieke menschen, die hun kleeren niet lieten
maken in Brussel en Parrs, (tante droeg waarlijk altijd
onmogelijke wijde japonnen, en zij was zoo kort en
dik) menschen, die hielden van vroeg opstaan, zonder
chocolade op bed, als Nina thuis op ,den Esschenhof'
had gekregen ; menschen, 'die 's morgens ieder wel
vier boterhammen aten, oom Freek daarenboven twee
eieren en roggebrood, en die voor toetjes hielden van
boekweitegrutjes met boter en stroop, van rijst in de
melk, en pannekoeken met gember. Hoogst gezonde
kosten, maar z(54:5 burgerlijk. Ook verheugden oom Freek
en tante Georgine zich in het bezit ,
laat zien :
Govert, Aimee, Terry, Dolfje en Tine, vii kinderen,
maar dit had hun niet belet nog twee indische jongetjes, Ab en Tommy de Gijzel, weezen, wier vader,
een indisch kapitein, op Atjeh gesneuveld was, er bij
aan te nemen. En dan logeerde er wel maanden lang,
omdat zijn stiefma hem verwaarloosde, nog zoo'n indisch schaap : Joseph Lemaitre, die echter, met versmading van dien deftigen naam, nooit anders dan
Piet genoemd werd, en Nina wegens zijn of vette of
zwarte handen, die in bewondering grepen naar haar
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chique blouses, een onoverwinlijken afkeer inboezemde.
Gelukkig, dat de ordelijkheid van juffrouw Webbe's
school haar eenigszins vergoedde dien „roezemoes" op
, Welkom Thuis,' waar zij na mama's dood gelukkig
maar veertien dagen had behoeven te logeeren ; na
verloop van welken tijd men haar met spoed naar.

jufrowWeb'sktchladgzone,mtij
heelemaal niet met de kinderen of iemand op , Welkom
Thuis' over weg kon. Wat een verandering ook, na
haar elegant pensionnaat te Hannover, en te voren
op een nog chiquer te Brussel. En dan nog eerder :
,de Esschenhof,' het groote buiten der Donkers te
Hilversum, met zijn bals en partijen, waar zij aan deel
mocht nemen voor mama, in spit van de tegenwerpingen
der zooveel oudere Jenny, van papa en oom Freek en
tante Georgine, die nu en dan eens naar den ,Esschenhof,
overkwamen, alleen om arme lieve mama tegen Nina
op te stoken. He, toen Jenny's engagement er door
was, Me „interessant .1" Albert, Jenny's verloofde zond
„corbeilles" met orchideeen en maidenhair, en verrukkelijke, „exquise" roze en blauw satijnen doozen
met bonbons. Nina kreeg er ook wel van hem. En
de hemelsche brieven, die Jenny haar niet wilde
laten lezen, hoe zij er ook om vleide en dwong, en
over welker inhoud Nina in haar eentje peinsde.
0 Jenny's verlovingspartijen ! Den eenen dag een
groot diner, met, bid 't dessert, ijs opgemaakt als
vruchten en bloemen ; zoo zalig (vergelijk daar de
grutten met stroop van tante Georgine bid), en den
anderen avond een soirée dansante. Jenny, die bruin
van haar was, in witte zijden krep, geborduurd met
vergeet-mij-nietjes, lichtblauwe schoentjes, en een
bracelet" goud met saffieren. Alberts cadeau. En
zip Nina, in roomkleur krep ; „creme", doorweven met
poppigerozenknopjes, roze opengewerkte kousen,
roze satijnen schoentjes, een roze lint in heur zwarte
haar, een kleinen rozen zip den waaier met fluweelen
madeliefjes bezaaid, een roze koralen kettinkje om
den hals . . . Beide toiletjes van madame Claude Tissane te Brussel. Mama in mauve zij, uit Parijs.
Neen, en dan had je tante Georgine moeten zien,
heel vroolijk in een donkergrijs reform japonnetje
„
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veel te kort donkergrijs
als een nachtpon, met,
fluweelen spaansch jake er over ! En oom Freek,
in een te wig de jas, die zijn vrouw het netste vond
van iedereen, en stralend van bewondering naar
haar keek, en het niet goed scheen tekeuren, evenmin als tante Georgine, dat jongelui van vijf en
twintig al met Nina dansten, en lief deden tegen
haar. inderdaad durfde tante Georgine, die er zeker
opzettelijk voor overkwam, telkens totmama met
klem beweren dat Jenny's verloving Nina's hoof*
een broeikas deed worden van allerlei geks en ziekelijks ; maar hoewel Nina daar schreiend tegen opkwam,
mama was al z66 opgestookt door die nare tante
Georgine, dat Nina naar een kostschool in Brussel
werd gestuurd. Tot dusverre had zij een gouvernante
thuis gehad. Gehikkig die chique kostschool op de
Avenue Louise, waar twee engelsche baronetsdochters,
sn6ezige meisjes, Nina verhaalden hoe zij naderhand
in witte zij en sluier met diamanten diadeem zouden
worden . -epTesenteerd aan het hof ! ,,O toppunt van
zaligheid ', dat Nina, bereiken kon, want zij
was geen freule. Zip eerde er die meisjes om, met
een tikje jaloezie. En dan was er zoo'n allerliefste
Frablem, „die volstrekt niet Made les te geven,''
maar die bezigheid louter voor haar genoegen verrichtte, en wier papa, een „Geheimrath", te Berlijn
woonde.
„0 ja, datzit v61 van die ratten, had papa Nina,
in de vacantie geergerd. „Geheime ratten en handelsratten en andere ratten." Verrukkelijk, men noemde
haar, op de kostschool, mademoiselle Donke-err, met
zoo'n chique uithaaltje. Beter dan Donker.
Om den muzikalen- en kunstzin bij de leerlingen
aan te kweeken, geleidde madame Cliquard ze naar
opera, tooneelvoorstelling en concert. Er werd dan
toilet gemaakt als voor een partij. Men ging natuurlijk
steeds per rijtuig, en madame Cliquards zuster toog
mede, om het toezicht te versterken. „Ik merk dat
onze Nientje weer welbehoed is uitgeweest !" zei de
heer Donker, wanneer hid op zijn rekening, voor zoo'n
schouwburggangetje, de kleinigheid van dertig a, veertig francs vond. „Ik hoop dat de dames Cliquard
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Odd gezeten hebben." Als meneer en mevrouw Donker echter gezien hadden en gehoord wat Nina zag
en hoorde, zouden zij haar vanuit het theater met
den eersten den besten sneltrein naar hues hebben
laten komen. In de loges tegenover die van de meisjes was steeds een aantal fatjes, die de aardige, keurig gekleede bakvischjes begluurden door tooneelkijkers
en lorgnons, en omtrent wie zekere Ldonie Leroux,
een te vroeg wijze Parijsche nuf, die Nina leerde haar
eigen land te verachten, omdat het mdar Holland was,
de zotste fabels opdischte, welke de verbeelding verhitten, en de argeloozen deden denken aan dingen
waar zij niets mee te makers en nooit van gehoord
hadden. Instinctmatig voelde Nina hoe mama, Jenny,
papa en tante Georgine die malligheden zouden afkeuren •, dat ze niet goed waren, die nagesprekjes in
het geheim op elkaars kamer gehouden, maar het was
zoo leuk, zoo gewichtig en grootmenschac
htig. En zij
bracht het lastige kleine stemmetje van binnen tot
zwijgen. Doch hoewel de familie op ,den Esschenhof
onkundig bleef van deze echt fransche kostschool-feiten, papa, mama, Jenny, oom Freek, en tante Georgine,
bemerkten heel goed hoe Nina terugkwam ondraaglijker kleine pauwin dan ooit ; hoe zij wren lang voor
den Spiegel stond, bijna weigerde haar eigen taal te
spreken tot de huisgenooten, degelijken hollandschen
kost smaadde, haar hand als aan een gebroken pots
liet bengelen, wanneer zij iemand begroette, en verbazend uit de hoogte deed tegenover de oude meiden
en den knecht, die jaren lang op ,den Esschenhof gediend hadden. Daarom nam papa haar tot haar groot
verdriet weg van die school met de Fraille
in, die geen
les behoefde te geven, omdat haar papa Geheimrath
was, van de baronetsdochters met hunaanstaande
wit zijden japonnen, hun aanstaande sluiers en hun
aanstaande diademen; en werd zij gezonden, na Jenny's
huwelijk, naar een even aanzienlijk doch strenger instituut in Hannover, waar geen krulletjes op het voorhoofd werden geduld, omdat het de ijdelheid bevorderde, en bijna alle meigjes hun gevlochten haar in
een krans om het hoofd wonden. Nina behoefde dit,
op verzoek van mama, niet te doen. Tante Georgine
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zou bet beter hebben gevonden Nina naar een uitstekende hollandsche school te sturen, maar mevrouw
Donker verkoos voor de talen een duitsche. En mevrouw Donker, lieve zwakke moeder, van teere gezondheid, voorspelde dat (lath- al het dwazige wel zou
slijten. Mevrouw Donker kon 't zich niet verklaren:
Nina had zoo'n best hoofd, bleek zoo viug van begrip,
met een oordeel over literatuur bepaald boven haar
jaren, praatte soms zoo verstandig. Waar haalde 't
kind, dat letterlijk op haar teenen liep van hoogmoed,
als tante Georgie beweerde, dien dommen trots vandaan ? Oom Freek zei dat Nina „een unicum" in de
families Donker-Eckhardt was, Jenny en Albert plaagden haar er mee . . . . Mevrouw Donker vergat in haar
verzuchtingen hoe zijzelf Nina in alles had toegegeven,
toegejuicht en verwend. Nina wilde paard rijclen, zij
kreeg een paard, en reed rond, bewonderd door de
eenvoudige menschen die haar de freule van ,den
Esschenhof' noemden. Nina wilde een robijnen mddaillonnetje, mama bestelde het bij een goudsmid te
Parrs. Nina was vies en afkeerig van ongelukkigen
en armen, mama verontschuldigde het in haar. En zoo
oogstte Mevrouw Donker slechts het gezaaide. Maar
toen trof Nina plots een zware slag. Zij was nog geen
drie maanden te Hannover, of een brief, gevolgd door
een telegram, riep haar thugs. Mama's kwaal, asthma,
was door een gevatte kou plots verergerd. Benauwdheid volgde op benauwdheid. Dadelijk moest Nina
heen, wilde zij mama nog levend zien. En Nina, de
welgemanierde, die in zelfzucht mama nooit had willen gelooven als zij klaagde, omdat mama zoo meedeed
aan dat leven van uitgaan en partijen, Nina, de welgemanierde, gooide zich op den grond onder hulpeloos
geschrei en gesnik, een echt droef kind, terwijl een
goedhartige onderwijzeres en eenige kameraadjes haar
koffers pakten. En toch, toen zij, alien vol medelijden,
haar naar den trein brachten, en zij, gestapt in een
coupe eerste klasse, het groepje door het raampje
toewuifde, kon zij niet nalaten zichzelf heel „interessant" te vinden, zoo 't middelpunt van ieders oplettendheid en medelijden.
,,Zit je wel goed ? Och, arme kleine Nina !" enz.
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Maar het was anders een treurige tocht, zooalleen
in den trein, met niemand dien zij kende. En zij voelde, stil voor zich heen schreiend, diep de afwezigheid
van haar menschen thuis. Ronde, wat brommige papa,
arme mama. Eindelijk, de grenzen : Bentheim . . . .
Oldenzaal.
„Oom Freek !" gilde zij in blijdschap en verlichting.
Daar stond hij, bekend-vertrouwelijk op het druk Perron tusschen de dooreen woelende reizigers, oom
Freek, lang, mager, droog west-indisch type, zijn donkere oogjes, een beetje schuin, diep gedoken onder
zijn voorhoofd in zijn gelig gezicht, nu droef-ernstig
en zorgenvol. En door de waggonraampjes zag hij uit
naar „Nientje." Nina vergat dat zij oomFreek altijd
leelijk had gevonden en burgerlijk in zijn doen, zijn
naam klonk nu zoo mooi, er was iets van thuis in.
In een oogwenk was hij bij haar, haalde haar in zijn
armen uit den waggon en kuste haar, zwijgend, zoo
teeder, als was zij min eigen kleine Aimee, die moederloos ging worden. En waren er nog twintig andere
nichtjes das op hem afgekomen, of twintig vreemde
kinderen, zou hij precies zoo gedaan hebben, lange
magere oom Freek, met zijn goedige wat heesche
stem, die het Hollandsch sprak op een deuntje.
Tante Georgine had snikkend het hoofd geschud,
in de vestibule thuis. Er zaten in mama's kamer
menschen : Jenny en haar man, en een pleegzuster.
Nina achtte niemand, vloog toe op het bed. Daar lag
mama, het lieve gezicht een beetje maskerachtig strak,
de kinomhoog, te slapen. „O zien jullie wel, mama
slaapt, jullie zijn mal, ze is met d ..." En Nina gilde
dwingend op haar oude manier : „Mama, hoort u dan
toch, ik ben 't, Nina! ! 1k ben expres van kostschool
gekomen om u te zien !"
„Neen, liefje, dit is de dood !" klonk een zachte
stem. gn Nina zag niet mama's gekruiste handen
zich heffen,, haar armen zich openen.
Met moeite trokken Jenny en de pleegzuster haar
weg van het bed, en brachten haar naar haar kamer.
De heer Donker was ongelukkigerwijze op een zijner
groote reizen, en zat liefst in ndie. Jenny, even bedroefd als Nina, voelde het afzijn van haar vader
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hevig, maar Nina hield zich overtuigd dat hij er niet
zoo van zou weten als zij, zijn jongste dochter. Hij
had daar in Indie allerlei dingen die hem afleidden,
maar zij, wat had zij?"
„Dit was zoo iets Nina. achtigs," vond Jenny, die
zich niet kon weerhouden te zeggen, in spijt van haar
medelijden ,Foei kind, wat ben je toch zelfzuchtig!
zelfzuchtig en wreed. Arme papa. Hij kan niet eens
zijn vrouw begraven." Maar Nina gaf zich weer over
aan haar hopelooze droefheid ; ,.Mama, mama !"
En zoo bleef ze wel drie dagen ; iedereen verwijtend dat hij of zij niet genoeg van mama gehouden
had, omdat niemand luid genoeg schreide naar haar
zin. En iedereen toonde zich vol liefde en ontferming
voor haar, „dat acme kind."
Eindelijk moest zij mee in den trein met oom Freek
en tante Georgie, naar , Welkom Thuis.' 0, hoe vreeselijk voortaan. Hoe kon zij zich ooit verbeeld hebben
dat zij hield van oom Freek en tante Georgine. Jenny
was goed af, dieging met Albert naar haar eigen
chique, 614ant huis in Utrecht, (waar haar man zich
als advocaat gevestigd had), maar zij, Nina ! 0, tante
Georgine, met haar idiote begrippen, zou haar wel
altijd op Welkom Thuis' houden, nooit uit laten gaan
's avonds Z?i zou nooit trouwen als Jenny, die pas
twintig was nu, en alles ging er voortaan even naar,
drakerig en idiotig voor haar uitzien. Op haar zestienden verjaardag had zij van tante Georgine een brief
gekregen met de gewone vermaning : „Kind, laat er
toch wat liefde komen in je leven Zonder ddt zal je
bestaan, vooral later, troosteloos en dor zijn." Zoo
echt preekerig. Liefde in je leven ! Volgens tante Georgine en oom Freek, moest je houden van elk vies
kind, waar je je rokken op straat voor bid elkaar nam.
Zip, Nina, kon heel goed lief zijn, maar zij moest 't
doen als 't hdar te pas kwam.
En nu zij pas zoo 'n leed had ondervonden, behoefde
zij heelemaal niet lief te zijn
, tegen wien ook. Iedereen
moest haar daarvoor ontzien, en als een heilige vinden.
Zij hulde zich in haar verdriet, ze kroop er in.
Enfin, de kinderen op , Welkom. Thuis' zouderi
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daar wel een beetje op gedresseerd wezen. Tante zou
het per brief wel bevolen hebben.
Maar jawel, in plaats van behoorlijk binnen te blijven,
en doodstil te zijn, stonden daar al die bengels in een
soort van fotografie•groep voor het hek van , Welkom
Thuis', toen het rijtuig stilhield. En het was een lawine
van kinderen, die in het rijtuig viel en er tegen opklauterde onder een oorverdoovend geschreeuw van :
„Dag paatke ! dag moesje ! Dag Nina . . . ." En de

indischejongetjes, allerongemanierdst ; „O, ben jij,
Nina ! Is w
joumoeder dood, ja? Vind jij naarr?" Mozes,
de hond, blafte zijn luiden breeden welkomstblaf door
deze kreten heen. Je kon je nauwelijks verstaanbaar
maken. Juf en Jaan condoleerden meneer, mevrouw en
de juffrouw ; een meewarigen blik op Nina's rouwjurk.
Nina legde met eenigen weerzin haar vingers in de
grove hand van Jaan. Zie je, daar had je al de on-
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draaglijke familiariteit van zoo'n meid, hier behandeld
als lid van 't gezin. Maar de kinderen deden nog erger,
zij condoleerden niet dens, maar holden, sprongen en
dansten vooruit, het hues in. Nina beklaagde zich onmiddellijk over dit gebrek aan decorum bij tante
Georgine. „Wat een gevoellooze kinderen !"
„Ik kan begrijpen dat ze je gevoelloos toelijken, en
dat hun lawaai je schrijnt. Ik zal hun zeggen dat ze
wat stiller moeten zijn, boor poes. Maar tracht je nu
eens even in hun plaats te stellen. 't Zijn vroolijke
levenslustige kinderen, die blip zijn vader en moeder
weer te zien, en daaraan geven ze lucht. Gelukkig ddt
ze het kunnen, dat ze niets weten van ziekte en dood en
verdriet. Heusch, pop, oom Freek en ik zijn ook heel
bedroefd, maar we behooren niet onszelf, wel den
kinderen; met die moeten we meeleven."
Nina trok geraakt haar lippen in. „Verbeeld je, oom
Freek en tante Georgine hadden gemakkelijk praten
over verdriet waar ze niets van voelden."
,,Moetje, nu hebt u me zeker geen pop meegebracht?"
vroeg Aimee, toen tante Georgine alle kinderen om
zich heen had verzameld, om eens een ernstig woordje
met ze te spreken. De kleintjes keken schroomvallig
naar Nina's slanke rouwgestalte.
„Ivioet je nogal sneer poppen hebben ?" vroeg Nina,
die zelf nooit van poppen had gehouden, en niet duldde
dat een ander er van hield : ,Me dunkt, je hebt er
zes-en-dertig. Je bent er al veel te oud voor."
Er glom lets vijandigs in de oogen van Aimee's
scherpe alles-ziende grid ze kijkers, en tante Georgine
haastte zich te zeggen : „Kinderen zijn nooit te oud
om als kinderen te doen. Ik heb liever dat Aimee
speelt met poppen, dan boeken leest, niet voor haar
bestemd." Nina trok een beleedigd mondje, bij deden
kleinen wenk aan haar adres. Toen legde tante Georgine
den kinderen uit dat zij zich bedaard moesten houden,
niet zoo tierig zijn. „Nina kan 't niet velen, zij heeft
pas zoo'n groat verdriet gehad." Weer sloegen al de
kinderen de oogen op naar het „nichtje," dat smadend
op hen neerkeek, jets dat zij wel degelijk voelden, en
waartegen hun kindergemoederen onmiddellijk in opstand kwamen.
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,Geen haasje over springen mogen wij, ja?" ver'
ontrustte
zich Tommy.
„En geen versjes zingen !" treurde Piet, die Joseph
was gedoopt.
„En niet van de trapleuning glijden ?" Ab grinnikte.
Alle verdrietige Nina 's ter wereld zouden hem niet
van deze liefhebberij afhouden.
,,loch wel met de poppen spelen en voor ze koken
en stricken !" drong Aimee ; Nina, ongastvrij, verveeld,
beschouwend als een spelbreekster.
„Och, wel ja !" Govert lachte ongepast, Hoot, klakte
met zijn tong,en draaide toen rond op zijn heel, tot
verontwaardiging van Nina.
1 0 moetje !" kwam vierjarig Dolfje met zijn vingertje
wijzen naar een voorbijdnivende wolk van grillige
gedaante : ,,Daar gaat weer zoo'n witte man door de
lucht met zoo'n grooten neus en z6O'n groote routs !"
Maar Tinie begon plotseling te dwingen : „Moetje,
Nina driet, Tinie 66k driet !" En ziende dat niemand
haar het gevraagde kon geven, pruilde zij met lengend
onderlipje : „Nina driet, Tinie 66k driet, Tinie wig 66k
driet !"
Nina stond verbaasd over deze begrijpende sympathie van dit jongste en twee-en-een-halfjarig lid der
familie Eckhardt, en wilde genadiglijk haar hand naar
dit sympathiek lid uitsteken, toen tante Georgine, die
haar telg meende te kennen, haar oppakte en, tusschen
veel zoentjes door, suste : :Och m'n turf:le, m'n klein
molleknolletje heb jij nog maar glen driet, hoor. Of
denk je dat iets om mee te spelen ?"
Time wreef haar dik linker-knuistje in haar linkeroogje, en snikte : ,,Maar Tinie wil 't eten . . . . 't is
z66 lekker !"
Toen was het raadsel opgelost. Als er n.l. koek. of
taartjes werden uitgedeeld op , Welkom Thuis' aan „de
bende van den grooten bandiet", als tante haar levenmakers noemde, moesten zij, eenige oogenblikken van te
voren, „op een hoopje staande" , stil zijn. En zoo kwam het
dat moeties ernstig gezicht en vermanende vinger Tinie
koek-vizioenen hadden gegeven ; koek, waarvan zij
Nina de gelukkige bezitster waande. Appie de Gijzel
hood dus aan, niettegenstaande tante Georgine's weer,
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streven, een stuk „driet" uit de kast te halen, waarvan
hij tersluiks, het zag er zoo lekker uit, dat hij de verzoeking niet weerstaan kon, een puntje afbeet. Waarna
de rechtvaardige, de alles ziende Aimee op hem
afvloog, hem schudde, en Tinie, die er met blijde
handjes naar greep, het stuk koek gaf. En toen zat
Tinie op de tafel, met betraande bolle wangetjes en
glinsterende korenblauwe kijkertjes, en haar witte
muizentandjes. beten in den koek, en ieder
een om haar
heen moest proeven of het niet lekker was. En ieder
veinsde ervan te eten, en zei, zijn maag wrij vend :
heerlijk !" op Nina na, die terugrilde en bepaald
vies vond dien vochtigen beet van Tinie's kleine
tandjes in dat weekig baksel, haar voor den mond
geduwd. „O," zei Tinie teleurgesteld. Maar anders
telkens na zoo'n „heerlijk !" omhelsde Tinie het stuk
in haar bloote arm_pjes, kneep haar kijkertjes verrukt
dicht, en siste :„Zoo lekker, zoo lekker !” terwijl
alle krulletjes ophaar donkerblonde bolletje meedansten van plezier.
Tante Georgine stapte met haar besliste korte pasjes
heen, om boven op Nina's kamer iets in orde te
maken ; de kinderen braken onmiddellijk los in een
woest, ontembaar rumoer. „Losgebroken beesten,"
vond Nina.
Dit was het resultaat van de aanmaning om Nina's
verdriet te eerbiedigen. „Tante, ziet u nu zelf niet in,
hoe hatelijk die kinderen zijn ? 1k kan ze niet uitstaan."
,Dat split me, Nientje. Maar die kinderen niet
hatelijk.
'
Jij ziet ze zoo, omdat je ze niet begnipt uit
gebrek aan liefde."
Nina haalde de schouders op : ,,liefde", 't gewone
liedje van tante.
. ,,O

,

En het middag-eten, het diner ! Eer iedereen geregeld om de tafel zat, foei, wat een gescharrel en
herrie! Juf en Jaan, die Nina altijd de onvermijdelijke Jaan noemde, bonden de servetten om. „En wie wil
er nu naast Nina zitten?" vroeg tante Georgine. En
in plaats dat ze er alien om vochten, trokken ze leelijke ezichten, tot Govert eindeiijk genadig verklaarde,
dat ij 't dan maar zou doen, en Terry ook knikte-
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van ja, en zij zich neer lieten vallen naast Nina, die
nuffighaar hoofdje heen en weer draaide, toen tante
vroolijk opmerkte :
„Nou Nina, jij hebt me twee cavaliers, mijn Oddste
zonen !" Verbeeld .je, 'n heele eer. He, en wat schopte
die Govert met zip beenen tegen de sporten van zijn
stoel ! Zoo onbeschoft.
„Govert, 1dät dat toch !" gebood zij.
,Wat?" vroeg Govert, de twaalfjarige, verwonderd
opkijkend van een berg aardappelen, groenten, vleesch
en zuur door elkaar, waar hij van zat te genieten.
„Wel, dat schoppen."
„0, ddt?" vroeg Govert verwonderd, niet kunnende
begrijpen dat iemand van zulk een kleinigheid last
had en hem er in zijn maal om stoorde.
„Kom naast Aimee zitten, Nina. Ja, die beenen van
Govert. Hoe maak jij 't toch wel op school, Govert?"
En Govert beroemde zich er op daar eens de voetenlat van de bank totaal te hebben krom gebogen. „je
beenen wordenzoo suf, als je stil zit," betuigde hij.
En hij begreep niet waarom zijn papa, hem bestraffend,
dat veel beter vond.
0 vreeselijk, vreeselijk vond Nina het bij oom en
tante. Ter eere van haar waren er flensjes met gember voor dessert geweest, maar alles werd zoo eenvoudig
en onartistiek opgedischt. En die kinderen smulden,
en dansten op hun stoelen van pleizier. En na het eten,
in plaats van naar de kinderkamer te gaan, maakten
de oudsten hun werk, onder leiding van juf, in de
huiskamer, terwijl oom Freek de courant las, en tante
Georgie achter het onmetelijke theeblad zat, en kousen
maasde, stel je nou voor. Op ,den Esschenhof' deed
dat natairlijk de derde meid. En terwijl zij over dit
alles peinsde, in een grooten stoel, voelde zij eensklaps
jets lichts op haar knietikken, het puttig handie van
Dolfje, een klein ventje, dat voor haar stond in een
chocoladebruin pakje met witten liggenden kraag en
smullig roze claw. Bruinroze bolle wangetjes had Dolfje,
een kortgeschoren bruin haarbolletje, een rond nulletje
van een neusje, en, twee reebruine groote zachte oogen,
met iets aandoenlijks el- in als hij ze tot iemand ophief. Dolfje droeg een prentenboek zoo groat als hij
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zelf onder •• n linkerarmpje, en wilde Nina de plaatjes
laten zien. ,' ooi he?" vroeg zijn fijn stemmetje schuchter. „Maar Dolfje kan de prentenversjes nog niet 16zen.
Wil Nina lezen ?" Hij trok zijn wenkbrauwtjes op.
„Neen !" beet Nina hem wrevelig toe, hem wegschuivend. Verbeeld je, dat moest er nog bij komen,
dat ze hier ook een soort van juf ging worden voor
zoo'n vervelend kind in 't bruin. Zij zag niets bijzonders
in Dolfje. Maartoch had ze even spijt, toen zij Dolfjes
lipje uit zag puilen en zijn oogen aandoenlijker dan
ooit op haar gevestigd, als zei hij : „Hoe kan je me
snauwen, ik word nooit afgesnauwd, ik ben toch zoo'n
lief Dolfje." Oom Freek had het alles, over de courant
heen, aangezien, Hoot zachtkens en strekte zijn vaderarmen uit. Dolfje liep er regelrecht in, als een bootje
in veilige haven. „Och, m'n bolwangetje, kom jij maar
bij paatje!" Dolfje nnestelde zich behaaglijk in de trouwe
armen, en fluisterde paatje in 't oor dat Nina niet
voor hem had willen lezen. Waarop oom Freek, waarlijk, verbeeld je, om dat kind zoo te verwennen, al
die versjes hard ging opdreunen.
juf trachtte onderwiji den heer Albert de Gijzel
aan het verstand te brengen dat het niet was het
man ;• „maar wat was 't dan ? Zie je dan het man op
straat, Ab?" En Ab riep zegevierend-indisch . . . . „O
clat man, ja? 0 nee, o nee, zij man !" Na een kwartier
scheen
te Ab
begrijpen dat het de man was, maar
Nina geloofde nog niet dat hij 't eigenlijk snapte.
Zit zou niet graag juf hier zijn, maar och, zoo'n
meisje uit een tabakswinkeltje, als ze wist dat juf
was, mocht al blij zijn misschien. Ofschoon hoe kon
je blij zijn metal die nare kinderen om je heen?
Tante Georgie zei eens : ,,Liefde doet alles verdragen,
zelfs kinderen, Nina."
Tinie werd slapend weggedragen, Dolfje bood om
half zeven, door papa geleid, schuw zijn handje, dat
Nina drukte : „yacht, Dolfje". En om kwart over
acht, togen de drie indische levenmakers naar bed,
gevolgd door Terry, eigenlijk Terentius, een zeer
plechtig jongmensch van negen jaar, dat in zijn eentje
peinsde over maatschappelijke vraagstukken die zijn
ouders bespraken, voor afschaffing van den drank
,

Nina Donker

4

50
was, en er over dacht een oude vrouw met krukken
te trouwen. Dit zeer ernstig, zelden lachend jongmensch zag Nina aan met plechtige blauwe oogen,
van uit korte blonde krullen, dichterlijk om laag
blank voorhoofd en vallend langs zijn slapen. En
sprak zeer langzaam, bijna moeilijk, west-Indisch
zangerig dit jongmensch :
„Nacht nicht, ik hoop dat u goed zal slapen." Hij
bood haar vervolgens een vochtig-warme hand, met
een duim ganschelijk violet van inkt aan, die Nina
liever niet in de hare had genomen. Dus veegde zij de
hare tersluiks aan haar zakdoek af, en beet haar lippen,
omdat zij zag dat juf Nel dit bemerkte. De heeren

Tommy, Appy,. en Piet gedoopt Joseph, s hadden zoo'n,
weer naderden, springend van hun hielen op hun
teenen :„Nacht nicht, ik hoop dat u goed zal slapen,
nacht nicht, nacht nicht !” En de kamer uitgejaagd door
oom Freek, staken zijgierend de zwarte koppen om
de deur, scheldend : „Nachtnicht ! Nachtnicht !" Ab
veranderde dit toen in lachnicht en Tommy weer in
nachtlicht, hetgeen Nina bovenmate ergerde. Aim6e
zat hardop te lachen, en Govert grinnikte, jongensachtigschuw naar Nina omkijkend. Juf kon zich niet houden
van de pret, maar bedwong zich zoo goed zij kon.
Nina vond dit, voor zoo'n mensch uit een tabakswinkeltje, bepaald brutaal.
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0, hetwas niet uit te houden bij oom en tante,
hoezeer zip ook hun best deden om het haar op hun
manier aangenaam te maken.
Het huis was zoo eenvoudig gemeubeld, niets chi• ques of artistieks, alles maar stevig en degelijk
voor de kinderen.
Nina kon die burgerlijke behangsels en stoelen
niet uitstaan. Maar het vreeselijkste kwam nog aan.
Eens, toen zip de huiskamerdeur opendeed om
Aimee te roepen voor een wandeling, was deze bezi
Naar na te doen met Govert — Go v e r t, die, o schoon zip, Nina, hem honderdmaal verteld had dat
het zoo allerongemanierdst was veel te eten, steeds bij
het groote aantal boterhammen en de bergen groenten
en aardappelen volhardde, en nog begeerig rondkeek naar een ,toetje " verbeeld je. „Kijk, zoo loopt
Nina, net een, kip op 'hooge pooten, zO6 geeft ze een
hand," en hid stak zip wingers uit, de elleboog bij
het oor, en Aimee nam giegelend die vingers aan.
Toen Govert Nina gewaar werd, Het hij Aimee verschrikt los, en holde onridderlijk weg, zijn zusje de
aangename taak van uitleggen overlatend. Aimee
staarde Nina onverschrokken aan. ,,Bah, flauw van
Govert, om weg te loopen. Jongens bluffen zoo, maar
ze durven niks. We deden je lekker na, ,je doet zoo
gek. 't Kan me niks schelen, al zag je 't.'
Buiten zichzelf, vloog Nina op Aimee aan en schudde
haar, tot Aimee's kroeskrullen, die goudblond, in een
soort van dichte allongepruik om haar wangen hingen, woest daarom rondzwierden. Aimee verdroeg de
straf in spartaansche gelatenheid. Zip was een lang,
uit de krachten gegroeid kind, met hakige armen, en
een ovaal wit gezichtje met widen neus en breeden
mond. Heur haar was haar eenige schoonheid. Haar
slimme doch eerlijke grijze oogen blikten Nina vastberaden aan.
„Schud maar toe, 't is waar dat je gek doet. En
ik vind je nadr."
„Akelige valsche kat, met je hooiwagenmond en
je rare magere lijf!" critiseerde Nina. „Bah!" Nina
gooide tot afscheid Aimee hard tegen den muur.
„Komaan!" zei tante Georgine binnentredend, „dat
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gaat hier goed. Aimee, wat heb je gedaan, dat Nina
je zoo ondamesachtig tegen den muur smakt?''
„0, ondamesachtig, u hebt goed praten, tante Georgine. U vind natuurlijk goed dat diekinderen mij
nadoen. En ik blijf hier niet, al moet ik voor papa.
1k voel me hier diep-ongelukkig. Dan ga ik maar
weer naar kostschool. Daar heb je tenminste meisjes
van je leeftijd. Niemand begrij pt me hied" Nina
drukte haar hoofd schreiend tegen den muur, en zag
er zelf zoo uit als een bedroefd kind, dat tante
Georgine's hart werd doortinteld van een warm.
medelijden. Zij weerde Aimee weg, en trok de tegenstrevende Nina tot zich. „Kom Nina, wees nu toch
eens verstandig. Je bent nog veel kinderachtiger dan
Aimee. Aimee, je mag Nina niet nadoen, hoor? en
niemand. Je hebt zelf veel te veel fouten en gebreken.
Als Nina 't jou eens deed?"
„Als ik zoo gek liep, mocht ze 't gerust !" pruttelde
Aimee, die geen oog voor chic had. 1k vind Marie
Born veel aardiger die houdt van poppen ook".
„Er is hier geen sprake van poppen. Jij moet verdraagzaam zijn, je hebt zelf veel te veel ondeugends
nog. Of ben je niet dikwijls scherp en kattig?"
„Tawel..." peinsde Aimee, „hoe zou dat toch komen ?"
„Je moet je best doen om 't tegen te gaan.''
,,Maar ik word woest als ze iemand kwaad doen,
in de sloot
bijv. laatst, toen die jongens een ,
gooiden, en Nina is altijd een spO
k tegen ons geweest, ze heeft altijd wat te zeggen op mien poppen
en trekt haar neus op voor Doortje. (Doortje was
Aimee's vriendin, een eenvoudig tuinmansdochtertje,
dat haar kort steil haar waschte met een groeimiddel
van tante Georgine's aanbeveling.)
„Mama zou mij nooit hebben laten spelen met een
tuinmanskind. U moet weten wat u doet, tante Georgine."
„Ja, liefje", was het bedaarde antwoord, „dat zal
en moet ik ook. Doortje de Man is een heel braaf
bescheiden kind, dat ik naderhand aan een postje
van kamenier of huishoudster denk te helpen, want
ze wil een van beide worden."
„En ontvangt u haar dan nog?"
„Zeker, dan is er voor Doortje, als Aimee's oud
.
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kameraadje altijd nog eenplaatsje aan min tafel."
Dit was te veel voor Nina, zij verliet de kamer
zonder zich met Aimee verzoend te hebben.
„Mama, ik zal nooit van Nina houden, ik kdn niet !"
verklaarde Aimee beslist.
„Toe Aimee, probe& dan eens te ktinnen. Anders
doe je mama verdriet. Ze is bij ons te logeeren, en
ze heeft pas haar moeder verloren. Denk nu eens
hoe vreeselijk dat is. Begin jij, als een verstandige
meid, nu eens met lief voor haar te wezen, anders
word ik hedl boos op jou."
„Zal ik haar Brie geklopte eieren op bed brengen?
zooals ik vroeger altijd deed voor mevrouw van de
Klaveringhe, als die hier logeerde?" rekte Aimee zich,
na het trekken van een leelijk gezicht, tot heldhaftige
zelfopoffering.
Maar poes, ze is toch niet ziekelijk, als mevrouw
van de Klaveringhe, en ik geef haar niets op bed,
zooals ze vroeger thuis kreeg. Maar geef haar iets
aan, aan tafel,of haal eens een glas water, of doe
de deur zacht dicht. Ze schrikt altijd als je zoo slaat."
Elken middag vond Nina dus voortaan een kring
van dingen, die ze soms noodig kOn hebben, om haar
bord gezet door Aimee; terwijl Aimee haar telkens
bezorgd lastig viel met de vraag „of ze ook dorst had,"
en de deur sloot alsof die van fluweel was. „Kind,
ben je niet was?" vroeg Nina verwonderd. Toen gaf
Aimee het op, en verzaakte de deugdzaamheid, en
stak haar lange tong tegen Nina uit. „Straatkind!"
schold Nina.
Het noemen van Marie Borns naam bracht tante
Georgine op een denkbeeld ten opzichte van haar
veeleischend en kieskeurig nichtje, dat zich toch
wel vervelen moest, in afwachting der privaatlessen,
zoo rondslingerend door huis of turn, met een boek
of bij haar zittend, zoo'n drukke huismoeder. Daarom toog tante Georgie naar huize ,Sabina', een stijve
villa, die mevrouw Born, tante Georgie's kennis en
naaste buurvrouw en eveneens een Sabina, in alle
stijfheid, saai- en plechtigheid bewoonde. En na haar
zolen extra afgekrabd te hebben aan den schrapper
buiten, en meer dan buitengewoon zorgvuldig ge',
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veegd aan de gangmatten binnen, om toch vooral
geen smetje te brengen in mevrouw Borns wonderbaarlijk zindelijke huizinge — trad tante Georgie, een
en al zonnige glimlach, knikkend als een opgewekt
en blozend Mandarijntje, in de kil-stijve zip kamer,
met stijf-vergulde pendule en coupes onder stolpen
opden schoorsteen, en voor het ddrie venster een
schitterkleurige paradijsvogel, ook onder een stolp,
op een rond mahonietafeltje, waarvan de poot zOO
ndar dun was, dat tante Georgine telkens verbaasd
stond tafeltje, stolp, paradijsvogel en poot nog in
levenden lijve aan te treffen. Marie bracht een halven
dag vacantie gehoorzaam door, al wit-bordurend
tegenover mama.
TanteGeorgie, werkelijk Marie als een breede
streep lichts in die kamer vol schaduw verschenen,
noodigde deze uit tot een bezoek aan Nina. Mevrouw
Born verontrustte zich eerst over de onderste krul
der B. die Marie nog moest afmaken op een . van
haar moeders tafellakens, maar toen Marie haar ten
stelligste verzekerde dat zip die krul denzelfden avond
nog zou voltooien, gaf mevrouw haar vereischte toestemming.
„Nu meisjes, maak nu maar 's flinkkennis!" zei
tante Georgine, de beschroomde Marie schuivend
letterlijk tot onder Nina's neus in de huiskamer. Toen
stapte tante Georgine heen naar de „bende van den
grooten bandiet," waarvan een gedeelte boven bezig
scheen het dak of te breken ; de rest was met juf
naar de stad. Nina bezag Marie Born van het hoofd,
gedekt door een hoedje met schriel lintjeen smal
randje, dat als een kurk rondde boven Marie's lange
gezicht, tot aan haar laarzen van den voorburgschen
schoenmaker. Marie Born, die haar heele schuwe persoontje te niet voelde gedaan door den parijschen
rouw van Nina, trad in ontsteltenis met gebogen hoofd,
een paar passen achteruit, en stond daar zonder sets
te zeggen.
Nina voelde een woedein zich uitslaan. „Verbeeld
fie, daar had tante Georgine gepocht over ,zoo'n lief
meisje, een vriendinnetje voor je! 0, als Nina toch
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dacht aan de baronetsdochters, de chiqueLdonie
Leroux, en de genadige Fraiilein zus of zoo, in Hannover ... Om Mar op te schepen met zoo'n wicht!
Wat moest ze er mee spreken? 0 ,Essenhof' met
paard en palfreniertje !"
„Houd u van boeken ?" vroeg zij gestreng.
o ja!" stamelde Marie Born onthutst.
„ja
77 Van fransche literatuur?"
„Daar weet ik nog zoo weinig van. Ma vindt
fransche romans verderfelijk voorjonge meisjes."
„Zeker een preekerig mensch, die ma," dacht Nina.
„Misschien wilt u nu wat lezen, want ik ga ook lezen."
„0 jawel, maar ik heb geen boek bij me."
,,Ik zal er een voor u halen." Als een groote dame
draaide Nina het salon in, dat aan de hues- en- eetkamer grensde.
Toen tante Georgine een kwartiertje later eens
kwam kijken, zag zij Nina in een lagen fluweelen
stoel zitten, verdiept in een boek bij het eene raam,
terwijl Marie Born bij het andere, steeds in een staat
van groote verbluftheid, zat te bladeren in de treurspelen van Victor Hugo, en Marie Borns oogen nu
en dan schuchter afdwaalden naar het sierlijk slank
figuurtje aan de overzijde, dat zoo op haar gemak
scheen en deed of zij niet bestond. Tante Georgine
stond verstomd met open mond.
„Wat is dat nu?" prevelde ze eindelijk ; toen luid:
„Wou je ook liever naar Aimee gaan, Marie?" Aimee
had nota bene al drie keer haar hoofd om de deur
gestoken, en Marie in pantomime beduid dat ze mee
zou gaan. En Marie antwoordde blijkbaar verlicht,
uit den grond van haar hart : „O, alstublieft, mevrouw".
Nina keek op, barstend in een luiden schater, Marie
dood-verlegen makend, maar Marie was gegaan.
„Nina!" zei tante Georgine beslist, „ik heb al veel
van je verdragen, je aanmerkingen, jeontevredenheid en grillen, maar dat doet de deur dacht".
Nina stond verontwaardigd op : „Maar, tante, hoe
kunt u mij, die gewend ben aan chique en artistieke
meisjes, opschepen met z4:56 jets!"
„Jij ! Je bent een krabbel, een mane kleine krabbel,
en nie
ts dan een krabbel, met je artistiek en je chique
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En omdat je niets dan een krabbel bent, beoordeel
je alleen remand naar 't uiterlijk en naar de kleeren.
Marie Born weet veel en is bijzonder knap. En omdat
ze op een heel goeie kostschool is, en jij toch zoo
graag naar kostschool woi zal ik er met Jenny en
haar man, en oom Freek over spreken, dan kun je
eens probeeren hoe 't je daar bevalt. 1k denk dat
ze bij juffrouw Webbe toch nog wel eens de koude
runderrib zullen eten, waarvoor jij bier zoo alien
artistiekst je neus optrekt. Govert, een groeiende
jongen, is ongemanierd, omdat hij te veel eet naar je
zin, maar vind jij 't van een welopgevoed dametje
niet een beetje ongemanierder: als ze haar bord telkens met vies gezicht wegschuift, zit te kieskauwen
en 't een ander ook onsmakelijk maakt ? Dat mag bij
011 artistiek zijn, maar ik vind 't heel vat anders,
dag Nina ! Even . goede vrienden, zoo niet."
Nina zag er niet tegen op heen te gaan, maar verbaasd en beleedigd, beyond zij welk een verlichting
haar vertrek voor de kinderen was. Aimee tong het
hoogste lied, Terry, die vernomen had dat Nina een
huwelijk met een ouden man op krukken versmaadde,
kon geen treurnis gevoelen bij het afscheid van zulk
een wreed wezen.
„0 ga jij weg, ga jij ?" zongen de indische jongetjes.
„Leuk, ja?" Want Ab had toch al zooveel bestraffingen ontvangen, omdat hij riep : „Tante, ik zijn het
eerst uit school !" en Tommy, omdat hij bij voorkeur
bruine suiker op zijn boterham at, en in groote begeerte naar deze lekkernij alsdan in een adem gilde:
„Tante, ik bruun, ja? Ile, bruun, tante? 0 brain ! !"
Alle welke vergrijpen tegen taal en etiquette Nina's
fijne gedistingeerdheid prikten als stopnaalden. Met
moeite bedwong Jaan de drie indische aapjes, die
„hoera!" wilden roepen achter het rijtuig aan, toen
dit wegreed met tante Georgie en Nina naar juffrouw
Webbe. Nina dacht dadelijk aan hatelijkheid, ,,maar
het was eigenlijk, omdat zij . het zoo aardig von den
dat rijtuig te zien wegrollen wolken van stof!" zei
tante Georgie. Wen je dat kwaaddenken toch af, Nina.
Als je de kinderen dadelijkliefdevol te gemoet was
gekomen, zouden ze vreeselijke spijt hebben gehad
,

.
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over jeheengaan. Maar je weet je niet bemind te
maken, je bent zelfzuchtig. Je denkt maar aanhoe jij
de menschen wilt hebben, en niet dat ze al zijn, met
al hun goede en kwade eigenschappen, en dat jij ze zod
moet nemen. Wie zal nou toch eens den tooversleutel
hebben tot dat onwillige kleine hartje van jai ? Wie
zal je leeren te denken aan anderen als aan je zelf!
Daar ben ik toch benieuwd naar.''
„Ik hield toch wel van mama."
zoud wel het zwartste zieltje op aarde gehad
hebb
en, als je van zoo iets engelachtigs niet gehouden
had, en daarom vind ik het juist zoo ondankbaar van
jou, die zooveel liefde had in je leven, niets te geven
aan anderen. je zult nog wel eens denken aan tante
Georgie, kindlief. Maar ik wanhoop niet. Je bent nu
niemands Nina, maar laten we je nog eens kunnen
noemen onze Nina."
De meisjes bij juffrouw Webbe ontvingen Nina, die
rijk was, bevallig en mooi, met veel warmte. Haar
bereisdheid, haar manieren, haar ongedwongen optreden, gaven haar dadelijk een overwicht. De enkele
niet verblinden zagen wel, na verloop van tijd, wat
zij aan Nina hadden en trokken zich, na een doordringen in haar, vrij spoedig terug. En dit verdroot
Nina, en zij dacht toch wel eens aan tante Georgie,
ook als er koude runderrib kwam, die zij moest eten.
De drie elegantjes, als Nina's vriendinnen, hadden al
eens een bezoek afgelegd op , WelkomThuis' , maar waren
niet in den smaak gevallen. „Ajakkes!" trok Aimee haar
neus op. En Govert vond dat zij op spelden liepen.
„Och, och, Och, wat een keus !" tante Georgie schudde
het hoofd, als zij Nina sores bezocht.
„Wie zou u dan wel uitzoeken, behalve de zoo
elegante Miek Born ?" spotte Nina. „Die is hier anders
wel in aanzien."
„IV Hanna Kamp."
,VHorldge!? He tante, wat hebt u een plebeische keus."
Ja, lieve kind, dat kan wel. Maar ik hou van frisch en
origineel, en dat is Hanna Kamp, die jou als ,horloge' onwillekeurig meer goed doet dan de drie eldgantiesbij
elkaar. Jouw zieltje is nog ziek, 't moet gezond worden."

VIJFDE HOOFDSTUK
WILLIAM WORDT TOCH EENS NIEUWSGIERIG NAAR NINA,
EN HOE MEVROUW BORN HET BAKKEN VAN FLENSJES
OP EEN POPPENFORNUISJE VOOR HAAR
DOCHTER VERSMAADDE.

Het was een week na de ruzie over het canapékussen, waarvan tante Georgie, die trouw inlichtingen
verlangde over Nina, van juffrouw Webbe het volledig verslag zuchtend had ontvangen. William Eckhardt was eens over komen wippen naar , Welkom
Thuis'. Nina had het moeten weten, maar het bleek
eerst nu, dat hij notitie nam van haar portret, en wel
omdat Mozes, de keeshond, die dol een bromvlieg
najoeg, het tafeltje deed kantelen, waarop Nina het
eigenhandig gezet had.
„Laat maar liggen, tante."William was met een
sprong bij de plek des onheils : „ah, mooi kopje, japonnetje met lagen hats . . . . 0 ja, dat is 't nichtje,
dat ik van alle nichtjes nog steeds niet te zien kreeg,
ik heb overal ook zOO'n massa .... Tante Eugenie's
dochtertje, he ? Aardig. Wat is 't voor 'n meisje?"
„Een spook !" riep uit den grond des harten Aimee,
die een pop een manteltje aantrok, vervaardigd door
haar bi•zondere vriendin, Marie Born.
„Kom
." twijfelde William, „zoo 'n mooi mei*
kan geen spook zip. Ze heeft wel iets nuffigs zoo in
haar gezicht . . .
„Aimee, wil je zwijgen !" gebood mama.
l) Dat is altijd zoo valsch van de menschen !" trok
Aimee te velde, ,,als je mooi bent, is 't net of je glen
spook kan zip n. En ze is een spook."
En toen haar kleine dikke mama, boven wie zij
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een hoofd uitstak, haar de kamer trachtte uit te duwen : „Waarom doet u dat ? 1k zeg de waarheid."
„ Jij weet hier niet wat waarheid is Jij mag niet
veroordeelen en kwaad spreken !"
,,Ik zal weggaan !" gaf Aimee toe, ,,maar raapt u
dan mijn manteltje op, 't vloog heelemaal , naar William." William bukte zich er naar. ,,Mag ik het aantrekken, Aimee? Komtantetie, verbant u Aimee nu
maar niet voor dat uurtje dat ik hier ben. 1k zie elken
dag niet zoo'n heer met een pruik uit de zeventiende
eeuw." Hij trok aan haar krullen.
„ ja, dat haar van dat kind is waarlijk een van mijn
vele beproevingen," klaagde tante Georgie, wie de
aangename taak was opgedragen elken morgen deze
onkambare krullen uit te kammen, daar Aimee noch
juf, noch Jaan aan haar hoofd duldde.
,,Nu, en Nina Donker?" haalde William tante weer
NJ het eerste onderwerp van gesprek. Tante gaf een
wrevelig smakje met haar lippen :
„Och, ja . . . . Je zult haar wet eens zien
. Ze is
mooier dan haar portret, en spreekt vloeiend talen,
en speelt mooi piano . . . .
„En dan doet ze altijd zoo mal z1:50 en zOO met
haar hoofd ." verzekerde Aimee, haar krullen van
links naar rechts bewegend.
„Aimee, onuitstaanbaar kind, wil je zwijgen?"
toornde mama.
„Ik zeg de waarheid !" mompelde Aimee . . . .
,En dan leert ze nu zingen !" vervolgde tante tot
William, in wiens grijsbruine oogen iets twinkelde
van ingehouden lach om Aimee met haar verongelijkt
gezicht.
,Zoo zoo, dat belooft wat !" vond William, knikkend.
piept nog maar !" pruttelde Aimee wraakgierig.
„Aimee, je moest numaar eens naar j uf pan!
stelde mama, steeds minder ingenomen met haar
oudste, voor, „je moest je schoolwerk maken en verzuimt hier je tip d. Allo, gauw ."
„0 ja, we hebben sommen !" zuchtte Aimee. „Ik
wou, dat . iij ze voor me maakte, William. Toe, help
me, 't min zulke moeielile met breuken. Vind Jij
breuken met vreeselijk, illiam ?"
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In alle opzichten, Aimee, he? Maar heb je 't zoo
te kwaad met je sommen ? Kom dan maar bij
Ik ben te vinden onder den grooten appelboom t"
,William, jij bent 't bederf voor mijn telgen. 1k
duld je niet sneer hier. Je bent precies 't tegenovergestelde van N . . . ." tante keek verschrikt om naar
Aimee, en beet zich op de lippen.
,,o, sliep uit !" zegepraalde Aimee, haar twee wijsvingers kruisend, „nou zegt ma 't zelf. Zegt u nou
maar heelemadl: VAN NINA. Ma vindt haar net zoo
goed 'n draak als ik, maar ma zegt 't niet, uit beleefdheld !" besloot Aimee. Toen stapte ze op de teenpunten naar William toe, hield een hoek-arm bij haar
oor, en liet haar hand slap bengelen ter hoogte van
zijn voorhoofd.
„ Wat doe je nou, malle kleine clown?„
„Ik groet alleen maar als Nina."
„Och kom, doet ze ZOO !? nee, dat is sterk !" Hij
schaterde het op eens uit.
„Aimee, nest, ga je nu heen !? Nu zal je weg!„
Aimee bang voor de dreigende moederhand, die toch
niet van plan was haar hard te treffen, holde op haar
lange ooievaarsbeenen onder haar tewijde jurk,
de kamer uit, tegen Govert en Terentius aan, die
William kwamen verwelkomen.
,,Ha, ziehier twee a.s. landsverdedigers !" nam William elk bij een arm. „Die zullen wet een galant oordeel vellen over Nina Donker. Liefmeisje, Govert, he ?"
„0 jakkes bah!" Govert dreef zijn tong naar zijn
linkermondhoek, en liet een klein puntje naar buiten
bungelen, dat hij met krachtige snelheid bewoog, terwij1 hij het hoofd schude „4-1a-Mozes onder-water
geweest." Een uitdrukking van Aimee.
William bOOg voor dit zoo duidelijk uitgesproken
blijk van eerbied, van liefdevolle achting. 't Maakte
hem sprakeloos eerst. Eindelijk kon hij zeggen : „'t Is
fraai. En hoe vindt onze vriend Terentius haar?"
„Wat . . . is ... dat . . . . Me?" vroeg Terentius,
wrens langzame bevatting steeds een duwtje behoefde.
„Hou je van Nien Donker?!" brut de Govert in zijn
oor, als was Terentius stokdoof. Terentius schoot in
schrik achteruit. Toen krinkelde Terentius zijn kleinen
'
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blanken neus met het eerie zomersproetje, opende de
mond zOO wijd ais moest hij een appel opslikken, die
William er in zou gooien, en bracht ten laatste uit:
„N . . . nee."
„Dat is een treurige staat van taken !" bedroefde
zich de neef uit de West.
„Ja, helaas !" beaamde tante Georgie.
,Waarom hou jij niet van 'r, Terentius?"
„Is a-ke-lig !" bevestigde Terentius, zijn dichterskop
met de blonde krullen op zijn schouder latende hangen.
William (ring er nu behagen in scheppen de heele
familie uit to vragen over Nina Donker. Hij ontmoette
juf met Dolfje, Tinie en de Oosterlingen in den tuin.
Dolfje keek eerst bedremmeld, schudde toen op de
vraag zwijgend, doch met zijn heele lichaam, neen ;
Tinie zag kraaiend aan, riep eerst ja, toen
neen. De drie indisch-mannetjes ..);iegelden maar.
„Wij houden wel van . . . niet van, ja? . . . veel van,
niks van." Zij brachten de zaak tot een soort van
spelletje. juf glimlachte maar dit vond zij het veiligst
voor een juf.
William wandelde eindelijk alleen met tante Georgie
naar den appelboom, waar Aimee hem haar sommen
zou brengen. Hij trok lachende de wenkbrauwen op.
„Ik word zoo nieuwsgierig om dat, eens te zien.''
„Ga haar een visite brengen bi juffrouw Webbe."
„Zal ik ?" zijn oogen dansten guitig.
„Zij zou, verwaande kleine krabbel, 't wel deftig
vinden, maar juffrouw Webbe heel ongepast zeker.
Neen, William, wacht nu eenvoudig tot zij a.s Zaterdag
hier komt, dan vraag ik Miek Born er ook bij. De
vacantie is trouwens nu op handen, en je kunt haar
zien, zoo dikwijls je wilt. Zie jij eens of je haar niet
een beetje kunt bekeeren."
„Arm kind, ik heb bepaald medelijden, iedereen
schijnt zoo 't land aan haar te hebben. Stakkertje . . . ."
„Als je haar kende, zou je haar niet zoo beklagen !" snerpte Aimee, die met de sommen aankwam.
„Aimee, nu eens en voor altijd, je zwijgt over Nina
tegen iedereen, zoolang je Diet redelijk kunt oordeelen.
De voornaamste fout van Nina is dat ze zoo grootmenschachtig eischend optreedt, en niet inziet dat ze
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zoo'n tactloos aanmatigend kind nog is. Ze is ook te
beklagen, want ze heeft een verkeerde leiding gehad.
Ze heeft vedl te veel mogen letten op uiterlijkheden.
Er zijn kiemen van goed in haar, heuschWilliam.
1k zou niet willen dat je haar verwende of vleide, en
meer bedierf dan ze door mama en die brusselsche
kostschool al bedorven is, maar beoordeel haar niet
naar wat je hier over haar hoort."
." hijtrok de wenkbrauwen in
1) Behalve van u
komischen twij fel op, en zijn geheele gezicht lachte.
,,Oo, tante Georgine !"
,,Ik moest meer van haar houden dan ik doe," zuchtte
tante Georgie, die vond dat zij in liefderijkheid te kort
schoot, „en ik ben er zeker van dat ik nog goeds in haar
zal ontdekken. Daarom William, zal 't me aangenaam
zijn, als ik merk dat jij een beetje meer met haar opschiet
dan wij. Edn ding zeg ik je : je bent wel geen salonjonkertje bepaald, maar voor hadr heelemaal geen
complimentjes, niets dan eenvoudige, vriendschappelijke, gezonde omgang, en de eerlijke waarheid altijd."
,Tantetje, net maar, is u bang voor jets anders
met mij? 1k ben toch geen fat."
Zijn heldere oogen keken haar zoo vertrouwenswaard aan,, dat zij hem moederlijk aan het oor trok.
„Waarheid kan ruw zijn, maar dat hindert niet. Wees
streng voor haar fouten, en zie mij te helpen in mijn
zware taak van opvoeding, voor zoover je daar
sympathie mee hebt, ' besloot zij half in scherts, half
in ernst. En hij kreeg wat kleur op zijn bleekgele
wangen van west-indischen jongen. „O, u schat me
vdel te hoog, tante. Kan ik dat al? Zoo'n groot
aarzelde hij. „Ik ben geen mentor . . . en
meisje
dan 'n meisje„ . . . hij keek haar schalks aan. ,,Hoe
mOet ik dat aanleggen ?"
„Ja, je kunt 't, je kunt 't. Je hoeft niets te doen dan je zelf
te ziin. Oprecht en gewoon. Denk aan je zusjes thuis."
„Nee, u prijst me vdel te veel . . . . Ik voel me zelf
dikwijls zoo'n hopeloos geval." Hij zuchtte er eens
over, met een glimlach staag om den mond.
„Dan helpt zij jou misschien weer, jij Mar, zij
Zoo !met 't ook gaan. Jullie jongelui kunt nog meer
voor elkaar zijn, dan wij ouderen voor je kunnen wezen."
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„Dus 't zal hier zijn zoo iets van de kreupele helpt
den lamme, of den blinde, of hoe was 't . . . . en ik moet
den braven Hendrik uithangen . . . . Enfin, als ik in
krachten te kort schiet, helpt u me toch, tantetje?"
Zij beloofde het, en hij ging zich dus nu naar wijden
aan Aimee's sommen. Vier, vijf keer had hij de kinderen pas gezien, maar hij was al heel beste maatjes
met hen, en Aimee noemde hem haar tweeden papa.
Oom Freek en Tante Georgine waren dadelijk van
hem gaan houden, want zijn gymnasiastentijd te Bonn,
en nu zijn studentschap te Delft hadden hem gelaten den
degelijken onbedorven jongen, dien oom Freek kende
door lange brieven van zijn broer en schoonzuster,
Williams ouders ; en ongegeneerde luidjes als de Eckhardts waren, werden zij dadelijk geheel den met William, dieeven gui kon genieten van eenvoudige pretjes als zij, in onbevangen joligheid. Gezegend met veel
broers en zusjes, was hij weer eens blij aan te landen
in een groot gezin, verklaarde hij. Het vergoedde hem
zijn thuis in de tropen, waar hij zeer aan gehecht
bleek en dikwijls met den weemoed van het heimwee
aan dacht. Maar hij liet het nooit blijken als hij treurig was, wat ging het eenander aan ? Hij wilde niet
hebben dat de kinderen zijn naam afkortten. 1k heet
William Robert, en Oen Wil of Willie. Eigennamen
van mg mOeten niet verbasterd worden." Govert, in
onbewuste zielsverwantschap met Alice Heleveldt,
noemde hem : „ William Kegge" want Govert en Hildebrand waren boezemvrienden. „Nee, doe dat niet !"
verbood hij kortweg. „Ik wil niet jong sterven, ik zou
ze thuis verdriet doen." En toen Govert verbaasd keek,
met zijn prettigen glimlach, half treurig toch : „ Ja . . .
ik medn . . . Nee .. ik ben gek . . . net of ik bijgeloovigzou zijn . . . ik een jongejuffertje. Waar is Appie
de Gijzel? In de schuur bij Terentius ? 0 ja, Terentius
heeft een nieuwe uitvindinggedaan. Hij wordt nog ingenieur. 1k ga van hem leeren."
Terentius ontving William met vreugde. Hij en
Aimee beminden William het meest William, en Marie
Born. Welke verdrukte in die schuur en op de kinderkamer van , Welkom Thuis' Mar aardsch paradijs

.
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vond. Marie Born, wie, als kleine meid, alle pleizier
was ontzegd geworden, die nooit had mogen spelen
en naar hartelust kind zijn, kon zich niet genoeg verzadigen aan de wonderen van Aimee's poppenverblijf,
een klein vertrekje, een uitbouwtje, waar men zich
moest bukken, als men er stond.
Diepoppen, die ledikantjes, die waschtafeltjes en
gezellige keukentjes ! Aimee, die dadelijk alle bezoekers vroeg of ze van poppen hielden, had, bij Marie's
eerste bezoek met haar moeder op , Welkom
Marie meegetroond naar de poppenkamer, in spijt van
mevrouw Born, die hetonbehoorlijk vond dat Marie
opstond, nadat er pas vijf minuten van de visite, die
een half uur moest duren, verloopen waren. „O !"
sloeg Marie bewonderend de handen ineen. En Aimee
leidde Marie in het museum rond. „Kijk, die pop heeft
echt haar van ma zelf." Marie greep onwillekeurig
naar haar schrale toetje. „Nee !” beschikte Aimee goedgunstig, „knipt u maar niets af, u zou niets overhouden." Daarna familiaarder, „zeg, ik kan op dit fornuisje flensjes Bakken, Jaan heeft 't me geleerd. Toe,
kom ook eens ! verrukkelijk!!" En Aimee huppelde, tot
groot gevaar voor haar schatten, rond in het laag
vertrekje, en verraste mevrouw Born, die Marie in
het openbaar een standje maakte over haar lang wegblijven, met den uitroep : „Mevrouw, uw dochter heeft
nog nooit flensjes gebakken, toe, mag ze 's bij me
komen spelen ?" Arme Marie kleurde een akelig scharlaken en stond verlamd. „Ik meen !" sprak mevrouw
Born, en zij streek over het porceleinig-glad gescheiden
bruin haar, ,,dat Marie nu op een leeftijd is gekomen
waarop men werkt, en niet meer denkt aan zoo jets
geks als flensjes-bakken op fornuisjes."
,,Heere, wat een saaie preekmadam is dat nou!'' dacht
Jaan de meid, die thee binnenbracht, haar oogen vol
medelijden op Marie. -„Ze gunt dat arme kind OOk veel.
1k wou dat ze van beslag werd, die preekmadam, dan
bakte ik een flens van Mar. En ik zou 'm laten sissen ..."
Maar dit belette niet dat Marie, wanneer ze kon,
de moederlijke tucht ontsnapte, om nog eens heerlijk
als een kind to gaan spelen met Aimee. Haar sterk
bloeiende verbeelding had in de eenzaamheid vele
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sprookjes en verhaaltjes bedacht, en die deelde zij
nu meeaan de gretig toeluisterende kinderen. Terry
en Dolfje vooral klemden zich aan haar vast als klitten, en Govert duldde haar goedig, gaf haar bloemenzaad, en leende haar zijn jongensboeken over Transvaal en Amerika, terwijl Mozes, de wollige witte keeshond, wanneer Marie vertelde met Dolfje of Tinie op
haar schoot, zijn kop tegen haar knie kwam leggen,
en Aimee, Doortje, Terry en de indisch-mannetjes
ademloos om haar heen zaten. Zoo, kind onder de
kinderen, die haar vertrouwden, achtten en lief hadden,
kende Marie geen vreeze, en toen tante Georgine eens
het groepje verraste, en Marie's oogen zag glanzen
van een lieflijke teederheid, werden tante Georgine's
blauwe kijkers vochtig, en voelde zij dat in Marie
Born schatten waren niet van deze aarde, maar oneindig betere. Toen zegende zij dat lange gezichtje
met het stijve toetje. Aimee hield zooveel van Marie,
dat ze haar een geliefde pop aanbood : Roodkapje, een
pop met blonde ponyharen, gekleed in rood kapmanteltje, blauw jurkje, wit schortje en een korfje aan den
arm. Marie weigerde, ze wilde Aimee niet berooven
en was te bang voor thuis, schoon ze Roodkapje dol
gaarne in een kast bewaard zou hebben, om er zich
nu en dan eens aan te verkwikken, als aan een stukje poezie en frischheid in
haar dor bestaantje.
Oom Freek was haar ook
dadelijk allervriendelijkst
tegemoet gekomen, en dit
verdreef alien angst voor
altijd uit Marie, die voelde
dat het hies nu echt goed
was. Want bij elke familie
harer kennis, stond Marie
doodsbenauwdheden uit
voor den heer des huizes,
„die als verschrikkelijk
4.1.$
heerscher natuurlijk lederteen onder zijn dak duldde, behalve Marie Born."
Nina Donker

5

ZESDE HOOFDSTUK.
EINDELIJK WILLIAM, MAAR HOE ? DACHT NINA
EEN JUF IS OOK EEN MENSCH.

„Nu zal je 't genoegen hebben, je neef uit de West
eindelijk eens te zien, Nina,"schreef tante Georgine.
Kom Zaterdag wat vroeg, je weet, oom Freek is
jarig, en breng Marietje Born mee. Ik heb haar in
eeuwen niet gezien, en zij en William schoten toen
zoo goed op samen. Inviteer Marietje dus
voor je je liefhebbende tante Georgie.
Niemand dan oom op , Welkom Thuis' deed ooit
compliment aan Nina, maar ,
voegde trouw aan
haar epistels toe : „Martel /k gegroet van de heele
bende, en veel liefs voor juffrouw Webbe van infi."
Nina bloosde van verrassing. Wat een heerlijke
afwisseling in de eentonigheid op , Welkom Thuis7 Maar
het beviel haar niet de zeker zder groote aandacht,
die William voor haar zou hebben, met iemand te
moeten deelen. En zij schreef haastig terug : 0, tante,
die saaie Marie ! waarom moet die er nu bidj?" Tantebegreep er dadelijk alles van, „wacht, jou klein coquettetje !" dacht ze „ik zal mijn maatregelen nemen.""
„Nattitirlijk verwacht ik Marie er bij, ik zal het wel aan
haar mama zeggen, hoor ! jij doet haar de invitatie."'
„Enfin, wat was Marie Born bij Nina? Een distel
bij een roos. William zou 'twel zien." En toen schoot
er niets over dan naar Marie te gaan, met: „Marie,
compliment van tante Georgine, en of je oom Freeks.
verjaardag Zaterdag mee komt vieren ?"
Marie kleurde van blijdschap, en dit drong toch
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eenigszins door tot Nina's hart, want sedert de canapekussenzaak, had Marie Nina gemeden, en het gevoel
Marie toen niet goed behandeld te hebben, was haar
steeds blijven hinderen. „Het lag 'r voor de maag"
zou Jaan op ,Welkom Thuis' hebben gezegd.
Nina aarzelde eer
ze Marie zeide dat
William er ook zou
zijn. Maar och, ze
zou hem toch dadelijk zien. „Zeg, weet
\\\ • je wie ook komt?
Je ma wel b/ij zijn."
„Iki " Marie bedacht
met wrens te6.
genwoordigheid zij
wel blij moest wezen. „0, ik weet al,
tante Truida."
Tante Truida was
een vroolijke oude ongetrouwde dame, die wel eens
op , Welkom Thuis' kwam.
,,Wel nedn! Tante Truida," ontkende Nina eenigszins minachtend : „De bewuste." Zij le de een behaagziek-gewichtig-geheimzinnigen schoolmeisjes-nadruk
op het woord.
„De bewuste ?" herhaalde Marie, totaal in het duister.
2 Och, kind, je snapt nu ook ri66it wat. Mijn neef
illiam, je vond hem toch zoo lief?"
„0, die student uit de West? 0 ja, 'n vriendelijke
/)
Jon en wel. Maar als ik nou kOn begrijpen
„Ja kind, je bent nog net zoo'n echt voorburgsch
snauwde Nina ongeduldig. „Vind je 't prettig?"
„Och . . . . 't gaat nogal. 1k ben wel zoo lief on er
ons, al is hij heel aardig. '
„En de poppen !" spotte Nina.
.„Nou, je mag je neef dan ook wel uitlachen, hid
gang net zoo goed mee, om de poppen te zien. En hij
nam een kleintje mee naar hues, om te liimen."
sz Wat!??" Dat was een slag: „En hij is over de
twintig en student."
„'t Is toch waar."
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,Ik zal hem er eens over uitlachen."
Marie geloofde niet dat William daar veel om zou
geven.
„Niet!? als ik 't doe ?" verzette zich Nina. „Wat
een kinderachtige jongen I Ik zou 't nooit aan de
meisjes hier durven vertellen."
„Och, al deed je 't, zou 't hem ook niet kunnen
schelen."
„Hoe weet je dat tochallemaal?"
ziet er zoo uit, hijeeft
h zoo iets
in zijn oogen
of hij me& is en met je spot, tusschenbeide. '
Nina stelde groot belang : „ That is 't dan loch voor
'n jongen ?"
„En je hebt al zooveel van hem verteld !" kon Marie
Born niet nalaten schuchter te plagen. ,,Florine en
Helene zeggen toch dat je net hem geengageerd bent.
Gisteren hoorde ik ze er nog over spreken tegen
juffrouw Beckers en Hortense Fellema. En die begrepen er niets van, omdat je zoo jong was, hoe je al
mocht."
Zulke idioten van schepsels !" Nina schreide bijna
van angst. „Wat verzinnen ze ! 0, had ik maar nooit
over hem .gesproken. Een jongen dien ik nooit gezien
heb, stel je nou toch voor ! Als tante Georgie 't nu
maar niet te weten komt, door juffrouw Webbe. Wat
zal ik doen, wat zal ik doen ? En heb jij . . . . schaap
van een kind, heb jij dan niet gezegd dat 't niet waar
was . . . jij weet toch . . . . He, zoo'n doedel als fit
toch bent!
„Ja, ik zei : 't is niet waar! Maar die Hortense is
zoo'n snib, die overschreeuwde me, nou, toen hield
ik me maar stil. Zie je wel hoe valsch
ze zijn, ik heb
je nog gewaarschuwd. Wat deed je ook zoo te jokken?"
Marie vergat te vragen : „Zou voor mid in de bres
springen?" Maar ze dacht er naderhand wel over.
„Ik zal 't zelf zeggen tegen juffrouw Beckers." Nina
stapte heen.
„Och, doe dat toch niet, wat kan jou 't schelen ?"
„Mogen ze dan zoo jokken ? 't Is lasteren, bepaald
lasteren."
„En jij jokt zelf?" Nina zweeg, en wrong zich de
handen.
”

69
„Kom," Marie legde troostend haar hand opNina's
schouder. „Denk er niet meer over. 1k zal altijd voor
je opspreken, en laten we Zaterdag maar een prettig
dagje hebben."
&M arie!" Nina greep haar vast en gaf haar een
zoen, „je bent werkelijk mijn beste vriendin nog."
Marie Born werd vuurrood en sprong achteruit, en
wreef haar wang, en keek heelemaal zoo verwezen,
dat Nina in lachen zou zijn uitgebarsten, als ze niet
in angst en narigheid gezeten had. „Geloof je me
niet . . . ?"
„0 ja . . . . nee . . . . als je later maar weer niet
verandert. Iemand kan zoo geen staat op je maken."
„Maar ik meen 't toch heusch!" verzekerde Nina,
een weinig beschaamd. Marie Born schudde even haar
hoofd. Ze vreesde dat Nina wel gauw haar oude
voorkeur voor de drie6Igantjes herkrijgen zou.
't Uiterlijk was zooveel bid Nina.
Tot Nina's spijt, verbazing en ergernis, trad William
niet naast tante Georgine haar uit de veranda tegemoet,noch zat, hij in staatsie haar op to wachten in
de huiskamer, jets dat hij toch had moeten doen. En
die malle tante Georgine kuste haar en Marie even
hartelijk,en zei met een gezicht als hoorde 't zOO:
„De luidjes zijn allemaal in den tuin, allemaal, en
oom Freek mUst even naar de stad, Nina. Hij komt
zOO terug. Aardig van juffrouw Webbe, dat ze jullie
om elf uur liet gaan. Marie, wat zie jij er warm uit!
Neem jullie een gaasje spuitwater met bessensap, en
een paar koekjes. Maar Marie, heb je dien inktlap
gebordthird voor mene&? Hoe allerdardigst, wat heb
je dat gauw gedaan, en wat werk je bd6dig! En
Nina een pennendoosje gekocht . . . . kijk eens aan !"
Vol verbazing over zoo iets ongehoord-vriendelijks
van Nina's kant, schitterden tante's korenblauwe kijkers Nina toe. Nina kreeg toch wat wroeging, want
Marie Born had haar er den vorigen dag toe opgewekt,
en in haast had zij toen dit groen houten doosje met
nikkel beslag genomen. En vandaag kuste tante er
haar voor.
En nu keek Marie Born nog zoo blij, als moest zij
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zelf dat doosje er bij geven. Marie Bornwas toch
eigenlijk bijbelsch goed. En geen aanstellerij, zijep
li
er niet mee te koop, ze was goed uit. Hoe kOn ze
zoo zijn, maar och, ze was zoo leelijk. Leelijkemenschen moesten toch iets zijn. Maar waar bleef William
nu? Hoe onbeleefd!
„Marie, ga je mee !" vroeg Nina, nadat tante Georgine met een : „Nu, jullie vindt den weg wel !" heen
was gedribbeld, om haar tallooze huishoudelijke beredderingen of te doen.
Nina stak haar arm door dien van Marie, die weer
niet west wat ze voelde, en samen wandelden zij een
der lommerrijke paden van den grooten tuin op. ,Het
was de gezelligste tuin op de wereld !" Marie dacht
'
aan hun stijf gedoente thuis metzijn Bornachtige
netheid. Hier heerschte zoo'n prettige geregelde ongeregeldheid ; geen plekje was onbenut gelaten, alles
was bezaaid, beplant en bestekt, maar alles groeide
zoo vrij, ongedwongen en gul t de bessenstruiken langs
de kanten, de phlox en jasmijnen verder op. De aardbeibedden zaten vol, de perziken aan de zuidheining
begonnen al roodewangetjes te krijgen de kersen
bengelden verleidelijk blozend tusschen hun
' dicht gebladerte. En cozen, de tuin was er vol van ! Gezellige
krommende grasveldjes met ronde perken purperen,
witte en roze, een groote iep, om welks stam zich
een gele klimroos wond . . . . En wat alles kroonde,
zij, als groote meistes, mochten ze plukken, en er hun
hart aan ophalen. Nina bond ze zelfs van binnen in de
baleinen van haar parasol, die ze elegant over haar
schouder hield. Marie Born, zonder parasol, hurkte
neer voor reusachtig gekweekte paarse maankoppen
en roode papavers. „Nee maar, heb je Mit!" riep ze.
En die leeuwenbekjes ! en die vergeetmijnietjes, net
een plekje blauwe lucht neergedaald ! Marie keek op
naar de zegepraal van blauw boven hun hoofden,
hoog, heel hoog, waar de oude boomenin de verte
met hun zwaar groen en zwaar donkerbruinrood tegen
op schenen te klimmen. En alles tierde en zwierde
en fleurde en kleurde en geurde in de zon, die juist
warm genoeg scheen, om niet met haar hitte te vervelen. rid held was overal, in het getierelier en ping-
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ping en wiedewied der vogels op het dak van de
schuur het zoemen der bruine bij en en gouden wespen, die aanzwermden op de donker fluweelige violen,
in de kinderstemmen die tot hun overklonken ; en
vrijheid was in de vroolijke oogen en harts es van de
beide meisjes, die zich thans echt „kameraad" voelden,
en elkaar nu en dan aankeken in verrukking.
„He, hoe kon je hier ooit weggaan : zoo'n turn, ztilke
menschen !" zuchtte Marie, ,,ik gaf wat, als zk hier
altijd mocht zijn."
„Heb je 't dan zoonaar thuis ?'' vroeg Nina plots
in deernis. „Je hebt drie oudere zusters, he? Saai ook,
streng, netals je ma, .vertelde tante."
Marie knipte met de oogen, en knikte en bleef maar
gehurkt, en .Nina stond eenigszins bedremmeld bij
haar, tot zij aan William dacht, en wrevelig riep :
„Gut Marie, blijf nou niet bij elk plantje en blaadje
f je 't omhelzen gaat. 1k vind 't toch
stilstaan, also
zoo schrikkelijk onbeleefd van dien William dat hij
zich niet vertoont, he? Als hij toch weet dat er twee
jonge dames komen." Zip meende „een."
))U. unst, ik heb heelemaal niet over hem gedacht
nog, en laat hem maar blijven. Hid zit mogelijk verderop te lezen."
mij vinden ?" Nina vond dat ze
,,Hoe zou hij
dit Marie gerust kon vragen, daarvoor kreeg Marie
toch een arm, en had Nina medelijden met haw. Marie
moest toch lachen, eer ze kon antwoorden : „Hid ziet
er niet uit of hij veel op dameskleeding let."
„0, niet ?" verbaasde zich Nina teleurgesteld. „Kijk
een s, zit mijn kraag wel glad van achteren, en steekt
mijn ceintuurspeld wel. in 't midden ?" Nina draaide,
haar blouse aftrekkend, zich nuffig heen en weer.
„Ja, ja!" bemoedigde Marie, voor kamenier spelend.
a dat Marie's slecht gesneden blouse op
Din
den koop toe van achteren nog uitbolde, daar ze
haar taillespeld had verloren, hetgeen Marie's toch
al krommigen rug tot een halven bochel verhoogde,
maar Nina vond 't veel te lastig Marie netjes te
maken, zij kon haar speld toch met afstaan, en dus
zweeg zij maar. De meisjes wandelden voort tot bij
het lisch-vijvertje, een- gezellig omgroeid meertje, vol
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kroos, waarin een eendenfamilie recht genoeglijk huis
hield tusschen de groene biezen. Daarachter waren
de kinderen vergaderd. Twee en dertig poppen zaten
onder een grooten beuk op stoeltjes, bank] es en canapeetjes, en de zuigelingen, met de flesch bi zich, lagen
in wagentjes. Aimde schonk „thee", en Doortje, met
een ouden hoogen hoed van oom Freek op hetkorte
,
haar, deelde de kopjes rond en flikjes, drops es en
kaakjes aan Terry, Tommy, Ab, Piet Joseph, Dolfje
en Tinie, die gehoorzaam zaten geschaard om de
grootste poppentafel, en nu en dan noodkreten aanhieven over de slechte en schrale bediening, waarop
de gastvrouw hun steeds onverbiddelijk toesnauwde :
,,Hou je maar stil, je krijgt toch niks meer !" De kinderen vroegen dadelijk hoe Nina en Marie hun ijzerdraad-brillen zonder glazen vonden, waar ze zoo goed
doorzagen. Terry had ze gemaakt. Dolfje zag er met
de zijne bijzonder wijs uit, en staarde op naar de
lucht, waarin hij vandaag geen witte mannen kon
ontdekken. Tusschen Tinie en Dolfje zat n6g iemand ;
pop Jans, het hoofd van de poppengemeente, een aanvallige jonkvrouw, die op den eerwaardigen leeftijd
van 66n en zeventig jaar boogde, en nog aan grootma
Casselink, tante Georgine's moeder, behoord had.
Lange katoenen beenen had Jans, met er aangenaaide
zwarte stoffen schoenen, en haar behoudende gevoelens
bleken daaruit : dat zij nimmer haar kleeding van 1830
voor een meer moderne verwisseld had. Terry, als
dokter van het poppenvolk, dat bij hem „in de bos
was", constateerde elken winter dat Jans door influenza,
mazelen en typhus tegelijk werd bezocht, en Aimee
kamde en borstelde Jans' porceleitien zwart haar even
zorgvuldig als 't echte haar van Roodkapje en andere
poppen. Terry had Marie eens gevraagd, of zij niet
vond dat Jans op haar, Marie's moeder leek. „Wel!" had Marie, toen toch een beetje boos, geantwoord. „Maar . , ik . . . vind . . . 't . . . wel !" zei Terentius, die mevrouw Born er altijd met groote ronde
oogen op zat aan to staren, tot ontsteltenis zijner mama.
„Wat spelen jullie?" vroeg Marie nu gretig, over
Jans' ouderwetschen halsdoek strijkend.
„Bah, wou je niet meespelen?" Nina wilde er nie-
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mand naar vragen, maar dat die William toch zoo
onzichtbaar bleef.
„We spelen oom en tante, zie . je 't niet aan Doortjes hoogen hoed?" verbaasde zich Aimee. „Doortje
is oom. Eerst zijn we met onze neefjes en nichtjes
uit wandelen geweest, en nu drinkers we thuis thee."
„Is maarr suikerrwaterr, ja?" verontwaardigde zich
Tommy.
ullie nou geen OOm zegt tegen me, krijgen
jullie
jullie geen heele perliner elk ! ' dreigde Doortje den
drie Indiers.
,,Zeg, alsjeblieft praline, kind !"gebood Nina. Doortje kreeg een kleur, bang voor Nina.
Oom Doorrtje?" zong Ab, zijn bruine bakkesje den
grinnkk, „oom DOOrrtje, ja?"
„Oom Porus," verbeterde Tommy, „ik vind een oom
een mdn-vent."
,,Oom Hokus-Pokus !" vond Piet uit, „veel mooier
is . . . Hu ! !" Piet stak de tong uit naar de gastvrouw
en echtgenoot, die in haar hoogen hoed, thans lang,
recht, streng en statig stond als een ibis.
„Waarom heb jullie die gekke brillen op ?" bestrafte
Nina.
„Omdat ... pa ... jarig is !" legde Terentius uit. „Ze
gek. Als er ... nu ... nog ... glazen
niet
zijn
gek ... nicht.'
in ... waren ... dan ... was 't
„Ga jullie nou maar been, als jij toch niet meespeelt, Marie !" meesterde Aimde. Op dit oogenblik
kionk er een schelle kraal van Tinie, die, met stoeltje
en al omgeduikeld, het gezelschap een paar omhoog
gebeurde blauw geschoende en gesokte, half bloote
beentjes bood ; waarna zij snel weer opkrabbelde, en
zegevierend vertelde : „Ikke, gefalt, Tinie gefalt, z66
pettig ... 6 zoo pettig !" En om die bewering to staven,
duikelde Tinie nogmaals om. Dit voorbeeld van mejuffrouw Christine Eckhardt werkte aanstekelijk op
de heeren Albert en Thomas de Gijzel en Joseph Lemaitre. In een oogwenk lagen ook zij op den grond,
de beenen omhoog.
De heele theevisite liep in de war Aim& trok zich
stampvoetend van ergernis, aan de krullen harer allongepruik oom Doortje trachtte het op Java geboren deel
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der gasten bij den arm op to sleuren. De wijsgeeren
Terentius en Rudolf keken elkaar eerst wezenloos in
de oogen. Toen daagde er verstandhouding op in hun
zich kruisendeblikken, en doken hun gekromde yingers tegelijkertijd in den suikerpot, waarvan de blanke
klontjes hun zoo verleidelijk toeglinsterden.
„Wil je 't laten ? !" de gastvrouw deelde klappen
uit en huilde zelf even hard als de gasten. „Terry,
roep William, hij ligt onder den appelboom te ,lezen !"
„Neen !" weigerde Terentius, „ik eet noll suiker !" ,,Ik Mk," verzekerde Rudolf, zich schadeloosstellend voor zkin tintelende ooren.
, TV?). zullen hem roepen !" bood Nina buitengewoon
gedienstig aan. „Zeg hem dat hij dadelijk hier komt !"
beval Aimee snel. Nina stak elegant haar arm door
dien van Marie, wandelde draaiend, zich achterover
rekkend weg, onder haar parasol. Nauwelijks had
Ab dit gezien, ofhij sprong op, en sloop lenig, onhoorbaar, tien wingers voor zijn neus uitgestoken,
haar bewegingen nabootsend, de dames achterna. De
andere indische aapjes grijnsden slim van genot.
De bewuste appelboom was het sieraad van , Welkom
Thais', en stond eenzaam, dikstammig, knoestigen
wijdgetakt op Williams lievelingsplekje, aan het eind
van den uitgestrekten tuin, dicht bij de lage schutting, waarover men heen zag op zonblond bouwland
en groene weiden met koeien en heldere slooten.
De meisjes zagen aan den eenen kant achter den
stam uitsteken een hoofd, met pet diep daarover gedrukt aan den anderen kant een paar zees- lange
beenen, waarop een boek was afgegleden.
„Daar heb je hem nou !" wees Marie Born, en knikte
plechtig.
„Tsjas-ses, is hij dat? Dit luie spectakel ?'' gilde
Nina meer dan zij vroeg, uit de diepte van haar teleurstelling op. Af vie] zij van een tien meter hooge illusie.
„Hij slaapt ! ZOO'n spectakel ! Hoe durft hij hier liggen
slapen?! !'
,,Hou je toch stil !" waarschuwde Marie Born, ,,als
hij 't nou hoort, kan hij je wel eens een spectakel maken !"
Ik hou me niet stil voor zoo'n luien idioot !" herhaalde Nina. Als zij er toch aan clacht met hoeveel
,,
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zorg zij zich dien morgen gekleed had; hoe vroeg
zij er voor was opgestaan ; hoe zij eerst, daar zij nog
in den lichten rouw over mama was, de grijze blouse
had aangetrokken, en dien toen weer uit had gedaan
voor de lila batisten, en hoe Alice door Mar schuld,
bij het vastspelden van haar kanten kraag, bijna een
speld had afgeslikt; hoe Hanna Kamp, natuurlijk uit
puren nijd, haar had toegevoegd : ,ZOO, opgetuigd
drgst: hoe er al rondverteld
borduurpatroon !' En ,
was dat zij zich geengageerd had, stel je voor, met
dezen William, dit schandelijk ongemanierd spectakel,
op wiens galantheid zij gepocht had, terwiji ze hem
heelemaal niet kende.
„Neen !" keerde zij zich toen naar Marie Born, „zOO'n
schandelijk ongemanierd spectakel !" Haar oogen
fonkelden.
„Och," vergoelijkte Marie „wees toch niet zoo boos,
die menschen uit de West zijn heel anders dan wij.
Misschien slapen ze daar altijd op dit uur !"
,Jij met je West. Hij was wel drie, vier jaar in Bonn,
en daar slapen ze niet op dit uur." Een geweldig
snorken ronkte door de lucht.
„Bah," wendde Nina zich in afkeer weg. ,Zeker
een paramaribosche snurk. Kom, ga mee, itlarie!"
Zich omdraaiend, bemerkte zij Ab, die nog met tien
vinKers tegen zijn neus stond, alles of to hooren.
daar heb je weer zoo'n zwarte !" minachtte
Nina. ,,Brutaal wezen !"
swarrt, ja ? Ik jou vertellen hoe ik swarrt komm.
De God gaf mij in den hemel een stomp, en toen
donderrde ik in een swarrten schoorsteen, ja? Maar
de .Hollander wordt door den ooievaar opgepikt,
daarom is hij wit ! Ja, William ?" wendde hij zich om,
tot het vastslapend jongmensch, dat op eens recht
overeind zat, klaarwakker, neen, met oogen, waarin
Marie Born gevangen zag al wat Nina zoo even gezegd had.
„Zoo is 't ..." bevestigde het jongemensch. „Dames!"
hij sprong, vlug op. „Goeien nick-gen! U neemt me
niet kwahjk, 't was geen heel chique pose, maar de
lucht maakte me slaperig. 1k vind 't er lief dat de
dames me komen opzoeken." Nina kleur e kreeftrood
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bij dezen aanmatigenden nadruk. „ U is zeker juffrouw
Donker, ik meen nicht Nina." William boog statig:
„Ik heb al veelvan U gehoord. Mag ik U de hand
drukken ?" Hij hield den elleboog bij het oor, en het
vijf vingers naar beneden bengelen, door Nina verontwaardigd ,)genegeerd". ,,O, die rakkers van kinderen, die haar chique manieren bespottelijk hadden
gemaakt, en Marie Born, al was ze goed, op sch661
zoo'n lor, prul en niemendal van lafheid, die zich omdraaide om te glimlachen ! Maar och, hij zou haar
toch niet hebben durven uitlachen?? Hij groette zeker
ook zoo, 't was engelsch en aristocratisch. Hij stond
nu, zijn handen in zijn zakken, haar aan te kijken.
Dit was dus de Nina die hij moest helpen opvoeden,
dit nuffig dametje met edelbleek gezichtje en oogen
als zwarte sterren. Nou, dat mondje kon leelijks genoeg laten hooren : „Luie idioot, schandelijk spectakel."
Hij had haar geen hulde genoeg bewezen zeker. Eerst
had hij bij tante Georgine in de veranda willen wachten tot de meisjes kwamen, dol nieuwsgierig naar zijn
nichtje nu, maar toen werd 't hem, ook omdat hij
vooral geen complimenten behoefdete maken, als
tante zei, daar te eng, en besloot hij voor de grap
onder denappelboom te wachten, met zijn boek op
ingesluimerd,
het gras liggend. Hij
Hidwas
was
doch Nina's schel stemmetje had hem dadelijk walker
gemaakt, en hem zich doers houden als sliep hij voort.
,,wat een aanmatigend katje! Nee maar, Aimee, had
toch wel gelijk gehad. Nou, hij had wel lust te beplaats kon
proeven of hij dat katje niet eens op ,
zetten. Maar wat was dat ding mooi, he .... kolossaal mooi . . . . Enfin, wat hielp dat? als ze zoo ondeugend was . . . . zoo'n nest. Niet eens burgerlijkbeleefd bleek ze."
Nina, van haar kant, stond hem op te nemen onder
haar lange wimpers door, want iets tintelends in zijn
blik hield die neer. Zij zagniet den fat, dien zip zich
had voorgesteld, met puntig geknipte nagels en een
'hals omstukadoord door een hoogen witten boord. Zij
zageen onaanstellerigen langen, forschen, en toch
leenig beweeglijken jongen, in een grijs sportpakje,
min gespierde gebruinde hals uit den omgeslagen
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kraag van een flanellen overhemd. Zij zag een blond
west-indischtype, ernstige bruingriize oogen doorspeeld van licht, en een neus die joist genoeg wipte,
om gezellig te kunnen heeten. Een donzig blond snorretje dekte zijn bovenlip, sterke witte tandenrijen had
hij, een putje kloofde zijn kin, die breed, kantig, en
s
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vol wil was. Als oom Freek, had hij de oogen ietwat
schuin. Zijn haar viel telkens met een weerbarstige
steile lok uit de kuif, Over zijn voorhoofd, en ongeduldig streek hij die dan weg. Van achteren was het
kort bijgeknipt. Hij viel Nina wel mee..„Maar zijn
kleeding was afschuwelijk ongegeneerd. Hij kon waarlijk voor haar wel een hoogen boord en een colbert
aan hebben getrokken. Hoe dOrst hij zoo verschijnen
En tOch zag hij er uit als een gentleman."
Marie Born, verlegen met de zaak, waagde thans
een woordje in het midden te brengen.
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„We komen u roepen, meneer Eckhardt. Aimee
wou dat u even kwam om de kinderen stil te maken."
_„Is er onraad aan de theetafel?" hij lachte hartelijk.
„Papa William zal we! eens even komen. Zeg, Marietje en William tusschen ons, hoor, we kennen elkaar
toch al. Allemaal broertjes en zusjes hier, laten we
maar prettig zijn, zoo, ja Nientje?'
„O, ik hou met van die familiariteit !" vertelde Nina
hem uit de hoogte. „Als Marie veil dat u haar bij den
naam noemt, moet zij u eerst zeggen dat u het mag.
Tenminste, dit is mijn zuster en mij geleerd door onze
gouvernantes en op onze kostscholen. U weet niet
hoe het hOOrt."
„Neer bewaar me . . . . heb ik ooit . . . bless my
heart, little prude !" William keek haar kluchtig verbaasd aan, en barstte in zijn luiden hartelijken schater,
die Marie Born flauw deed meelachen en Nina zeer
ergerde. Hij was op dat oogenblik met zijn Engelsch
te Paramaribo, waar hij het dagelijks sprak. Nina
bloosde tegen het rood der donkerste rododendrons in
tante Georgine's tuin op. ,,U hebt aardige siernamen."
,,Neen, zulke mooie als u heb ik niet. Prude is maar
preutsch. Hebt u dat allemaal geleerd van uw gouvernante, zoo, zoo ? en op de kostscholen, zoo zoo?
Maakt u de menschen altifd zoo uit? Mijn zusjes in
de West willen ook graag weten hoe 't hoort, kunt u
uw gouvernante niet recommandeeren ? Ze leert zeker
't allereerst ,luie idioot' vertalen in vier talen.
Ha ha ha ha!"
Toen, ziende dat de tranen haar in de oogen drongen, stak hij haar gulhartig zijn groote hand toe. „Korn,
geen ruzie, hoor kind, den eersten keer dat we mekaar ontmoeten. Ik vergeef je."
Nina had hem kunnen slaan en weigerde zijn hand
aan te nemen. ,,Niet ? Nu, ik ben toch niet kwaad
meer. Je bent nog maar een klein ding, pas drie jaar
ouder dan Aimee of zoo. 1k kon je vader waarlijk
wel wezen. Kijk, de blouse van Marietje is heelemaal
opgescharreld . . . dat had de vriendin zeker niet gezien, wel?" Zijn doordringende oogen hielden aan op
Nina. „Wacht Marietje2. last William je helpen. Ja,
ik weet wel, ik hielp mijn zusjes ook wel thuis."
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„Hebt u veel zusjes?'' vroeg. Marie nauw hoorbaar,
e hulp ; aan den eenen
zeer verlegen met die mannelijk
kant bang William te beleedigen door hem af te stooten, aan den anderen kant hem mijien ver wenschend.
Het was zoo eng, maarhij deed het handig. Nina
stak haar hand door Marie's roksplit en trok de blouse
af, terwijl William haar met een veiligheidsspeld bevestigde aan haar ceintuur. „Nog van Aimee !" lachte
hij, „ze geeft mij alles te bewaren er zit nog een
zeeppoppetje van Tinie ook in min zak. Of ik veel
zusies heb? Vier, Rosy achttien, Kitty vijftien, Georgientje twaalf en Frida zes. En vier broers ; Duco,
ouder dan ik, werkt op een plantage, en dan Jeff en
Etienne en Simon, jonger, gaan nog op school. Negen
kinders bij ons, ja. Kan schikken,he?'
Ja," prevelde Marie. „Bij ons zijn er vijf, vier zusters, cn broer. Dank u vriendelijk."
MO& je niet zeggen Marietje. jij,
,,U, al maar
hoor. Ze is wat verlegen, he ? Niet veel jongens bijgewoond ?"
,Neen, bijna niet . . . neven, maar die komen zelden."
,,Ze zijn niet zulke vreeselijke wezens, hoor, als
Marietje denkt. Kijk mij maar, ik ben heel gewoon."
Hij zag haar prettig aan, met zijn heldere oogen, en
vertelde, op weg naar de kinderen, van Rosy en Kitty
en Duco en Etienne, uitsluitend het woord richtend
tot Marie ; en Nina, verbitterd datzij, mooie Nina,
daar maar voor spek en boonen bij liep, draaide zich
eensklaps om en zei : „Ik ga naar tante Georgine."
Dit moest hem toch erg verdrieten.
,,Best, Nientje," beschermde William blijmoedig,
onverstoord. „Ik laat alt0 iedereen vr# Ga tante
Georgine maar wat helpen. 1k heb gehoord dat je
zoo'n best huismoedertje bent. Daar doe je 't toch
zeker voor. Ga jij maar gerust. Marietje en ik vinden
samen den weg wel, ja."
Nina trilde van woede, zij had gaarne zijn sportpet
afgerukt en er op getrapt. Zoo 'n verwaande spriet
van een iongen ! En die Marie Born — je kon toch
moeilijk lets leelijkers bedenken om naar te kijken,
zoo'n kloentjes-toetje en een bril — giegelde net hOOrbaar : „Nina en huishouden." „Schepsel zonder karakter,
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om zich zoo te laten Marieen door zoo'n William . . . .
Als ze nu maar niet ging vertellen van dien nonsens
over dat geengageerd ." Het koude zweet brak
Nina uit . . . maar toen bedacht zij zich : „Neen, neen,
Marie Born mocht een kloentjes toetje hebben, trouw
was ze, ze zou niets verraden, en dit kon je van
menigeen zonder kloentjes-toetje niet zeggen.
In de veranda zaten tante Georgine en oom, Freek ;
en Nina was zoo vol van al het onrecht haar aangedaan door den naren William, dat zij vergat oom
Freek te feliciteeren, en hem eerst gelukkig maakte
met het groene doosje, nadat tante Georgine dit voor
haar had neer gezet. Oom Freek toonde zich uiterst
verrukt en beloofde Nina, met een kus op iedere
wang,nooit een pen te gebruiken dan uit dit doosje
met nikkel beslag. Deze dankbaarheid bracht Nina er
toe bij oom en tante te klagenover het, gebrek aan
decorum in den vreeselijken William, en zij huilde bijna
van boosheid, toen haar relaas oom en tante achterover
deed vallen van den lach in hun rieten leunstoelen.
„0, iij krabbel!" schaterde tante Georgine, „o, jij verwaande, nuffige, kleine krabbel !" Tante sloeg de dikke
geputte handjes voor de oogen. „Maar oom Freek,
zal 't hem toch zeggen, nietwaar ?" smeekte de beleedigde Nina, haar arm vlijend om oom Freeks hals.
Oom Freek vond dit zoo'n gezellig gevoel, dat hij
haar op zijn knie trok, doch verbaasd vroeg :
,,Maar wat moet ik hem zeggen, Nientje ? Hij is toch
je neef, ouder dan jij, hij heeft niets onbeleefds gedaan of gezegd,"
„Maar tegen Marie Born, oom. Hij zegt ,Marie', zonder dat ze gezegd heeft dat hij mag."
Tante Georgine vond datMarie Born uit den band
begon te ,spnngen. ,,En Nina, wat word j# bezorgd
voor een Ander ! Dat is heusch wat goeds en wat nieuws."
,,Ik . . . . ik . . . . gelOOf wel dat Marie Born een goed
schaap is."
„Goddank !" zuchtte tante, eon stap vooruit op 't
pad der deugd, ga zoo voort, Nina." Maar Nina achtte
Marie's goedheid hier van ondergeschikt belang: „Hij
lag te slapen toen wij aankwamen !" pruilde Nina.
Hij snorkte allerafschuwelijkst, dat is toch' al heel
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ongemanierd." „Neen," vond oom Freek, „als hij nu
nog was gahn slapen, toenhij jullie zhg_ aankomen,
maar de toestand was al in werking, Nientje. Dat
feit is niet strafbaar, poes."
,,Maar hij , wist dat ik er was, oom Freek, en hij
ging slapen.
Nina stampte haar hoog fransch hakje op den
verandavloer. Tante Georgine schoot op haar toe, en
trok haar bid beide handen van oom Freeks knee af.
,Maar, kleine krabbel, iedereen denkt nog niet zoo aan
Nina Donker, als Nina Donker denkt aan Nina
Donkey! Geen haar op 's jon.gelings hoofd, dat aan
jou dacht, schatje. En als al haren aan jou dachten, hij heeft er zooveel, zou hij Nina Donker geen
oogenblik vergeten, en dat zou lastig voor hem min."
,He, tante Georgine, wat bent 11 toch flauw !" Nina
had nu de heele familie kunnen afranselen. „U had
hem toch net zoo goed verteld dat ik kwam, als u
mij had verteld dat hij kwam."
„Hdd ik hem dat .gezegd? . . . ik weet heusch niet
meer . . . 0 ja, ik zei verleden, week „nu, dan komt
Nientje ook, dat treft wel aardig."
„En wat zei hij toen ? ,Nientje', u had best kunnen
zeggen Nina. 1k ben nu toch geen kind meer."
„ Ja, ddt merk ik. Wat hij zei? ,O, tante.' Arme
jongen, hij nam 't heel koel op. Hij kende je niet. Hij
ontmoet zooveel jongedames en nichtjes."
,,Vrouw, ik moet toch eens even gaan zoeken in 't
wetboek van strafrecht, of er ook boete is, of een paar
dagen tuchthuisstraf, voor een jongmensch dat slapen
gaat als er zoo'n lief nichtje als Nientje komt." Oom
Freek trok Nina weer naar zich toe.
„Drie maanden eenzame opsluiting • voor dezen ontaarde ! Ha ! dat er goede justitie geoefend worde in
dezen lande !" riep tante Georgine, haar oogen rollend,
en knotsachtige armgebaren makend.
„Vrouw, zwaai niet zoo met je armen. 1k zie dat
.er een strengetje haar uit je chignon komt. Je hebt
zulk stug haar, vrouw. Net paardenhaar."
„Man, oudste kostjongen van me, beleedig me niet."
Tante kneep oom Freeks neus, en /4 haar blozende
wang. Zoo knepen zij elkaar. ,,'t Is geen paardenhaar,
'

Nina Donkei.

6

82
wet floszij !" maakte oom Freek het goed. Nina, neem
me niet kwalijk !" hij streek over zijn vrouws golvende bruine haren, die in een toet als een eikeknoest
in vlechten tegen haar nek aan waren gestoken, „ik
ben jarig vandaag, en mag dan altijd meer doen dan
anders. 1k heb zooveel gekregen, en ik ben zoo blij."
„0 ja, dat is waar, de inktlap van Marie, de inktlap
van Marie !" bedacht tante Georgine rad, hem van een
zijtafeltje nemend. „Een konijnenkop van geel en bruin
fluweel, met viooltjes er om heen geborduurd. Hoe
lief, he?"
„Als dat maar geen zinnebeeldige beteekenis heeft,"
bepeinsde oom Freek, de onnoozele fluweelen konijnentronie bekijkend, ,,als dat maar niet doelt op mi),
zoodat ik in dit lieve beest een broertje moet begroe
ten, he Nientje?"
„Vraagt u 't Marie zelf maar !" sprak Nina, steeds
uit ha ar humeur.
„Freek, pas op, als je dat doet. Maak 't schaap, dat
zoo mooi voor je gewerkt heeft, niet verlegen !" dreigde tante. En Freek, de oudste kostjongen, beloofde
alleen lief te bedanken, hetgeen hij ook deed.
Jaan kondigde aan 'dat de tafel gedekt was, en
gingde bel luiden om ,de bende fan den grooten
bandiet' bijeen to roepen. „Eerst wasschen ! eerst wasschen !" gilde mama, alle uitgestoken kleverige en
vuile handen afwerend.
„Juf, juf! waar zit dat goede mensch Dolfje, roep
juf! Een zoentje . . . . je kleeft zoo . . . . op je bolletje
dan . . . . m'n kleine muizenmannetje." Juf kwam van
boven gehijgd, waar ze had zitten naaien, en holde
met den troep derwaarts. Tinie zat op den schouder
van William. ,,Zit je daar prettig, Tinie, op den schouder van William ? „ J . . . . ja,!" kraaide Tinie . . . .
Wimbam zoetzoete Wimbam." William ging
zitten, zijn vrachtje steedsbij zich, als hoorde 't zoo.
Nina vond hem al even idioot als de rest van de
familie. Stel je voor, 4/ had al dien tijd zitten koken
van nib d, en die jongen vertelde, met Lintel-oogen, dat
hij zich suf had gelachen over die kinderen, met
Marie Born. Marie Born lachend met een student ! Als.
mama Born dat gezien had!
„
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Govert, uit zwemmen geweest, kwam gelukkig brandschoon binnen, gevolgd door nog wat natten Mozes,
ook uit zwemmen geweest. Oom Freek wreef Mozes,
dus droog met een paar ruwe handdoeken, en toen
klom Mozes deftig op eenstoel achter Govert, waar
hij altijd zat bij de maaltijden, terwijl iedereen hem
over de tafel hapjes toezond. Mozes werd bepaald behandeld als een mensch, in dit malle huishouden.
„Och, je hebt menschen, die dikwijls zooveel minder
goed zijn dan Mozes," beweerde tante Georgine. „Allemaal brillen ? 0, wat een wave luidjes ! Zij overzag haar
gebrild kroost.
De kinderoogen flikkerden gretig, want er stonden
schoteltjes met worst en tong en vleesch en ingelegde paling en nieuwe haring en jam en kaas en
koek en „bruun", en in het midden stapelde zich een
reuzenberg van goudbruine broodjes. En op het buffet, neen maar, op het buffet, rees een Eiffel-toren van
taartjes ! Nauwelijks had Ab de Gijzel dit bemerkt, of
hij stormde van tafel op het buffet toe, en hief een
woest vreugdegehuil aan. Onmiddellijk werd hij gevolgd door Tommy, Piet, Terry en Dolfje. Zij sloegen
de handen ineen, en zelfs de plechtige Terentius vergat zijn waardigheid van wijsgeer en zijn huwelijk
met de oude vrouw op krukken, en danste mee den
dans der wilde bewoners der Fiji•eilanden, onder kreten van zuivere verrukking. Nina vond het schandelijk-ongemanierd, oom Freek riep tot de orde, tante
Georgine, gek mensch, kneep jufs hand en lachte met
deze tranen, en William bracht de dansenden tot
stilstand en naar hun respectieve stoelen. Nina kon
die juff toch voor."
)1 U lijkt wel een kindermeid !" beet ze hem toe.
„Dat is zoo kwaad niet bedacht, lieve Nientjet een
kindermeid is een hoogst verdienstelijk wezen in de
maatschappij."
William knikte haar blijmoedig toe, juf Nel bloosde
hevig, en Nina wenschte dat zij maar niets gezegd had.
„Nina, Nina, dat tonRetje van jou!" zei tante. „Enfin,
never say die, we willen maar weer hopen op beterschap."
Wat at die William veel Paling en vleesch ver-
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dwenen . . . neen maar . . . . William, van zijn kant
zag poppige nuffige stukjes aan den vorktand hun weg
vinden naarNina's roode mondje. ,,Krijg je wel genoeg naar binnen, nichtje?" ontstemde hij haar plots
met een burgerlijken uitval. „Kind, je snoert je maag
toe. Doe als Govert en ik, eet }Zink, hap, hap. 1k weet
't al, ze is bang haar mondje uit te scheuren."
„'t Is onbehouwen zooveel te eten !" veroordeelde
Nina de gansche familie Eckhardt.
,,Dan maar , onbehouwen!
moet genoeg hebben,
en ik heb alt0 honger!" „clegoilteerde" William haar
verder, en hij nam geen brOodje, maar sneed zich een
paar flinke boterhammen af. 0, en met d e z en j o n g en
vertelden ze, op school, dat Nina geengageerd was!
PUnlUk was het!
,,Ik wet wat .." verraste Ab de familie op geheimzinnigen toon .... „van Nina, wat zij zei ja? bij den
boom die appelen krijgt, toen zij William zag slapen."
Iedereen keek naar Nina, die bleek werd van angst,
terwip een kiam rood Marie Born uitsloeg van benauwdheid, en William eenige kolossale happen achter elkaar nam. Maar Nina's oogen staarden hem in
zulk een smeekende vreeze aan, dat hij iets voelde
zachten in zijn zich tegen haar harden d gemoed, en
zoodra hij de happen volledig naar binnen had gewerkt, Ab heftig vermaande : „Wat wou jij, kleine
zwarte apenkop, die niet dens goed Hollandsch spreekt,
van 13.611andsche menschen vertellen? Je verstaat alles
verkeerd, en mag je klikken ? Pas op, pas op, dat ik
niet heel boos op je word en je gden vlieger maak."
„Dan," zei Ab gemoedelijk, nadat hij een poos verschrikt gezwegen had, „zal ik vertellen van de muizen
die ik doodkneep, met die tang, ja William ?"
„ Ja, dat mag je doen."
„O . . . brr ." rilde Marie Born .. . muizen."
,,Jij
Jij bang voor muizen. 1k niet. 0, jij
j moet zien !"
Ab ging er bij stddn om de zaak dapper uit te beelden.
„Ik hoor achter die behangsel rrrrrt! en ik denk ik
zal jou rrrrt ! en toen zij de keuken in, door 'n gaate . . Ilc rrrrt ! die tang, ik rrrrt ! ze doodknijp bij die
kop . . . Jaan, ja? Was hddrlijk, Ja? Jaan?" Want Jaan
kwam de heift van haar twaalfuurtje halen, koffie en
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brood had ze in de keuken, maar wat er bij behoorde kreeg ze van binnen, een bord vol nu.
„Apple is een koppensneller !" beweerde Jaan, zijn
hoofd bergend in haar goedige groote werkhand, „en
hid is Jaans beste vrindje."
,,En ik dan, Jaan ?"
,,En ik ? en ik ? zes paar blauwe, zwarte en bruine
kijkers vroegen om Jaans genegenheid. ,,Allernaal
vrindjes!" berichtte Jaan, „want min hart is ruim, net
als m'n maag!” William keek Nina, die een vies gezicht trok, eens aan, en proestte.
„Hm, mevrouw, paling, wat hebt u me lekker bedacht. Nou, ik roep : leve meneers verjaardag !" En
Jaan vertrok, hoffelijk en langzaam uitgeleide gedaan
door plechtige Terentius.
„Wat is die Jaan toch familiaar, tante !" vond Nina,
„'t is toch niet goed meiden zoo lang te houden."
„Voor sommige menschen niet, voor mij wel, poes !"
weerlegde tante vriendelijk-statig. En toen alle statigheid wegwerpend: „Hoor eens, kom ,me nou niet
aan mijn Jadn, want ze is een echt goed wezen, dat
bier al twaalf en een half jaar is, in Augustus. Dan
zullen we haar net es vieren. Ze is maar niet zoo'n
tegenwoordige floddermeid, die zes weken blijft en
dan met honderd standjes haar dienst opzegt ze is
een stuk van , Welkom Thais', he Freek ? zeg OOk jets,
wader.''
„En ik," verklaarde Govert gedempt, met vollen
mond, ,,zal een advertentie in de courant opstellen
voor Jaan."
„0, eet eerst je mond dan maar leeg, dat zal wel
mooi zijn !" bestrafte Nina. Woede blikkerde haar uit
Goverts oogen tegemoet, maar zijn moeder knikte.
„Ja Govert, je mocht wel wat meer manieren hebben."
„U zei laatst dat Nina den en al manier was."
„ja, wat Nina te veel vormen heeft, heb te weinig.
Doe hem maar wat over, Nina." Doch Nina zweeg,
even denkend a'an het ,,luie idioot."
„Maar tante," kwam zi) op de Jaanskwestie terug,
,den Esschenhof,
)1 ouwe Aal was wel achttien jaar op
en wig hebben haar nooit gevierd. Mama dacht er
niet aan."

86
„Jij en Jenny hadt er ook aan moeten denken,
hondje, en niet mama, die voor haar gezondheid van
de eene badplaats naar de andere reizen moest."
„Ja, ja! Oo, wat moet dat kind nog een boel Wren!"
plaagde William, de oogen toeknijpend. „Maar 't zal
wel gaan, want ze wi/ wel. Eten leert ze Mk nog. 1k
voorspel dat, als ze een maand naar William gekeken
heeft, ze net zooveel eet als Govert en William bij
elkaar. Dan heeft ze ook een gezond vrouwenmiddel
en geen ingeknepen tailletje meer, he Nientje?"
En Nina, die zich beroemde op haar prachtige
figuurtje ! Marie Born keek er bepaald verschrikt van,
en William verwijtend aan, al haar verlegenheid vergetend, terwiji tante over haars neefs gebrek aan
tact de wenkbrauwen fronste. ,,Kom, kom, geen al te
persoonlijke wenken in gezelschap, nietwaar, Freek?"
„Ile trek nu eens partij voor Nientje ! Ze was wat
lief voor me vanmorgen, en niemand zal een haar van
haar hoofdje krpnken, zoolang oom Freek leeft om
haar te beschermen !"
„Zoo 1n ridderlijke cavalier heeft nog nooit iemand
gehad," zei tante.
It Tante!" viel Nina uit, die, schoon hevig . blozend
over het „ingeknepen taillette," het maar zwijgend in
ruil nam voor het „lute idloot," hoewel haar eigenliefde een naarvinnig sneedje had bekomen. Maar
William kon 't niet meenen. Hoe kon iemand haar
figuur leelijk vinden ! ! ,,Waarom noemt u oom toch
Freek, hij beet toch Frederik."
Tante scheen als uit een droom te ontwaken, en
keek met rollende oogen rond. „Heee? Frederik! Was
het een Frederik dien ik trouwde ? 0, dat ik het
ten eenenmale vergat ! Weet je wat, laat ons tot een
vergelijk komen, ik zal hem Frederic noemen voor den
chic." En tante Georgine liet oogen, stem en hoofd
kwijnen: „Frederic ! Och! Frederic! Doe het deksel
even voor uw gade op de boter-pot, zoodat de boter
niet bederft ! Hebt gib het gedaan, mijn Frederic?"
„ Ja, mijn Georgine !" zei oom Freek, verrukt over
zijn nieuwen naam, van harte aan het spelletje deelnemend.
Waarna de gansche ,bende van den grooten ban-
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diet' uiteen stoof, onder oorvlies-scheurend gejuich.
,Och, meneer William !" aarzelde Marie Born
schuchter, ,zeg, u nu maar niet zulke dingen meer
tegen Nina ..
„Wat voor dingen, Marietje?"
,Van .... tailletjes en zoo.
„Vind je dat ik er verkeerd aan deed ? Ik moet
haar opvoeden."
Marie kon zich niet weerhouden te glimlachen, hij
zag er zoo jongensachtig uit, Coen hij dit zei.
„Nou !" bekende hij ruiterlijk : „'t was hatelijk, he ?"
„Ja,wel een beetle. U is toch een beer, en ouder
dan Nina."
„Nou, weet je wat, ik zal 't goedmaken." Zij lachten
beiden.
Nina zag dit gesprekje, van uit de verte, met leede
oogen aan. „Marie Born ging flirten met William.
Marie Born, verbe6d je! Hid sloeg haar op den schouder. Neen, zOO iets ! Die Marie hdd toch geen eergevoel. 0, als ze maar niet verteld had van dat geengageerd zijn . . . . Nee, nee, dat zou ze toch wel niet...."
Daar stapte William op haar toe. ,,Nientje," hij stak
weer zijn hand uit. ,,Vergeef me, ik zal nooit weer
zeggen dat je een ingeknepen tailletje hebt."
„En je zegt het !"Nina sloeg de hand weg, de
stevige, gespierde bruine hand. ,,Au !" huilde William
quasi, schik hebbend in dat slappe klapje. „Ik zal
't nooit weer zeggen in gezelschap.
„Dusje vind 't ...." hijgde Nina, rood van
kwaadheid.
„Eerlijk gezegd, ja. Je hebt een toegeschroefde
maag er door. Je maaktjezelf ongezond. Je krijgt
niet genoeg voedsel naar binnen. En ik vind 't leelijk."
„Le6lijk
„Ja,leelijk, heel leelijk. Mijn zusters mogen er zoo
niet uitzien."
„t Kan me niets schelen hoe je zusjes er uitzien.
En ik vind je vreeselijk brutaal me dat allemaal den
eersten dag al te vertellen. En je Mat 't niet te vertellen. Houd 't vOOr je."
ik denk
Ja, van voor zich houden gesproken
,

"
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aan den appelboom."
„Ik dacht dat j e sliep."
„0, was 't dadrom minder vleiend ?"
Neen, maar . . . je bent 't waard, dat zie ik nou..."
„Daar buig ik voor," zei William, zette zijn pet op
en nam haar weer af. „Nou, ik neem je niets kwalijk,
zoo'n klein nest als jij. je weet niet waar je staat en
wat *e zegt."
eneer Eckhardt weet 't zeker wel."
„Waar blijf jullie toch?" kwam tante Georgine de
veranda in, „de jongens willen gymnastiek doen,
William, ze gaanal aan de werktuigen, en er kan
nooit genoeg toezicht zijn. Kom Nina, zulk heerlijk
weer, en dan jij hier zitten mopperen. Vooruit
toe nou, krabbel."
„Neen tante, ik blijf hier. Die neef van u is zoo
lief en nett es tegen me. Ik wil niet wezen waar hi/ is."
„William, William, wat mOet ik hooren?"
„Ze zal wel aan me wennen, tantetje," zei hij zelfgenoegzaam.
„Ja, juist, je zult wel aan hem wennen, snoes Niet
mee ? nou, dan maar niet. Ga jij dan maar hier zitten
kniezen over denkbeeldige griev en. He, de rozen
geuren je hier toe, en kijk eens wat een prachtige
blauwe kapel daar fladdert Kom, laten we die samen
najagen Ik met m'n dikte, dan mag je me uitlachen.
Marie Born zit . al op den schommel, kijk nou, daar
vliegt ze met Tinie op haar schoot de hoogte in ! Korn."
.,,Neen !" volhardde Nina, daar William Mar steeds
uit stond te lachen. „Ik blijf hier. Ik neem wel 'n boek."
,,Koppigheid is een moos kruid, gelukkig wast 't
niet in alle hoofden !" citeerde tante met een kleine
variant. „Dag Nien."
Tante greep Williams arm, en daar gingen die twee
heen, samenzweerders. Althans zoo kwam het Nina
voor. „Lachen, fluisteren . . . . over haar natuurlijk."
En zij zat daar diep-ongelukkig uit de verte te kijken
naar het vroolijk troepje, dat joel
de en pret had in
den zonneschijn, terwiji in haar hartje kampten ergernis, afgunst, medelijden met zichzelf, en ontevredenheid over eigen booze bui. Niemand kwam om haar
te, verwennen en te vergoden en te vieren, en dit
))
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moesten zij toch doen, al was zU nog zoo kwaad. Ze
zag tusschen de stamrozen door Marie Born's grauwgelige leelijke katoenen jurk schemeren, en het grid ze
sportcostuum van William, die Marie aanmoedigde
aan de ringen te gaan. „Zij hoefde niet bangte zip n,
als er bij was, Manetje, he ?" Tegen Marie Born
kon hid wel vriendelijk zijn, maar tegen haar . . . . 0,
't was een komplot. Ze had het dadelijk gedacht. Maar
Marie Born had hem ook niet uitgescholden voor luien
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idioot. En zoo kwelde en martelde zij zichzelf.
of Nel, die met Jaan heen en weer liep, om de
tafel of te ruimen, keek naar het treurig gezichtje, en
kreeg een innige behoefte om te troosten. Maar bang
afgestooten te worden, hield ze zich in. Zij haalde nog
vuile glazen weg uit de veranda, schikteer stoelen
en tafeltjes, raapte gevallen kussens en antimacassers
op, legde ze weer netjes, deed een tak rozen in een
vaasie met versch water, en zette dit als een zwijgend
bewijs van medegevoel en deelneming voor Nina neer.
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„0, dank u," zei Nina getroffen, flauwtjes, en de tranen
die bolden uit haar oogen, plasten nu hoorbaar neer
op de bladen van het boek. Juf schudde even het hoofd,
maar zweeg, en liep bedrij vig haar werkjes af te doen.
Toen ze klaar was met stoffen, schikken en ruimen,
greep ze tante Georgine's groote naaidoos met de afdeeling vol vakjes boven in raaidoos die altijd in
wanorde was door het grabbelea er in van vele handjes, zoekend naar spelden, touwtjes en draadjes. En
juf begon de verwarde kluwens uit elkaar te rafelen.
Nina zag er onwillekeurig naar. „Kijk u eens !" lachend
hield juf eenbal van bindgareri, haakkatoen, floszij,
knoopsgatenzij, rijggaren, eindjes kant, haken en oogen,
en een borduurschaartje dat er in was blijven hangen,
in de hoogte „Als je 't zoo wou hebben, kr6eg je 't
niet zoo. Laten we dat gauw eens zuiveren. Heerlijk,
meneer en mevrouw zijn bij de jongens, dan zijn mijn
handers weer eens wat vrij. Van ochtend ben ik nu
en dan maar eens gaan kijken. Er is zoo'n massa te
naaien, en ik ben bepaald achter. Ik hoop dat ik de
zes nachtponnetjes voor Tinie deze week nog afkrijg,
en dan moet ik aan hanssopjes voor Dolfje." Gisteren
nog, zou Nina het versmaad hebben te praten met
zoo'n juf, dochter uit een tabakswinkeltje uit de Koningstraat, over naaiwerk. Maar nu die daar in den turn
komplotten tegen haar smeedden, en de William in
quaestie haar zOO maar zei dat zij een ingeknepen taille
bezat . . . . voelde zij zich veel zachter gestemd tegenover juf Nei, die toch ook daareven jets liefs Wilde
doen met die rozen zoo. En dit had Nina goed gedaan.
Er ging ook iets frischs en zonnigs uit van juf, iets
even zonnigs als de blonde krultetjes die om haar voorhoofd sprongen bij elken knik van haar hoofd. Goedhartige zachtblauwe oogen had juf, een klein en neus
en rozenkleur wangen. Ze was werkelijk niet leelijk,
haar leest nogal dun, haar haiaden waren klein. Nina
vroeg zich af of juf niet Bever getrouwd zou zijn, dan
eeuwig vreemde kinderen te wasschen, goed te verstellen en kamers op te ruimen en speelgoedkasten.
Zij vroeg hoe oud juf was, en ontving prompt ten
antwoord : „Heel wat ouder dan u, vijf en twintig al.
U bent nog heerlijk jong."
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„0, dan kunt u nog best trouwen, en dat zal prettiger zijn dan in betrekking."
Er kwam even een weemoedig trekje om jufs frissche
lippen. Maar zij lachte en zei : ,,O, dat is volstrekt
niet noodig. a ben best tevreden zoo. En als ik
trouwde, zou ik niet meer voor Huib kunnen zorgen."
„Wie is Huib?"
„Mijnbroertje van dertien, hij is een zwak ventje,
zoo heerlijk vi661, o verrakelijk! Hij
maar hijelt
spe
speelt nu al wel 's bij families, en Donderdagavond
was hij hier. Hid is nu op de muziekschool en dat
betaal ik!" besloot juf met eenigen trots. „Want vader
zag het er niet in, en mijn tweede moeder ook niet . . . .
och, en we zijn met ons zoovelen, en 't kan zoo best
niet gemist worden bij ons. En nu wilden ze hem in
een boekwinkel doen als bediendetje, verbeeld u nou,
Huib met zi n aanleg! Maar toen stak ik er een stokje
voor, en nou leert hij prachtig. De heeren van 't conservatoire zijn z66 tevreden. En elken zomer stuur
ik hem naar menschen in Gelderland, voor z'n longen.
Daar ligt hij dan maar te lezen in een hangmat tusschen de dennen, en dan komt hij terug, zooveel
beter. He, en dan ben ik zoo blij."
„Hoeveel verdient u dan hier?" ondervroeg Nina.
„Twee honderd vijftig, met kost en inwoning . . . veel."
,,Maar houd u dan niets over voor uzelf?"
„0 zeker, genoeg, mijn behoeften zijn maar bescheiden. Gut, ik heb nog wel wat op de spaarbank, een
kleinigheid. En ik mag mevrouws oude japonnen altijd, mevrouw is zoo'n dot . . . . Deze is er ook een
van mevrouw. Heb ik 'em niet netjes vermaakt?"
„Ja ." aarzelde Nina, bedenkend hoe zip' nooit
remands oude japonnen zou willen dragen. Het moest
wel vreeselijk zijnzich zoo op te offeren voor een
broertje. „Waarom is u niet liever onderwijzeres aan
een school?"
,,Ik kan niet tegen schoollucht, mijn longen waren
vroeger niet zoo heel sterk. En het buitenleven doet
me goed."
„Bent ... bent u nooit geengageerd geweest?" vischte
Nina, er niet aan denkend dat men zelfs tegenover
een meisje uit een tabakswinkeltje onbescheiden kan
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zijn. Jufs blos verhoogde zich, zij keek Nina aan,
weifelend :
„J a," viel ze op eens rad uit, als wilde ze gauw iets
piplijks kwijt, „maar hij is d
."
,Is hijood?"
j ufliet
d
haar bloeiend gezichtje bleek zinken
op de naaidoos met de vele vakjes, en snikte het
plots uit. Nina, wakker geschrikt uit haar lusteloosheid
sprong op haar toe. „Och, had ik maar niets gevraagd
0, wat spijt 't me 1" Zij stak haar hand uit, waarop
jufs tranen dropen, en streek zelfs over de blonde
krulletjes. „Och, sprak juf, „ik weet zelf niet wat me
overkomt, want ik heb er nOtht over gesproken hier,
dan tegen mevrouw, en clat is zoo'n lief schattig mensch,
aan \vie e alles kunt zeggen ; zoo'n echte allemansmoeder. Dank u wei .voor de sympathies 1k weft niet,
soms op mooie rijke dagen als dit, denk ik er vdel
meer aan."
Vertelt u rnaar jets van hem .... als u 't wilt . . ."
aarzelde Nina.
,,Och, er is zoo weinig to vertellen. Hij woonde bij
ons op kamers, en gaf vioolles, en had schik in Huibs
goed gehoor en leerde hem voor niets, en wij zagen
elkaar veel, enhij kreeg mij lief, en ik hem, en hij
vroeg mij. En ik zei ja, dadelijk, al was hij arm, en
had hij niets dan zijn lessen en ik mien frObelschool.
Wij spaarden, en kochten aan voor ons huishoudinkje,
en toen kreeg hijnuwzinkingkoorts
ze
en stierf. Een
maand na dood zouden wij getrouwd zijn. 't Is
nu net twee jaw-. 1k werd er zelf ziek van, en dobberde tusschen leven en dood : maar de dood gooide
me weer weg, 't leven in. Mijn plaats op de school
was ik kwijt, en toen beval de hoofdjuffrouw me aan
als gezelschapsjuf en kamenier en hulp in de huishouding bij een schatrijke mevrouw met twee dochters.
Gruwel#1e. De menschen telden me minder dan Tyras,
hun hond. Geen goed woord kreeg ik, en de eenige
die daar medelijden met me had, was een bejaarde
keukenmeid. zuchtte daar een jaar letterlijk in slavernij, en wou zelfs voor thuis niet weten hoe ik
had. Toen las ik toevallig in het Vaderland dat mevrouw
Eckhardt, huize Welkom Thuis' een geschikte juffrouw
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zocht. , Welkom Thais'! de naam alleen klonk me zoo
heerlijk toe. En zOO zag ik uw tante met haar vriendelijk warm gezicht, voelde ik me als had ik mijn
leven lang op Mar gewacht. 1k had mijn akte bij me
en vertelde mijn heele geschiedenis. Ze nam me dadelijk, ik was de eerste, en ze wilde niet dens om geturgen gaan bij die trotsche mevrouw, dat vond ze
een vernedering voor me. En ze kneep me zoo vriendelij kin mijn wang, met : 't Zal wel gaan, hoor. Ile
ben niets bang.' Ik huilde van blijdschap, toen ik hier
met mijn koffer introk, en alle kinderen om me heen
dansten. Mevrouw had een kop sterke koffie voor me
laten zetten, en een paar boterhammen met vleesch er
bij klaargemaakt en een ei. 't Was gewoon mddr dan
lief. Meneer en mevrouw zi n vrienden voor me, de
kinderen gewoon dotten, en an zijn er Mozes en Jaan.
Neen, heerlijk Natuurlijk, je weet je plichten, ik zou
me wel schamen, als ik ze niet wist. Maar hier is
liefde, en liefde vergoed alles. Tenminste voor mU."
Jufknikte, sloot de thans opgeruimde naaidoos,
waarin alle vakjes netjes vol, en begon met ijver aan
het nachtponnetje no. 6; haar veldbloemengezichtje
weer een en al fleur. „Je moet je niet neer laten slaan
door 't leven !" vertelde zij Nina, „en maar hoop en
moed houden en werken. Je moet altijd weer uit je
narigheid kruipen als een kuiken uit een ei en net
doen of 't leven heel nieuw voor je is en den zon al.
Als Huib 't nou maar tot iets goeds brengt. 1k wil
nog niet denken aan eenconcert, maar een goeie
plaats in een orkest
die krijgt hid sten*, En dan
roep ik hoera ! En dan speel ik vangballetie met de
gemaasde kousen."
,,Hoe kan je zoo vroolijk zijn?" wilde Nina vragen,
maar juf onderbrak haar gedachtengang door schalks
te vragen;
„Is Tt nu onbescheiden, als ik onderzoek wil doen
naar uw groote verdriet?"
En Nina zei uit den grond van haar hart: „Ik zie
dat 't mane nOnsens was." Nog nooit was zij zoo oprecht geweest.
„U had 't zelf gemaakt ? Dat doen weeldekindertjes
maar al te dikwrils r
,
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„Ja." Half verlegen,half lachend zag Nina haar
aan, en juf vond dat zij er nooit zoo beeldig had uitgezien, en een gevoel van warme genegenheid voor
dit moose raar trotsche kind begon haar te doortintelen. Vergeven en vergeten waren alle ontvangen
zijdelingsche hatelijkheden. „Moet u ook niet eens in
den tuin ?" vroeg zij hartelijk.
,,Neen, als ze me noodig hadden, zouden ze me wel
roepen. 1k blijf maar hier. U moet niet denken dat ik
nooit verdriet had . . . . toen met mama . . . . papa is
altijd ver, en Jenny is getrouwdin Utrecht." En werkelijke tranen persten zich nu uit de oogen, die zooeven krokodillentraantjes hadden vergoten. ,,Och ja !"
sprak juf, meewarig voorover buigend, „iedereen heeft
zijn lasten. Maar u heeft ook bijzonder veel voorrechten, en daar zou ik nou's onbezorgd en vroolijk van
gcniet-en, plaats vante breed en en te kniezen over
onzin. U moet 't me niet kwalijk nemen, dat ik zoo
ronduit spreek. We hebben nu zoo heerlijk gepraat,
en ik heb u veel sneer verteld dan ik aan remand zou
doen. 1k hoop dat we voortaan dat u nou wat
beter denkt over een juf. Een juf is Mk een mensch.
1k heb dikwijls gemerkt dat u er anders over dacht."
„0 ja ?" Nina kleurde, „ik beloof 't u . . . . ik wist
niet . . . . u is een beschddfd meisje . . . . ik . . . . och,
ik was mat tegenover u. Wees u maar goed op me."
Zip
eep
gr het handje met den doorprikten wijsvinger,
het handje dat zoo trouw werkte voor Huib, en drukte
het, voelend dat een juf ook een mensch was, en deze
juf een extra lief mensch, waarbij de drie el6gantjes
poover bleken.
„Vijf uur, de tafel is groot, ik moet dekken !" Juf
hoorde de eetkamer klok slaan en keek op haar zilveren horlogetje, dat Nina aan een zwart koordje uit
haar japonlijf te voorschijn zag komen. „Nou moet ik
hier weg. En u gaat zeker daar?"
„Nee!" pruilde Nina, een verveeld neusje trekkend.
„Helpt a dan dekken !" stelde juf uit de grap voor.
Nina krinkelde nog eens haar neusje tot een ,ajakkes". Toen bedacht zij zich, het was toch wel aardig
zoo eens. Op kostschool moest zij het elke week

95
doen. Koninginnen deden het ook wel voor pleizier,
als het hofleven haar verveelde. Hoe dit mogelijk was!
„Zoud u koningin willen zijn?" viel ,
uit tegen juf.
„N&n!" riep juf verbaasd, ,,dat n6it
! dan nog maar
Never juf en hard werken !" Juf zag zich al, terwijl
zij achter Nina aankwam met een stapelborden,
messen, en in ring-en gerolde servetten, in witte zip de
of satin, een diamanten riviere viammend op haar
hoofd, en een ordelint schuin-breed overhaar Borst,
zeide zij. Nina kreeg lepels en vorken uit de buffetlade, en ging mee dekken. Maar onder het langs den
spiegel pan, viel het Nina op hoe scheef haar kraag
zat, en zij vergat tafeldekkerij en juf, en schikte hem
recht, en bezag toen aandachtig haar mooie gezichtje,
en trok den strik vaster om haar hoog opgenomen
zwart haar. Eindelijk scheen het tot haar door te
dringen dat zij wat moest helpen, zij wendde zich om :
„He, dat is jammer !" klonk een plagerige stem, „ik
wou Quist een spiegel offrddren voor van achteren, ja."
Het was de vreeselijke William, die naast juf stond.
Juf, in medelijden met Nina, boog zich deep over een
leeg schaaltje, als ontdekte zij daar plotseling een
allersmakelijkste vlade in. Nina trachtte William met
een blik te vernietigen, en holde de kamer uit, alle
goede voornemens te zijnen opzichte vergetend.
,He menethl" beklaagde juf.
William draaide eenigszins verlegen rond, toen Omlachte hid en foot: „Wel juf?"
„ik geloof dat u nu wel een klein beetje onbarmhartig is."
„Kan wel, ik ben niet volmaakt, evenmin als mijn
waarde nicht."
,,Ze is Loch een veel liever meisje dan u denkt;
dat weet ik."
,,Nou, ik zou grdag- wat van die liefheid zien !"
„Doet u zich niet een beetje harder voor dan u is?"
„Hoe weet u dat, slimme jul? Misschien wel."
's Avonds zaten zij allen gezellig om de tafel te
ganzenborden. Nina was door tante in den kring getrokken. „Neen maar, nu zal je er ook in, krabbel,
malle kleine nuf!" „ Jij zal daar niet met een hunke-
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rend-ongelukkig bekje zitten te turen, terwijl wij pret
hebben hier !" besloot oom Freek. Juf had gauw meneer
enme vrouw toegefluisterd dat Nina toch zoo vriendelijk met haar had zitten praten : „Och, vond mevrouw
't niet lief?" En dus omspande tante Nina met beide
armen en zette haar aan tafel tusschen Aimee en juf.
„He ma !" zuchtte Aimee, reeds pruttelig onder de
nog te komen vermaningen van de gemanierde. Want
als Aimee gaapte zonder gauw de hand voor den
mondte houden, of zoo, kreeg zij den wind van voren.
,,W it jij extra vroeg naar bed, Aimee ?" vroeg haar
vader. „Neen? dan als de wip eens flank opgeschoven
voor Nientje." Oom. Freek had vast besloten dat v6Ortaan niets dan liefde hem zou regeeren ten opzichte
van zijn nichtje, wier vader zoo ver was. 't Kind zou
nog wel goed worden. Het pennendoosje had zijn hart
geheel veroverd, 't kind was voor hem bepaald vandaag een dot geweest. En ze zag er zoo allerliefst
uit vanavond, met een beetje kleur, precies een roc,,sje.
En zijn oogen telegrafeerden zijn bewondering naar
zijn vrouw, die snel knikte. De ijdele
i
Nina behoefde
niets te zien, vond tante. Nina had eerst ganzenbord
en pepernoten versmaad maar juf, nu haar vriendin,
boezemde haar bepaald belangstelling in voor het
zwaantje, waar zij behoorlijk op kwam, en de put en
de gevangenis, waar zij behoorlijk in kwam. En juf
telde terug en bij voor haar. „Zoo, nu doe . je eens
ferm mee," keurde tante goed, „je moet ook niet altijd
doen of je vijftig jaar bent, en wij schamen er ons
ook niet voor."
William zat studentengeschiedenissen en gymnasiumhistories uit Bonn te vertellen, waarom Marie
Born, letterlijk gekropen uit haar gewone zelf als
een slak uit haar huisje, zat te gillen van plezier,
en dan telkens met verschrikte .00gen, een hand hal.verwege haar mond geheven, rondkeek, als verwachtte
zij over deze uitbundige luidruchtigheid een bestraffing
van afwezige moeder Born. William glimlachte er
medelijdend om. „Arme stumperd, nthl die scheen dOk
haar genoegen wel op te kunnen in het levent"
Nina hield zich zeer nuffig op een afstand tegenover William. „Hij hoefde waarlijk niet te denken
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dat hij geestig was." Dus deed zij telkenst als er wat
te lachen viel, of zij een pepernoot liet vallen, en dook
dan onder de tafel.
„Nientje, buk Loch niet zoo, Govert raapt 't wel op
voor je !" verwonderde zich bezorgd oom Freek, die
niets hoorde van bevelen tegen de kinderen.
„Och, oom, Nina zit eenvoudig onder de tafel uit
te lachen, ik hOOr haar. Ze vindt me zoo grappig,
maar ze wil 't niet weten, he Nientje?" vroeg de alles
radende William.
,,Onuitstaanbaar sujet !" mompelde Nina.
Nina gaf juf een arm, en ging met haar de kinderen naar bed brengen de drie indisch-mannetjes,
in danspassen en grimassen, onbemerkt, achter de
twee aan. „Freek, hou . . . me ... vast, ik . . . val .. .
flauw !" hijgde tante Georgine. ,,Nina . . . o, zie Nina ...
de vooruitgang . . . . als 't maar cu -art." Zij greep haars
mans moues.
,,Waarom zou 't nu niet duren ?" verheugde zich
oom Freek. „Denk wat menschlievender alsjeblieft,
Georgie, en wees niet zoo kinderachtig, voor vijf en
dertig."
Ja, Nina's sympathie voor juf was nog niet verminderd, daarom ging zij mee, maar zij wilde ook
den vermetelen William straffen, die niet den enkele
maal nog bewonderend zijn blik naar den haren had
opgeslagen. Zij wilde Tinie uitkleoden, die eerst niet
bid haar verkoos te gaan, en toen zag Nina in hoe
verkeerd zij gedaan had met het kind schuw te maken
door haar bestraffingen. Nu scheen de afkeer ingeworteld. ,Tinie niet door Nina ! Tinie juf, maatje,
' niet van Nina."
Tinie houdt
„En als Nina je nou een mooie pop geeft . . . ."
„lien, mooie pOp !" drong Tinie, eenige belangstelling toonend.
„Bah !" zei Nina tot juf, „wat een wantrouwig, hebzuchtig karakter heeft dat kind. Wat een sluwheid
voor nog geen drie."
Juf glimlachte even. „Ze zal wel aan u wennen, ze
is zoo klein. Als ik u was, beloade ik haar juist zulke
groote dingen niet, maar bracht eens een zakje flikjes
mee. Dan kunt u haar misschien wennen. Ik geef haar
,

Nina Donker.
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nooit iets, alleen als ze jarig is, of met St. Nicolaas."
„En op u is ze
„Ja, maar mag ik 't u zeggen ? 't Is net hoe je
kinderen en menschen aanpakt. Er past een sleutel
op ieder hart, en u hebt nog niet de rechte sleuteltjes
gevonden. Och, troost u zich maar, u bent nog jong,
ik heb zooveel ondervinding. Vooral met kinders."
Tinie danste nu kraaiend rond in haar hemdje, juf
had haar maar uitgekleed, want zij spartelde zoo
hevig tegen bij Nina, zij sloeg zelfs. ,Ze gelOOft nog
niet in u !" betreurde juf.
Nina kreeg een kleur. Niemand scheen in haar te
gelooven. Marie Born van morgen niet, toen zij zei:
„j ij bent mien eenige vriendin", tante Georgie niet,
had 't zoo even wel gehoord, en nu Tinie weer
met, en ook Dolfje ging achteruit, toen zij hem wilde
helpen. Zou juf in haar gelooven ? Och, natuurlijk
evenmin. Toen bemerkte zij hoe heerlijk het isgenegenheid te ontvangen, al is het magi - van een kind,
en zij had wet een gouden ringetje willen geven om
een kus van Tinie tp lipithpn ) Qic
zorweei kreeg,
ongevraagd. Zij was te trotsch het kind te dwingen,
en Bing naar beneden.
k wam beneden met een treurig gezichtje,
Zip
en
oom Freek strektedadelijk de hand naar haar uit.
„Kom jij maar bij oom, Nineke. 't Is wit lief van
je, om mijn telgen naar bed te brengen. Zijn ze er al in ?"
„Ze wilden zich niet door me laten helpen !"
Oom Freek was vol medegevoel,
„En wthi jij ze graag helpen, Nineke?"
Z.R knikte, half beschaamd.
II" an moet je 't niet opgeven !" fluisterde hid, ,,en
eens iets liefs voor ze doen, nu en dan. Dan worden
jullie nog dikke vriendjes."
„Oom Freek !" fluisterde Nina terug, „u is waarlijk
de eenige hier die goed voor me is."
„Och, arm hartje." Hij dacht aan zijn gestorven zuster.
Nina gaf hem een kus. Van morgen had zij het uit
eigenbelang gedaan, was gekrenkte ijdelheid in het
spel, maar nu werkelijk omdat haar hart in nood zat.
„Zoo?" zei tante Georgie, haar elleboog op tafel
leunend, en Nina jolig aanstarend. ,,Oom Freek wordt:
.

'
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aangehaald, en ik krijg niemendal. 1k krijg nooit lets
dan grauwen en snauwen."
. ,U lachte me uit, toen ik met juf meeging," pruilde
Nina.
,,En als ik er nu spijt van heb? Deed je 't heusch
om min kinders van dienst te zijn, Nina? Wees derlijk.? of had je nevenbedoelingen?"
herlijk2. eerlijk . . . . hoe kon je nu altijd volkomen
eerlijk zijn . . . . Juffrouw Webbe sprak van eerlijk,
Hanna Kamp sprak van eerlijk, William sprak van
eerlijk, tante sprak altijd van eerlijk . . . . Het scheen
toch lets te zip n dat zoo hOOrde.
,Ik . . . . ik . . . . deed 't eigenlijk om . . . . omdat . . . .
ik's . juf . . . . nu aardig vind . . . . en ook
."
„En Oa?" vroeg tante, met opgeklaard gezicht.
„Och," Nina liet haar hoofdje hangen, „om dien
mallen William even niet te zien . . . . hij denkt zoo
dat hij geestig is . ."
„Bravo!" zei oom Freek. ,,Zie je wel, ze kan oprecht zijn."
„En hij heeft je niet genoeg bewonderd naar je zin !"
zette tante Georgine het mes dieper in de wonde.
„0, jij kleine krabbel en ijdeltuit; maar ik hou tOch
van avond honderdmaal meer van je, dan ik ooit gedaan heb. De medicijn werkt al uitstekend, de dokter
ziet beterschap, hoezee !"
„Welke medicijn?" vroeg Nina verwonderd.
„Dat is 114n geheim."
„Kom, speel ons een mooie sonate van Beethoven,
of lets uit de Zauberflote," verlangde oom Freek.
„Neen, ik zal dat nieuwe concert spelen , ."
„Speel nu maar liever jets dat je kent !" raadde tante.
Maar Nina verlangde te schitteren voor den ongevoeligen William, die maar zat door te praten met
dat kind Born, en rammelde, met honderd fouten, het
bewuste stuk af, dat haar krachten te boven ging, en
haar arm pijn deed.
Oom Freek schudde het hoofd.
„je bent zeker niet boos, als ik je zeg dat ik 't volstrekt niet moor vind?" vroeg William, en hij zag er
uit alsof hij 't volkomen meende.
Den volgenden morgen, na het ontbijt, moest William
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heen, hij wilde naar oude kennissen van zijn vader.
te Rotterdam. Hij was het eerst, van de groote men :
schen,bd.Javgehuiskmr,watzj
deed met Piet, Ab, of Tommy op haar rug, haar voortdrijvend als hond of paard. „Jaan, je bent een model
van zelfopoffering !" lachte William, en hij ging in den
turn, tusschen de rozen, peinzend over Nina.
,,t Is te gek, arm ding, ik heb haar zoo afgesnauwd
. . . . Maar 't is toch ook een verwaand snibje. En

ik moet 't doen voor tante. Ik wou dat ik niets beloofd had. Maar 't is toch wel aardig ook. 0, daar
komt ze aandraaien . . . Dag Nina, goed seslapen?"
Nina wilde hem eerst niet zien, maar zij had haar
zondagsche blouse aan, een witte geborduurde, die
zij bewaarde op , WelkornThuis', en die moest hid toch
bewonderen. Dus trad zij op hem toe.
William liet zijn hand neerbengelen langs zijn oor :
„nichtje, goed geslapen ?"
,,Een gek alleen geeft zoo'n hand," haar oogen
flikkerden.
„Je, velt je eigen vonnis, Nineke."
d je mid dan gek?"
„Vin
„Zoo 'n beetje . . . . boel."
„En ik vin d jou onuitstaanbaar."
„0, dat is me wel eens meer gezegd."
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„Werd je dan niet boos?"
„Wel neen, vooral als een meisje 't zei, want dan
meende ze 't juist andersom."
„Ik geloof dat jij een groote flirt bent."
als Nientje wel wou ?"
Niet zoo
„Flirt je met
niet graag?"
liever verstandig."
„Ik praat
, ,En ik zag je flirten met Marie Born."
William gooide zijn hoofd achterover en schaterde
over zoo iets zots. ,,Veel te verstandig kind om mee
te flirten."
„Vind je 'r niet leelijk ?" vroeg Nina vertrouwelijk.
„ Nee , en ze spreektveel te lief over jou, dan dat
haar leelijk mag vinden. Je kunt een voorbeeld
aan haar nemen. Korn, Nineke, laten we vrienden zijn,
ik geloof dat je een best meisje kunt worden, als je
maar wilt. Laten we elkaar de hand geven. Jij mag mij
eerlijk alles zeggen, en ik jou. Is dat afgesproken?'
„Ik vond je gisteravond schandelijk onbeleefd."
,,Speel dan een volgenden keer eenvoudig zOO, dat
ik &Hi* beleefd kan wezen. Word je nou zOO graag
gevleid ? Wat heb je daar nu aan ? Je whet dat je
gisteravond knoeide. Moet ik dan roepen : bravo, o, hoe
mooi ! Dan weetje dat ik er toch niets van meen."
De ontbijtbel luidde en zij gingen naar binnen.
De heele familie bracht William naar den trein.
Nina wilde eerst niet mee, dock zij bedacht zich.
„Kom," zei William, „breng. me maar, speel zilsje."
En zij zag in dat behaagziek doen en mal wezen
uit ijdelheid toch niet ging.
Zij was de laatste die uit het portierraampje een
hand van hem kreeg. Hij drukte haar vingers pi nli^ k
stevig. „Alles vergeten en vergeven. Tot ziens, Nien,
Er blonk haar zooveel trouws en hartelijks uit
he
zijn oogen tegemoet, dat het haar hartje warmde, en
zij gul nep: „Ja, dat is goed !" in plaats van het ,au
revoir!' anders met een nuffig mondje gesproken, en
zij, vergat zelfs het burgerlijke ,Nien, en het ingeknepen
tail
letje.
.„Nu, hoe vond je 'm ?" vroeg tante, „toch wel aardig, he?"
,,Ja, toch well"
,,
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„Zoo, dat is best" En tante stapte vergenoegd naar
huis.
„Juf!" sprak Nina, bij het afscheid, „tante heeft gezegd dat Huib eens mag komenviool spelen als ik
er ben, en ik zal over hem schrijven aan papa. Je
vind zoo weinig artistieke menschen in 't leven, en 't
is wel prettig iets voor ze te doen. Misschien mag ik
hem wet eens een betere viool geven dan hij nu heeft.
Jets dat weer artistiek klinkt.
Dit was zoo a la Nina, die niets van Huibs andere
viool wist, dat juf zich haast niet kon weerhouden
heel even te glimlachen, terwijl ze haar met een fermen handdruk dankte, maar juf bedwong zich bijtijds,
ze wilde Nina's gevoelens vooral niet kwetsen. En het
was verrassend-lief van Nina. Juf had 't nooit achter
Nina gezocht.
En Nina had een blij gevoel over zich, toen ze jufs
verrast . gezicht zag. 't Was toch wel aangenaanrn
iemand lets prettigs te kunnen zeggen.
"

ZEVENDE HOOFDSTUK.
DE DRRRRR

De vacantie was op handen, maar voor zij aanbrak
zou de nieuwe leerares in de hollandsche taal haar
eerste les komen geven. Zij bleek een doctor in de
letteren, een Dr., en dit feit werd den meisjes met veel,
trots en zelfvolcioening aangekondigd door juffrouw
Webbe. Hanna Kamp, die krijg voerde tegen al wat
zweemde naar aanstellerij en pedanterie, vatte een
woest vooroordeel op tegen de te komen ,nieuwe' en
uitte dit door niets dan de vreeselijkste Drrrr-geluiden, als voorspelling van de nare ti' den in aantocht ;
in welk voorbeeld zip spoedig gevolgd werd door velen,
voornamelijk de kleintjes, die er van genoten. Overal
waar juffrouw Webbe kwam en liep, door gang of
lokaal rolde haar brutaal of zuchtend naar de ooren :
„0 Drrrrr 0 Drrrrr !" Het was zoo'n heerlijk geluid
voor de tongen. Het had iets spoortrein-achtigs. Alle
onderwijzeressen hielden de handen tegen de slapen :
„Meisjes, wat bezielt jullie? Jullie lijkt wel gek!" En
arme Fratilein, in haar broodmagerte, jammerde : „Ach,
bitte, bite Luischen and Jacoba ! Lassen Sie das. Anna!
1st das aber schrecklich ! Wie glticklich dasz die Ferien jetzt ein Anfang nehmen. 1st nicht zum aushalten !
Es macht mich toll !" Juffrouw Webbe dacht er over,
vernomen hebbende wie de geniale toongeefster dezer
mode was, een onderzoek in te stellen naar de gaafheid van Hanna's geestelijke vermogens. In elk geval
liet zij Hanna, die nooit iets van een opstel terecht
bracht de noodige maken over : onbeschoftheid, onhebbelUkheid, slecht voorgaan enz. En Hanna Kamp knauwde vroeg en laat op haar penhouder, tot hij een nat
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stompje werd, en wenschte zich een Nina of Marie.
,,Ik heb geen ideeen !" zuchtte Hanna. „Ik ben niet
artistiek aangelegd." „He, was je 't maar !" wreekte
zich Nina, in leedvermaak. „Ik weet wat !" betaalde
Hanna. ,,Ik begin een opstel over onbehoorlijkheid zOO:
„Hoe onbehoorlijk is 't dat de vier Oldgantjes 't altijd
hebben over jongens en flirten." Want Hanna had weer
een gesprek aangehoord, waarin de jonge dames
Penningh en van der Vecht er bij Nina op aandrongen
dat zij verloofd was met William. En toen Nina, met
hevige kleur, half schreiend geroepen had : „O jullie
spoken, ik ben 't niet, jullie bent stapel !" haar verweten :
,,Kind, en je hebt 't zelf gezegd ! Je zat altijd op hem te
pochen. En wat zou 't nog? 't is geen schande." ,,Ik
zal meteen een novelletje maken over Nina en haar
Neef! ,,dreigde Hanna. „Ik beschrijf het engagementsdiner van laatstleden Zaterdag. Is er mooi getoast?"
„Als je 't toch doet, draak ! sprong Nina op, en Helene Penningh verzekerde, liefdevol bedacht op eigen
goeden naam, dat zou zorgen dat Hanna, zoo ze
maar lets kwaads repte van de vier elegantjes, gemeden zou worden als
„Een horlogemakersdochter ! Dag !" voltooide Hanna, en stapte heen naar juffrouw Webbe. „Och juffrouw, mag ik alstublieft zes grammaire-lessen uit
mijn hoofd leeren? 1k kan geen opstellen maken, ik
weet niet hoe."
,ja Hanna, en nou zou ik niet zoo'n geluid kunnen
in de mode brengen, en de heele school op stelten.
Dan zou ik ook met weten hoe. Schaam je je niet :
een meisje dat later zelf leerares wil worden, om
iemand, van wien je niets weet, vooruit al in een bespottelijk daglicht te stellen ? Als jU nu eens ergens
op school moest komen, of waar ook, en een spotvogel kreeg 't in zijn hoofd om alleen sentimenteel
den heelen dag tezuchten : ,O, Hdnna! 0 Hanna!'
Dan zou je eens zien hoe bespottelijk jouw eenvoudige naam in seders ooren werd, en hoe je persoon
daar naderhand door zoulij den. 't Is niets geen kunst,
helisch, iemand onmogelijk te maken,, je doet maar
even je mond open. En op jou had ik zooveel vertrouwen. Ik heb er bepaald verdriet van. Je verdedigt
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de verdrukten altijd zoo flink . . . . ik moet je zeggen,
dat ik je niet meer herken hoe krijg ik dat ,drrrrr'
uit de monden?"
„Zal ik voor de heele school zeggen dat 't me spilt?"
vroeg Hanna, met tranen in de oogen. „Als ze 't maar
niet aanstellerig vinden."
„Hanna, Hanna,als je eenmaal een massa tegen
iemand hebt opgehitst, helpt al dat moose berouw zoo
bitter weinig. „What's done cannot be undone !" zegt
lady Macbeth, als je zelf met me gelezen hebt. Enfin,
laat je dat een lesje zij n, en laat nooit je onzin, dien
ik je overigens van harte gun, ernst worden tot iemands nadeel. O jullieonbesuisde hOOfdjes, jullie
maakt mijn haren nog spier-spierwit ! En de opstellen
maak je, Hanna. Wie wat verdient, moet wat hebben!
Ga nu weg en beter je."
Hana Kampwas nooit sentimenteel geweest, maar
op dit oogenblik voelde zij dat zij best juffrouw Webbe
een zoen zou kunnen geven. Zij zwoegde aan de opstellen, en zij zwoegde en raasde en tierce, om het
,drrrr' met zooveel zorgeloos genot in de kelen gegoten,
er weer uit te rukken. Maar het was monnikenwerk
in spijt van de „hoe flauw's" en „schei je uit, idioot van
een kind?" en de toegedeelde duwen met den elleboog.
Florine, Nina en Helene lachten haar bekeeringspogingen uit, schoon Nina toch, na al het zelf doorgestane, lets begon te gevoelen voor haar zelfbeschuldigen. Marie Born hield zich doodstil, gebogen over
haar werk, en Alice hielp Hanna goedhartigjes een
beetje mee. Nina vond het toch wel lief voor een freule
een meisje uit een horlogewinkel bij te staan, en zij
bepeinsde hoe zij zich als freule wel gevoeld zou hebben en of zij het ook gedaan had. „Vind je 't prettig
dat je een fret/le bent?" vroeg zij Alice, toen zij samen
in den turn zaten. Zij had dit nooit eerder gevraagd,
Alice moest niet denkenaan spijt van haar, Nina,
dat ge6n freule was. Alice trok haar mondje samen.
„Och, ik weet niet . . . . ik weet niet beter, daar denk
ik eigenlijk nooit aan . . . . ik ben nog niet uit, papa
wit heelemaal niet dat wij er ons op laten voorstaan.
't Is ook eigenlijk flauw."
„0," zei Nina, verbaasd dat iemand zOO weinig kon
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voelen voor de weelde van een freuleschap.
„Maar dat was juist echt chique."
Deze herrie van Hanna verhoogde nog het gevoel
van spanning, ten opzichte van de ,Drrrr'.
Die eindelijk kwam.
De hoogste klas zat al tien minuten te popelen, het
angstzweet brak Marie Born uit en nog eenige beschroomden waren een flauwte nabij, toen de deur
openging en juffrouw Webbe, gevolgd door een wat
hobbelende gestalte, plechtig aankondigde : „Meisjes,
doctor Keller!" Toen maakte juffr
ouw Webbe een buiging voor doctor Keller, doctor Keller maakte een
buiging voor juffrouw Webbe, juffrouw Webbe verdween met haar gewone eigenaardige vlugheid, en
doctor Keller bleef staan voor de klasse. Er klonk een
gesmoord giegelen, omdat doctor Keller bijna beantwoordde aan de voorstelling door Florine van
der Vecht van haar gegeven. Zip liep een weinig mank,
doctor Keller, zij had kort bruin vierkig jongenshaar,
(maw 't scheen klaarblijkelijk bezig aan te groeien);
zij . droeg een lorgnet voor twee zeer scherpe donkergrijze oogen maar zij droeg geen reform, wel een
zeer slecht en lomp zittende japon, zoodat Nina Donker dadelijk haar chique blouse gladstreek, vol zelfvoldoening en met een afkeer van zoo jets onartistieks en onchiques als deze bronstintige kleedij. Ook
leek doctor Kellers linkerschouder iets hooger dan de
rechter, zeer tot troost van Marie Born. Doctor Keller
had verbazend doordringende ontzag-inboezemende
oogen. Zij deden Nina denken aan die van William
zij hadden ook zoo iets onderzoekends, zij wilden
weten wat doctor Keller aan al die meisjes had. Het
giegelen, eigenlijk zenuwachtigheid, na lange spanning,
deed zich luider hooren. Doctor Keller, die een zeer
beslisten, dunlippigen, en vrij Breeden mond bezat,
net prachtige witte tanden, deed de bovenste daarvan bitten in haar onderlip, en hief de kin op. ,,Ah
zoo, is het hier zoo gesteld? Meisjes, ik hoop dat ik
bier te doen heb met degelijke jonge dames, die mien
voorlichting behoeven, en niet met kinderachtige
giegelende wichten, die er een eer in stellen niets te
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doen dan giegelen. Grijnzen, claar behoef je een menschen voor te zijn, dat kunnen de apen oo . En tot
apen willen jullie zeker niet afdalen i Ik geef jullie,
op mijn horloge af, tien minuten om me bespottelijk
te vinden. Kort haar heb ik door een zenuwkoorts
van 't overwerken. 1k geloof niet dat jullie 't ooit one
die reden noodig zult hebben,
en ik hoop 't evenmin. Mank
ben ik door een val, als kind.
Bijziende was ik van mijn
,
tiende haar af. Om mijn kleeding geef ik niet veel, ik heb
er geen tijd voor over en niet
te veel geld. Zien jullie nu nog
verder dan de oppervlakte,
dan kunnen we misschien vriendinnen worden, en anders vind
ik 't hthisch de moeite niet
waard. NU?
Zij zaten alien stil, de oogen
neer in verlegenheid, zelfs
Florine- met haar brutale kijkers, boog voor dit overwicht.
Hanna Kamp brak de stilte,
door plots uit haar bank te komen, en te zeggen met
haar grove jongensgeluid:
„Doctor, mag ik u alstublieft een hand geven?"
IlDe doctor begon te lachen. Zij hadden reeds opgemerkt welk een moose, flinke, symphatieke stem de
hare was, maar haar lach overtrof alles, zoo vol van
klank, zoo warm en prettig-hartelijk. „Zeg jij maar
juffrouw, hoor. Dat titeltje komt er niets op aan. 1k
ben voor mijn meisjes juffrouw. Hoe heet jij, met je
dikke wenkbrauwen ?"
„Hanna Kamp, juffrouw."
„Nu, Hanna Kamp, hier is mijn hand. Jij bent zeker
een best kind, maar keer nu weer terug naar je bank,
stil zitten is de boodschap. En nu de namen van jullie
anderen. Wie is hier No. 1 ?" Doctor Keller rekte den
hals om de schare te overzien.
„BK. juffrouw, Nina Donker."
Nina? Aardige naam. Is dat een verkorting?"
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„Nden juffrouw. 1k hedt zoo." Zij tuurde zijdelings,
met een glimlachje, naar de naast haar zittende Florine.
De doctor keek eens naar Nina's nuffig mondje, naar
het hoofdbeweginkje, dat haar vollen haardos op haar
rug deed verschuiven, en glimlachte ook.
ben blij. dat je
„Ja, Nina, je ziet er netjes uit.
no. 1 bent, dat bewiist dat de ijdelheid nog niet alien
dorst naar kennis ult . je heeft gejaagd."
Een „Mensch!" was in Nina's oogen, maar zij moest ze
neerslaan voor de weiwillende ernstige van doctorKeller.
De les nam een aanvang.
ZOO heel anders dan zij gewend
En zc5O'n les I
waren bij juffrouw Marissen. Zij deunden geen grammaire af, zij deden niet het geijkte. Doctor Keller
drong eerst eens goed door in
i al de individuen die
zij te behandelen had : zijn geen antwoord- en
ik ben geen vraagmachine, we zijn allemaal denkende
wezens, en ik moet eerstiets van jullie weten. Zij
vroeg ceder uit over haar lievelingsschrijvers. ,Waarom vindt jullie dit mooi?" ,,Waarom jii dat? ,,Niet
napraten elkaar!"
„0, dat interesseert me !" riep Nina.
,Lieve kind, wat is dat in het Hollandsch ? dat je er
belang instelt? Zeg dat dan, en maak je niet belachelijk door je moedertaal te smoren in woorden die noch
Fransch, noch iets anders zijn. Ik heb ons prachtig
Nederlandsch te lief, om dat van jullie te gedoogen."
Voor Marie Born was het een heerlijk uurtje. Alle
drukkende gevoel van minderheid was weggeheven,
de dijk van onbeholpen schuwheid was d6Orgebroken,
er uit stroomde de eigenlijke Marie : de hddle Marie,
vier schitterende oogen recht keken in de oogen van
de ,Drrr', die haar begreep en verstond, en toeluisterde,
den mond half geopend in een glimlach, naar : „O
juffrouw : HELENE SWARTH !"
,

,Diep in het dennenbosch
Ziepelde zonnegoud',

vind u dat niet verrukkelijk? En ,de Sterren' en 06 !
,Na laat me u lover, schoon en sclzatrijk levee r En o,
juffrouw, ik hou zoo van de Genestet ook, zoo c1.61
veel, en ze zeggen dat 't verouderd is, maar ik vind
Borger's ,Aan den RUn' prachtig. 1k mag toch, he juf-

109
frouw, jets moois, kan dat verouderen ? en ik hou van
Poot ook, dat Herdersdicht, zoo leuk, en van sommige
dingen van Hooft en Vondel, pa had al die werken.
En o van de nieuwere, van Kloos en Winkler Prins ...."
Zij klapte haar lange magere handen samen, en
ratelde weer voort, want zij moest uitstooten wat er
in haar had opgesloten gelegen, zoo lang, zoo lang en
zij had kunnen schreien van geluk, dat er eindelWe
iemand was, die aanhoorde. Nina luisterde naar Marie,
eerst met een gevoel van afgunst, omdat Marie veel
meer in hollandsche letterkunde onderlegd bleek dan
zijzelf toen met verbazing, daarna met sympathie,
want Marie vond toch dingen mooi, die zij ook mooi
vond. Zij keek van Marie's bezield gezichtje, dat zijn
slaperigheid had verloren, naar de onbeduidende der
drie el.gantjes, die met zekere verbaasde verveeldheid zaten toe te hooren ; Florine en. HOlene ; „Kind,
wat ben jij knap Geleerde b(51 !" mompelend, als zoovele verwijten. En 't kwam Nina voor dat geestdrift
voor 't mooie toch nog iets beters was dan 't freuleschap van Alice, en dat de verstooten Marie toch in
werkelijkheid haar eenige zielverwante mocht heeten.
De doctor prees Marie niet, knikte haar alleen maar
vriendelijk toe, als aan een goede kennis die zij plots
vond op een barren eenzamen weg, en ging voort
met de anderen te ondervragen. De drie elegantjes
moesten het akelig afleggen, en kregen een flink standje
over hun gebrek aan belangstelling in iets anders dan
voddige roman nett es.
„Kinderen, wat spreek jullie hier afschuwelUk Hollandsch. 1k hoor Florine en Hdlene, die 't extra mooi
willen doen, zeggen ,lecht' in plaats van lucid, en
.maenschen' in plaats van menschen. Hanna Kamp gaat
in lieftallige onbevangenheid weer den anderen kant
op, en spreekt van steje, in plaats van steden, en
halleffie in plaats van halfje. Zeg je ook hoed e, Hanna?
Laat dat nu over aan je dienstmeisje, die helaas niet
beter 16erde uitspreken. Jullie behoeft heusch niet
verwaand of gemaakt te zijn, om recht te doen aan
de klankenschoonheid van ons heerlijk Nederlandsch."
,,Vind u dan Fransch niet mooier, juffrouw ?" vroeg
Nina gretig.
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„Zeker niet, Nina. 1k acht het hoog, maar 't is mij
niet zoo dierbaar als de taal waar ik voor leef en
streef, mijn krachtige sterke moedertaal. En zoo lang
ik iets to zeggen heb over jullie, zullen jullie haar
niet verminken en verknoeien. Jullie kunt de eind-n's
van de werkwoorden gerust zacht laten hooren. Ze
zUn er voor, boor Hanna. Geen gedempte u's aan den
uitgang." En toen ging Doctor Keller verzen zeggen,
beginnend met eenvoudige kinderzangen van de Rop,
van Heije, en _ zoo, met groote sprongen opklimmend,
omdat zij weinig tijd had, tot hooger ; bijzonderlijk
voor Marie Born nog:
Diep in 't dennenbosch,
Ziepelde zonnegoud

Marie haalde diep adem, haar oogen glinsterden,
en prozaische Hanna Kamp riep „He, dat vind ik
nu ook mooi. 1k begrUp 't !"
,,Dat doet me pleizier voor zoo'n liefhebster van
alleen taalregels als jij, Hanna. 't Letterkunde-veld
is trouwens voor jullie allemaal, maar zeker voor jeu
nog onontgonnen grond. En nu nog gatlw even jullie
opstellen. Wie maakt de beste hier? ... Marie zeker,
ik zie 't aan haar neus."
„Keen, Nina!" riepen Nina's bewonderaarsters.
„Maar een grove stem overdeunde van de achterbank : „Ik vind die van Marie veel mooier !"
Dan zal ik de laatste opstellen van Nina en Marie
beide voorlezen. Eerst Nina."
Het was getiteld ,Lente'„ en Nina had er bijzonder
haarbest op gedaan, alle mooie zinnen bedenkend
die zij in haar hoofd kon vinden, die in haar herinnering waren blijven hangen van de, verhalen welke
zij uit de wekelijksche portefeuille bid tante Georgine
had versl on d en.
Doctor Keller las het voor, grooten ernstigen nadruk
leggend op alle bijzondere mooiigheden, hetgeen Nina
zeer vleide, en haar een weinig verzoende met de
leelijke gestalte, en het mannelijk-on6egant en onartistiek uiterlijk van de ,Drrrr'.
Toen Doctor Keller bet laatste woord van Nina's
,Lente' had gelezen, kreeg Nina niet het verwachte
),
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pluimpje, maar ging de doctor onmiddellijk over tot
,Lente' van Marie. Dit was maar zeer eenvoudig, zonder zinnenfraais, doch het liep over groene weiden
en olmen en beuken, en helder water en gele vlinders
en primula's en vergeetmijnieten en vogels, alsof
Marie ze alien heel lief had. Nina, die er niets aan
vond, luisterde teleurgesteld toe. Maar, de lof kon nog
komen. Toen zij ook Marie's opstel voleind had, vroeg
de doctor : „Wel meisjes, zeg nu 's een voor den alien
eerlijk, welke ,Lente' jullie het mooist vindt."
Alle stemmen verhieven zich voor Nina, een voor
Marie, die van Hanna natuurlijk. He, kind !" riepen
de drie elegantjes zacht verwijtend, en Florine voegde
er binnensmonds aan toe : „Lomperd."
,.Hanna,waarom vindt ju 't van Marie 't mooist?"
„Omdat ik 't begriip, juffrouw, en van Nina's opstel
begrijp ik bijna niets. Marie's geschrijf doet me leuk
aan, 't is net of ik in de wei ben ik wet niet !"
Hanna haalde de schouders op.
„Zoo is 't mij OOk gegaan !" verraste de ,Drrr' de
klasse, en verschrikte zij Nina. „Ik begrijp niets van
Nina's fraaiigheden en aaneengekoppelde verfranschingen van 't Hollandsch. Van Marie's eenvoudige
vertelling, die haar uit 't hart is geweld, heb ik genoten. Marie heeft met liefde opgemerkt en trouw
weergegeven wat ze gezien en gevoeld heeft op haar
leeftijd. Nina heeft niets gezien en niets gevoeld ; ze
kOn dus niets weergeven, ze heeft alleen maar nagebootst den allerongelukkigsten stip, door sommige
schrijvers die zelf niets in zich hebben, weer nagebootst van andereschrijvers, omdat ze denken anders
met hun stukjes niet terecht to kunnen in tijdschriften
en couranten. 1k vind Nina's opstel afschuwelijk .
allerleelijkst."
Nina barstte in tranen uit.
„Te afschuwelijker, omdat ik door al 't leelijke heen
zie dat ze oneindig beter kan."
Juffrouw Marissen vond ze altijd mooi !" prevelde
_Alice, die zelf Nina steeds had nagebootst, heele volzinnen van haar had overgeschreven.
De doctor sprak nadrukkelijk : „Ik ben er zeker van
dat juffrouw Marissen, wat haar oordeel geweest is
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over de opstellen van Nina Donker, Nina heeft gewezen op de groote fouten er in, op 't gemaakte en
onoprechte, 't onechte, 't valsche. En ik wed dat Nina
't zelf zal bekennen ; dat haar karakter beter is dan
haar opstel."
En Nina, die Marie Born altijd het water-reservoir
had helpen noemen, gilde het nu letterlijk uit van
zenuwachtigheid. De doctor kreeg medelijden, naderde
en legde de hand op haar schouder. „Nu, Nina, beken dat ik gelijk heb.. Je hebt aanleg, heusch, maar
je moet eens afdalen in je zelf, en eens schiften, onderzoeken. Marie, haal jij Nina een glas water. Je moet je
niet zoo opwinden, kindje. Er is niets verloren, je bent
Gong genoeg. Hoe oud ben je? Zestien, zou ik denken."
„In . . . . October . . . . al . . . . zeventien."
,Nou, kijk eens aan. 0, hier hebben we Marie terug...
Go' ed. kOUd, Marie? Heb je 't een beetje uit laten loopen ?
ZOO ! Drinkjij dat nu maar eens kalm uit, Nina !"
,Meisjes, jullie vindt 't natuurlijk vreeselijk wreed
dat' ik Nina zoo in 't openbaar harde waarheden zeg,
maar ik doe 't opzettelijk opdat jullie allemaal je
voordeel er mee kunt doen. Al gee f je me in een opstel tien stotterende slechte regels van je zelf, maar
alleen van je zelf, ben ik tevredener dan met tien bladzijden overgenomen klinkklank. 1k veriang een soortgelijk opstel na de vacantie nog eens. Jullie zult allemaal toonen wat er in je zit, en Nina zal dan eens
een k&irig eigengevoeld en gezien opstel geven. Dat
weet ik nu zeker. '
Nina knikte, het hoofd naar de laagte.
Doctor Keller stak de hand uit, Nina legde er de
hare in. ,Oefen jullie, je in die zes weken eens goed
in de uitspraak, meisjes." En dokter Keller hobbelde
parmantig weg, en niemand dacht er aan haar uit te

lachen, zij waren alien stOm van eerbied.
,, Wat een grappige les !"
„Ik vind haar 'n kraan!" riep Hanna. ,,Hoera ! lang
zal ze leven in de gloria ! Honderd Saar na dezen!"
Hanna ging op de bank staan.
„Ik een snOes !" dweepte Alice, met haar gewonen
term. Alice's viam voor juffrouw Marissen was bezig
over te slaan op de ,Drrrrr'.
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„Nou, Nina heeft er van langs gekregen."
„Ze heeft m# alleen een hand gegeven," pochte Nina.
Plots stond Nina op, rende de bank uit, vond de ,Drrr'
nog in de lange gang, bezig zich aan te kleeden.
„Juffrouw !" fluisterde Nina ; de ,Drrr' keerde zich
verrast om. „Juffrouw . . . . ik geloof dat 't waar was
• • • • van dat akelige verwaande opstel, maar ik zal
mijn best doen een beter te maken. Mag ik thuis eens
bij u komen praten? waar wOOnt u?"
,In de Delistraat, Nina." De ,Drrr' gaf het nummer.
„Ik zal altijd voor je thuis zip n. Voor iedereen die
mijn hulp noodig heeft, ben ik thuis. Kom dan Woensdag, na tweeen. Nees maar niet bang, kind, ik was
net zooals jij, toen ik zestien was, ook zoo goddelijk
waanwijs.Maar dat leer je wel af. Dag kindje."
Nina had nooit gedacht dat zip b1 zou zip met de
uitnoodiging van remand zoo slecht en onartistiek gekleed als de ,Drrr'. Maar ze was het.
,,Vat is dat voor een spektakel, Hanna?" bestrafte
juffrouw Webbe, het lokaal binnentrippelend met haar
eigen vlug gangetje.
„0 juffrouw ! Overmorgen is 't toch vacantie. En u
word duizendmaal bedankt dat u zoo'n rechtvaardige
engel van een ,Drrrrrr' ...."
„Hanna ik bid je . . . . " juffrouw Webbe hield de
ooren dicht.
.„Genomen hebt, juffrouw," voleindigde Hanna, en
vie]. in uitputting neer.

Nina Donker
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ACHTSTE HOOFDSTUK
WILLIAM WORDT VOORGESTELD AAN DE DRIE ELEGANTTES
EN OP DEN HUIZE BORN.

Nina voelde zich nu niet meer jaloersch op Marie
Born, die bijna jaloersch werd op Nina's aanstaand
bezoek bid de ,Drrr'. „Wil je mee gaan ?" vroeg Nina,
in een edelmoedige opwelling.
Gut kind,ik zou niet durven. Nee, vraag of ik ook
eens mag, als je wilt tenminste !" kwam Marie schuchter.
17 Ik zal 't vragen, stellig," beloofde Nina.
kind, popel je niet van angst?" vroeg Marie, „ik
zou 't verrukkelijk vinden om te gaan, maar ik weft
dat ik me voor de deur zou omdraaien en wegloopen..
Breng de doctor iets mee, een ruiker rozen van , Welkom
Iedereen heeft graag bloemen. En vergeet
niet te vragen van mil . . . . zeg . . . . He, ik zou ook
zoo dol graag . ." Haar oogen hunkerden.
Nina plukte de mooiste rozen in tante Georgine's
tuin voor de ,Drrrr'. Oom en tante hadden vol belangstelling het verslag van de les aangehoord, en gaven
gretig verlof tot plundering van hun ,Gloire de Dijon's,
,Crimson Ramblers en ,la France's. De eerste werden
door den tuinman altijd ,Calorie de Jong' genoemd, „een
familiare familienaam” , zei tante Georgie. William was
gekomen, juist toen Nina zat te vertellen.
Nu een beetje waarheid geleerd hebbend, zei zij
dat Marie's opstel was geprezen geworden en het
hare niet, maar er was hoop op beterschap, had de
doctor gezegd.
„Bravo !" sprak William, en stak haar zijn hand toe.
Hip ging mee in den tuin, hij kon zoo mooi bouquetten maken. En hij sneed en schikte.
„

))
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„Ben je blij me weer te zien, Nientje, broer William ?”
„ja . . . . och, gaat nogal."
,.Nou niet coquet doen."
,,Nou dan, ik ben blij. Ik heb nooit een broer gehad."
„Ferm zoo. Wil ik je brengen naar die dame?"
„Ja, o, zou je willen ?"
Het coquettetje kwam toch weer bij Nina op. ,Het
was zoo chique met een knap jongmensch als William

over straat te gaan. Zij hoopte dat veel kinderen van
school haar zouden zien. William had gelukkig geen
sportpak aan, maar een keurig lichtgrijs costuum,
en hoogen boord, en een stroohoed op, zoo'n chiquen
smalgeranden, gekocht in dien winkel in de Lange
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Houtstraat, waar niets burgelijks en ordinairs verkocht werd, maar allemaal aristocratische artikelen.
Toen z_ijsamen het hek van , Welkom Thais' uitstapten t. Nina in 't wit, met klein wit hoedje, vertelde zij William, hoe blij zij was met zUn hoed.
En William knakte als gewoonlijk zijn hoofd achterover, en schaterde bet zO6 luid uit, dat een koe op
de wei, langs welke zij gingen, verschrikt en nieuwsgierig naderbij kwam.
„O een koe, een koe !" gilde Nina, allen chic vergetend, „William, zie je die koe ? als hij maar niet
over de sloot naar ons toe komt !" En zij klemde
zich, zeer ondlegant, in doodsangst vast aan den nu
letterlijk van pret brullenden William. ,,O, 't was te
zot, te zot, dat kind !"
,Mag ik u doen opmerken, freule, hijgde hi)
,,dat koe vrouwelijk is ? En hoe weet je dat
ik min hoed in de Lange Houtstraat kocht?"
. ,Ik zag het op de voering van biiinen !" vertelde
Nina. „Als er jongens op den ,Esschenhof kwamen
Jenny zien, keek ik altijd naar de voering in hun
hoeden, om te weten of ze chique hadden."
Bless my heatt!!" riep William verschrikt. „Iemand
moet oppassen met jou.
„En hoe vind je mij in. deze jurk en hoed ?"
„Een ijdel meisje!' stelde William teleur, nadat
hij tersluiks nog eens gekeken hadnaar het mooie
kopje en het slank figuurtje. „Een ijdel meisje, dat
odeur op haar zakdoek heeft."
ik weet wel, jij ziet liever Marie Born."
. „Ik hou van natuur. Mijn zusjes zijn veel natuurlijker dan jij. Schepseltje, loop toch niet alsof je op
eieren loopt, en dan zoo draaiend. Je bent toch geen
pop, ja."
Het verschil tusschen Williams ja en dat der indischmannetjes was : dat zij het vragend zongen, en hij
bevestigend.
„Wat ben je raw, ik ga niet meer met je!" Nina
liep hard vooruit, tranen in de oogen.
Hij holde haar na, met uitgestoken hand. „Ik was
ruw, laten we maar weer goed zijn dan, maar loop
dan eenvoudig. Als ik niet goed loop, mag je 't me
„
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ook zeggen. Vind je dat ik leelijk loop?"
Nina bekeek hem critisch : „Ja . . . neen . . . Je
kon iets rechter gaan, maar over 't geheel 160 je
goed."
,,Nou daar ben ik blij om. In den smaak te vallen
van een nichtje dat zoo nauw let . . . 1k zal het naar
huis schrijven.
„Je valt niet in mijn smaak, ik zeg alleen maar van
je hoed en zoo."
Hij plaagde haar, tot zij bij het huis van doctor
Keller kwamen, dat zij door middel van een tram
bereikten.
ik je weer komen halen ?"
Nee,
Nee l dat hoef je niet, akelige jongen, ik ga toch
))
niet met je mee."
„Kom Nineke, wees niet boos."
V erdraai mien naam toch zoo niet. Jouw naam
)1
mag niet afgekort worden he? 1k heet Nina."
„Zeg, hoe lang heb je daar werk ? Maak 't kort."
Gaat je niets aan, ga maar weg."
De meid deed hier, op het schellen, de deur open,
ensloot haar weer achter Nina, die verwacht werd.
William bleef eenzaam buiten. „Arme kleine kleuter,
ik blijf op haar wachten. Gemeen van me, dat ik
haar zoo geplaagd heb, maar ik kan 't niet laten.
Wat een beuzelachtig-malle ideetjes heeft ze. En toch
mag, haar, ja. Is dat nou omdat ze een mooi gezichte heeft, of waarom . . . . Neen, precies daarom
niet ." prevelde hij.
Hij drentelde eerst trouw de stille Deli-straat op en
neer, een kwartier lang. Saai zoo alleen. Veel prettiger met dat mane ding. Hoe kon tante hem toch zoo'n
zotte taak op hebben gedragen? Hij kon niets dan
lachen om dat kind en dan werd ze kwaad degelijker
kon hij haar niet maken. Zou hij nu maar aanschellen?
Ze had nu lang genoeg gehoord over opstellen. „Ik
voel me vandaag heelemaal geen opvoeder", prevelde hij,
„eerder een kwajongen." Hij gaf haar nog vijf minuten. Ongeduldig, met het horloge in de hand, stond
hij daar. Eindelijk waagde hij het aan de schel te
trekken hij schrikte bijna toen deze overging en hij
de meid hoorde. De meid stak haar hoofd om de deur.
„
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William nam beleefd den hoed voor haar af. De hollandsche en duitsche dienstmeisjes leken hem dames
toe, na de west-indische negerinnen.
„Weetu ook of mijn nichtje al klaar is?" vroeg hij.
„Uw nichtje . . . . de juffrouw die binnen is? Ja, ik
zal 't even voor u vragen, komt u maar even er in,
meneer." Het was een bovenhuis, en William, die dadelijk een trap zag, na een klein portaaltje, zette zich
op den paraplukoker, tot vermaak van de meid.
,,Komt u maar even boven, meneer."
„Nee nee, dat dud ik niet, ik zou een standje krijgen van mijn nichtje." De meid, bewogen met Williams lot, klopte boven aan de kamerdeur.
1) Juffrouw, daar is de neef van de juffrouw, die
vraagt of de juffrouw meekomt."
Nina, die met doctor Keller in een belangwekkend
gesprek was gewikkeld, keek verstoord. Maar doctor
Keller lachte : „Laat meneer maar boven komen, Pietje."
Pietje haastte zich naar beneden, en moest toen letterlijk naar boven hollen, want William nam met zijn
Lange beenen twee treden tegelijk. Doctor Keller ontving hem vriendelijk, .en William, beleefd en wijselijk
smorend in zijn binnenste al wat hij dacht, geraakte
weldra in gesprek met haar over duitsche en hollandsche letterkunde, en zat spoedig zoo ijverig te beweren, dat Nina hem nu moest waarschuwen dat het
tijd werd heen te gaan.
Doctor Keller schreef haastig een briefje aan Marie
Born, van wie Nina haar verteld had, en het tweetal
spoedde zich, na een hartelijk afscheid, heen, op zoek
naar een tram.
„Neen maar!" riep William op straat gekomen, „Nina,
ik plaag je nooit meer."
,,Zoo, akelige jongen, waarom niet ?"
„Omdat je een vereering hebt opgevat voor een
dame die vreeselijk slecht gekleed is. Hoe je dat
duldt begrijp ik niet."
„Ik vergeef 't haar omdat ze zoo knap is. Waarom
kwam je me halen?"
„Ik had 't je beloofd."
„Ik moet dit briefje aanreiken bij Marie Born. Ze
mag ook eens komen."
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,,Heb jij daarvoor gezorgd ?"
„k, ze wou zoo graag."
)11-)an vergeef ik je ook nog .. dat je mijn hoed zoo
moos vond. Ik ga even mee bid Marietje Born. Mag
ik?" Er blonk iets heel vriendelijks in zijn oogen,
maar zij zag het niet.
„Och ja." Het voelde raar aan in haar, omdat ze
iets gedaan had voor Marie Born, op wier knapheid
ze toch wel jaloersch was geweest. Toen zij de oogen
opsloeg naar William, keek hij weer gewoon voor
zich uit. Zij namen een tram tot aan het station Staatsspoor, en o schrik en ontzetting, wie zaten er in ? De
drie elegantjes. Nina's kleur was bloedrood. i
we maar vooraan blijven staan !" Want dat d i re
e haar
zoo van nabij zagen, na al het gebabbel, was minder aangenaam. Zij knikte haastig even het drietal binnen toe.
William vond het goed ; hij wilde wel buiten blijven.
Maar de drie 6legantjes waren erniet mee tevreden.
„Zeg !" stootten zij elkaar aan, Nina Donker met 'r
galant !" Ze giegelden, vooral Florine, die het niet
langer uit kon houden, zich verhief en, over den rug
van een in de deuropening staanden heer, kweelde,
met buitengewonelieftalligheid ; „Nien ! wat sta jij
daar buiten! Kom jullie er niet in? Willen buiten
komen ? Veel leuker, zag?" Nina vroeg zich af wat de
,Drrrr' wel zou gezegd hebben van deze uitspraak.
William keek om en nam zijn hoed af. Er bleef Nina
niets over dan met vuurrood gezichtje voor to stellen:
„Mijn nedf, meneer Eckhardt . . . juffrouw van der
Vecht." Daar Florine de beenen van den neef niet
kon zien, versiond haar gulzig oog alleen zl n hoofd
en romp. De neef boog, oolijkheid in zijn grijsbruine
appels. Hid stak, door een opening tusschen de balconpassagiers zijn hand uit.
„Wel noodig voor die nare Florine," dacht Nina.
„0, verbeeld je !" piepgilde Florine, maar liet zich de
vingers toch hartelijk drukken, tikkelend: „Hi hi hi hi!"
Nina als je nu soms liever bid je vriendinnetjes
wilt zitten ?" bood William aan. „Ik zal maar ga ,n !"
dacht Nina, zich scheurend door de menschen, in doodsangst voor verdere praatjes die de ronde konden doers.
Nina werd dus haastig geplakt tusschen Florine en
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Helene, zittend op een knie van elk, in de voile warme
tram, met verdikte atmosfeer, stoffige raampjes en
blazende puffende menschen, die elkaar in hittebroederschap vertelden: „dat het liter was om te bezwilleen."
Florine vond het denig Nina zoo van haar tete a tete
te hebben afgehaald, en zei innig,. Nina's arm een zusterlijk kneepje gevend : ,,Gut kind, ik felicitddr je hoor."
„Ik had niet gedacht, dat hij zoo knap was !" kwam
Helene.
„Hij ziet er snOdzig uit !" Alice schudde haar korte
blonde krullen onder den groenblauwen stroohoed,
terzijde opgenomen met een bos witte margrieten.
Nina ,,geneerde zich dood" voor de passagiers, vooral
voor een bejaarde dame, die zat te glimlachen met
een gezicht van : „ Vertel m# maar niets, ik weet alles."
En nooit was zij tot een duidelijker besef gekomen
van de onuitstaanbaarheid harer drie liefste vriendinnen. „Is 't alpubliek, ha?" vroeg Florine, veel
scheller dan noodig was. „Wel Tied!" hernam Hdlene
vlug : „Ze gaan maar zOO, he Nien? Eerst wat scharrelen." En zij verkneukelde zich in een lachje, terwijl
Nina, met een keel vol ergernis-tranen niet kon antwoorClen. "0, o, was hij maar in de *est gebleven,
die William, zat hijer maar !"
„Waarom komt hij nu . OOk niet hier zitten?" verwonderde zich Alice, toen, bid een halte, een dikke dame de
tram verliet, een groote warme plaats openlatend.
„Kind . . . . " stotterde Nina eindelijk ., uiting gevend
aan haar bezige gedachten : „hij is mijn neef . mag
je dan niet eens . . . . niet dens met je neef goon?"
Neel . . . . nou ja . . . . maar zOO'n neef . . . 2' Florine
ergerde zich in wangunst, die in haar hart neep. Niet
den jongen dien zij kende had zOO'n leuk gezicht.
„Ik gun . je 'm van harte !" fluisterde Nina schor,
„engageer je dan maar met hem."
„He, flauw schaap, om niet te willen weten."
„Ik kom hier ook zitten !" klonk een vroolijke jongensstem.
Een glans verheerlijkte de gezichtjes der drie d16gantjes, die in extra-mooie japonnetjes staken.
kreeg lust te schateren over hun nuffige mondjes, hun glacd-handschoenhandjes, die de linten en
',
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plooien haastig gladstreken. Zijn oogen tintelden. Nina
moest hem voorstellen aan Alice en Helene. Florine
vroeg dadelijk of hij tenniste. „Ja, o ja, dat deed hij."
„Ik ben van plan een club op te richten. Als u
soms leden weet? '
te leur.
„Niet een!" stelde
„U zelf," schertste Helene.
„Ik weet nog niet, tennist Nina?" vroeg hij vroolijk.
Nina, hoewel er niets te kleuren viel, kreeg een
kleur. Florine beet die letterlijk van haar gezicht af.
„Gut, weet u dat nog niet eens, of ze tennist of
niet?" vroeg Florine bits verbaasd. „Nee madr, dat
is toch 't eerste wat je iemand vraagt: Tennis je?
fiets je? 't Spreekt haast van zeif."
"0jd?" vroeg William goedkg. ,,Nee, we hebben 't
er nog niet over gehad. „Er was wel wat gewichtigers, he Nien ?"
De drie elegantjes keken elkaar veelbeteekenend aan :
„Dat mOest 't wezen. He, wat loog die Nina, als ze
zei dat er niets was." „Gemeen kind !" siste Florine.
„Ik weet niet !" pruilde Nina, zoo wetend wat er
omging in de gemoederen.
)1 Komen de dames niet eens op , Welkom Thais'?"
vermaakte zich William. ,We moeten eens een afternoon-tea aanleggen. Hier de
' drie dames, en dan . . . ."
„0, vraag Hanna Kamp alsjeblieft niet !" Florine
sprong in de hoogte, tot ontsteltenis van een half
slapenden ouden beer, naast wien zij gezeten was;
en die in een schok de oogen opende, met : „Wat is
er? Ben ik er al?"
„Waarom niet ?" verwonderde zich William, hoewel
hij Hanna Kamps naam voor 't eerst vernam.
„Ze doet een winkel," was het afdoend antwoord.
„Mag ze daArom niet komen ? Dat vind ik geen reden."
„'t Is al erg genoeg dat we haar op school moeten
dulden !" meende Helene snibbig. „'t Horloge."
,Ik hoop dat Nina zoo verstandig zal zijn Hanna
Kamp wel te vragen !" werd William plots ernstig, zijn
blik kreeg zelfs iets hards ; het harde dat Nina er al
dikwijls in gelezen had, en waarvoor zij bang was.
,Ze is wel een erg grof burgerlijk kind !" meende
Nina zachtjes.
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„Ze kan je zoo plomp de waarheid zeggen," weifelde Alice.
1 ,0 vraag haar dan vooral, ik houd van waarheid !"
zei William.
„0, goed !" zuchtte Nina. ,,Ze is een charme van
tante, die kan dan meteen genieten."
„Hoe bevalt't u in Holland?" vroeg Alice William,
en William ging weer vriendelijk kid ken onder een
opgewekt gesprek. Toen de drie Olegantjes de tram
verlieten, gaven zij de stellige belofte over twee dagen
op de thee te komen ; zij hadden zelf den dag al bepaald. Nina vermocht er geen woord tusschen te steken. Zij slaakte een zucht van verlichting, toen zij
met William alleen bleef, het eindje dat zij hier nog
te rijden hadden.
„Hoe vind je ze ?" vroeg ze gretig, hopend dat hij
vooral Florine een spook zou vinden.
„0, heel lief . . . . wei aardige dingen."
„He, dat me 6n je niet."
„lk w61, ja. Die eene met die blonde krullen, Alice,
niet? heeft een heel lief gezichtje. Zoo goedig."
„Ze is een fralle."
„Komaan, wat zou dat, ja. In elk geval is ze nog
de genietbaarste van de drie. De twee anderen
meer katjes. En 'dit zijn je vriendinnen . . . . hm . . . . '
Toen William en Nina te Voorburg aankwamen,
op den huize Born, liet de meid hen in de kille zijkamer, die op dien heeten zomerdag werkelijk een
Nijl in Egypte bleek schoon de pendule met coupes,
onder de bewuste stolpen, mitsgaders de paradijsvogel
met zijn gelen sleepstaart, er extra oudbakken en
onfrisch uitzagen, vond William.
„Wie moet u hebben!" vroeg de meid-Born, een
ijselijk stiff f, zuur, kraakzindelijk, bejaard exemplaar,
die altijd ritselde,, en een woedende vijandin van Jaan
op , Welkom Thais was : „Juffrouw Sabina? juffrouw
Grada ? juffrouw Davina? of . . . . juffrouw Marie?"
„Juffrouw Marie !" zei Nina.
William vond ,Marie' nog den menschelijksten naam.
Nina geloofde dat Marie hier ook nog het menscheWeste mensch mocht heeten.
Marie verscheen, beschroomd, gebogen, met iets
,
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van vreesachtige blijdschap lichtend achter de brineglazen, maar werd terstond verdrongen. Want achter
Marie troonde hoog,, met lantaarnpaal-majesteit, mevrouw Born, als Sabina I.
En achter mevrouw Born kwam Sabina no. II.
En achter Sabina II, Grada.
En achter Grada, Davina.
En toen mocht eindelijk Marie, achter Davina . . . .
Tot het William toeleek of, Marie nog daargelaten,
de geheele kille zijkamer gevuld was met een trap
van al kleiner wordende stijve, houten-klazige, en popachtige menschen, die op de maat bewogen en op de
maat spraken ; allemaal Sabina's en Davina's, en Grada's, met lange gerekte wangen, waarop afgepaste,
geverfde kleurtjes roodden, menschen met starre groenbolle uilenoogi es ; bij Grada nog het uitpuilendst. En
allemaal hadden zij bruine - suiker-kleur- knoedeltj es,
halverwege hun kruin opgevlochten en allemaal hoorden zij door lange dunne ooren ; en allemaal droegen
zij garneeringlooze, grauwe, geelgestippelde blouses
van nachtjakkerige snit, met zwart leeren ceintuur
om de leest, en allemaal spraken zij plechtig, gelijk
aan een geopende groeve : „Dag Nina !" Daarna wendden zij zich, als op commando, om naar William
vier kinnen rukten gelijktijdig links, want zij kwamen
om William te zien ; zijnde hij een manspersoon
zijnde manspersonen schaarsche bezoekers op den
huize ,Sabina'. En zwijgend staarden zij hem aan ,•
wassen menschen in een panopticum. Noch Nina, noch
Marie bezat den moed William voor te stellen.
,Mag ik me zelf nog maar eens presentderen?" vroeg
William, die hier dubbel gemakkelijk en los van bewegen scheen, op zijn warm-prettigen toon.
,U heeft me met juffrouw Marie, geloof ik, al eens
on'tmoet bij tante Georgine op , Welkom Thuis' . . . .
William Eckhardt, Nina's neef, mevrouw."
„Nina's neef!" herhaalde mevrouw Born in een zwoegend bezinnen, doch nadruk leggend op den graad
van bloedverwantschap als gevaarloos : „Nina's neef. Ik
meen me zoo iets . . . .
Zoo iets!" bevestigde Grada, met paard-achtig knikje.
„Ja," meende Sabina, zich herinnerend.
„
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Ik mddn ." meende Davina.
En mevrouw Born, al deze meenigen vereenigend,
kwam tot een besluit, en stelde voor naar rang en
ancienniteit : ,,Mijn dochter Sabina, mijn dochter Grada,
mijn dochter Davina." Daarop staken Sabina, Grada
en Davina gelijktijdig de rechterhand uit naar William
en bogen de spitse kinnetjes tegen de dunne halzen :
„Meneer . . . dangenaam," fluisterend. „Wat maken die
menschen't zich verbazend moeielijk !" dacht William,
telkens vijf vingers in de zijne nemend. Die van Marie
of hid een medelijdend drukje zijn oogen vol sympathie.
ij en Nina zetten zich, na een wenk van mevrouw, op
een koelen, gladden, zwart paardenharen stoel. Alle
zusters haalden stoelen en hun handwerktaschjes voor
den dag, en zetten zich, als om geen tijd te verliezen,
in woedend gehaak en jagend geborduur, in een soort
van benauwende halve maan, om de twee bezoekers.
William voelde zich zeer lui en warm in dit vlijtig
gezelschap, dat geen last van de hitte scheen te hebben.
Alle zusters begonnen op vriendelijke wijze Marie te
vermanen.
Grada zei dat Marie vergeten had de schoone kousen
o te bergen ; Sabina II, „eigenlijk Sabina III", dacht
ina, kon het maar niet vinden met de roode moesjes
in Marie's witte dasje, en Davina beweerde dat Marie,
met schrijven, inktvlekken had gemaakt op het tafelkleed in de achterkamer van de tweede verdieping.
Marie, bezwaard onder dezen schuldenlast, boog het
hoofd, terwij1 Wiliam bedacht welke uitwerking het zou
hebben, als hid met een vuistslag de paradijsvogelstolp
verbrijzelde, en den kleurig gevederden bewoner bood
aan den stug gevachten, worststijven, cyperschen kater,
een lange getijgerde rol, die met gemak dienst kon
doen als meubelschuier, en ook nergens paste dan op
den huize ,Sabina' bij Sabina I, Sabina II, mejuffrouw
Grada Born en mejuffrouw Davina Born.
„Zoo menschen, zoo kat !" placht Jaan van , Welkom
Thais zich te ergeren. „Een andere kat zou z'n eigen
der ook gewoon ophangen." Nina, die zelfverloochenend, verleden week met tante Georgine voor het eerst
op ,Sabina' was geweest, en voor de tweede maal dit
genoegen smaakte, kon eenigszins in Jaans gevoelens
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treden. „Zeg, ben je nog bij de Drr . . . je weet wel?"
fluisterde Marie Nina geheimzinnig in.
„Ja, en ze was schattig," fluisterde Nina terug. „We
komen je een brief van haar brengen."
Een warm rood van blijdschap overbloesemde
Marie's bleeke bedrukte gezichtje, en gaf het uitdrukking. „Geef hier, zdg." Nina wilde behendig het envelopje laten overglijden uit haar half dichte hand
in die van Marie, maar alle zusters staakten het werk
en kaen,en mevrouw Born beval : „Geen geheimen,
Marie, alsjeblieft. Wat is dat ? lees 't ons vOOr."
„'t Is van doctor Keller, onze nieuwe hollandsche
taaljuffrouw," stotterde Marie, brak het briefje open,
en las zacht-eentonig, met verlegen stem:
•

Lieve Marietje, beste meid,
Wat spijt 't mij dat je niet met Nina meekwam, en dat ik er niet aan dacht je mee to
vragen. Kom a.s. Woensdag om tweeuur,
dan zullen we 't hebben over al je lievelingsschrijvers 1k zou zoo graag wat voor je
willen doen. Je ziet er uit, als zou je dat
prettig vinden. Met veel sympathie en een
handdruk,
Je toegenegene
Lucie D. Keller."
Marie had bijna een kus gedrukt op het episteltje,
maar Sabina II, Grada en Davina keken elkaar aan,
en vonden het, minstens genomen, een rdar briefje;
terwiji Sabina I onheilspellend het porceleinig gekapt
moederhoofd schudde. „t Is een bemoeiallerig briefje,
vied u niet, meneer Eckhardt?"
William kon het, met denbesten wil ter wereld,
niet anders vinden dan een vriendelijk briefje, en dit
zei hij rondweg.
Mejuffrouw Davina Born, zes jaar ouder dan Marie,
nam haar het kostbare briefje uit de hand en las:
„Lieve Marietje, beste meid."
„Dat is al overdreven " keurde juffrouw Grada, tien
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jaar ouder dan Marie, af. „Als ik iemand lieve Marietje
noem, hoef ik g6en ,beste meld' er achter to zetten."
,Ja, en dat ze wat voor Marie Men wil, en dat
Ma' rie een gezicht heeft of ze dat prettig zou vinden !"
nam Sabina II, veertien jaar ouder dan Marie, in
achterdocht kwalijk. „Wat doen ? HO doen ? Ik ge-

loof dater bier genoeg voor Marie gedaan wordt. Ze
heeft .drie zusters die 't haar prettig Timken."
daarOm !" viel mevrouw Born plechtig-onderwlizend in, „vond 1k 't, van begin af aan, zoo'n bedillerig, bemoeierig briefje. Ziet u nu w61, meneer
Eckhardt?"
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Het plan de paradijsvogelstolp metdn vuistslag
te verbrijzelen, kwam meneer Eckhardt niet langer
doizinnig voor. Marie zat 116m en Nina maar in treurige
verslagenheid en hulpeloosheid door haar bril aan te
staren, en Nina, chic, hoeden, manieren, alles vergetend, waagde door medelijden gedreven, beklemd
te zeggen ; „Maar mevrouw, heusch, u neemt het
briefje verkeerd op . . . 't is vriendelijk bedoeld." Zij
keek naar den krans van starre poppenoogjes, die
haar alleen lieten met haar verdediging. Mevrouw
Born, die het een groote brutaliteit vond van zulk een
jong , ding haar de wet te willen stellen, en bovendien
Nina s kleeding als buitengewoon wereldsch versmaadde, begon even schamper te lachen, maar William,
onbevreesd, stopte dit, door Nina joviaal-rad te ondersteunen : „ Ja . . . mevrouw, god, een alleradrdigst leuk
mensch . . . ja god, die doctor Keller! ik heb er OOk nog
een tUd zitten praten . . . . 'n allemachtig leuk type,
zeg, Nien. Korn, laat u Marietje daar maar gerust
heengaan. Ze wou zoo graag, he Marietje?" Hij kneep
zijn oogen, waar de kwajongen door danste, nu toe,
naar Marie, en Sabina II schoof een beetle van dien
raren familiaren jongen weg . . . „Juffrouw Marie .. ."
verbeterde zip statig.
William herinnerde zich de hand aan zijn slaap,
weer geheel gentleman :
„0 pardon, jd, . . . dat komt. in de West ... zijn we zoo
entre nous, zoo . . ."
Mevrouw Born meende iets voor den gast te moeten
doen.
„'t Spit me dat mijn zoon niet hier is, Gesinus. Hij
doet v66 aan land- en volkenkunde, en zou met u
over de West kunnen spreken. Daar hangs zijn portret."
„Is hij er ooit geweest?" vroeg William, opturend
naar de beeltenis van dit mannelijk exemplaar der
uitgave Born, die de lange wangen en kleine oogjes
bezat van Davina, Grada en Sabina II, mitsgaders
een volmaakt rechtstandig gekuifte boven zijn smal
voorhoofd.
„Neen!" bekende mevrouw Born, „geweest is hij er
nO6it, maar hij weet er ontzaggelj/k veel van."
„0," herhaalde William . . . ,ontzaglijk ve6 van, ja."
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„Houd u van citroen ?" liet mevrouw Born er dadelijk
verrassend op volgen.
„Nogal zuur, zou ik denken," perste William den
mond bijeen.
„Neen neen, limonade; wij hebben Odk bessen. Nina,
een glaasje bessen ?"
Nina, die verleden week niets gekregen had bij
Mevrouw Born, en dacht dat mevrouw Born iemand
nooit iets aanbood, zei verwonderd : „Alstublieft,
mevrouw."
EnWilliam, blij, dat er iets gezelligs het stijve in
de bijeenkomst brak, en er iemand wegging uit de
halve maan om hem been : „O ja,.zoo'n glaasje bessen,
dat konden we wel eens doen, ja .", iedereen op
Marie en Nina na, „choqueerend" door zijn gemoedelijkheid. Grada, Davina en Sabina II maakten den boel
klaar. Marie werd, als te onhandig, naar haar stoel
verwezen.
„Komt u op pannekoekendag?" verraste mevrouw
Born William, die opkeek als gek ; haar verwilderd
aanstaarde.
„Hier , mevrouw ? In uw huis ? Pannekoeken ! ?"
,,Maar meneer Eckhardt, ik ben niet zoo dwaas
honderd kinderen van armenscholen te onthalen op
pan nekoeken."
„Ik vind 't een aardig idee, maar wie doet dat
dan wel?"
„Juffrouw Gertrude de Voss op villa Theresina."
„O, tante Georgine's vriendin !" prevelde Nina,
jakkes, die vieze kinderen ."
v Vieze kinderen?" toornde William,„'t is prachtig,
't heerlijk, zeker,.. ik ga kid ken, misschien kan ik
wat helpen. Nina, jij moet ook meegaan,, hoor, om
wat te helpen. Vieze kinderen! zoo iets is Quist heerlijk, ja. 1k weet iemand die het in de West deed voor
kleine negerkindertjes 't Is een genot. Zeg daar niets
van, jar Het ja was van middag weer in vollen gang,
bemerkte Nina.
„'t Is een Odd mensch !” moest mevrouw Born bekennen, van depannekoeken uitdeelende eigenares
van villa Theresina. „Maar ik hou meer van zwUgende
weldadigheid. Dat uw linkerhand niet wete . . .
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„Ja, ze doet 't veel om van zich te doen spreken,"
bevestigde Sabina II. En Grada en Davina staafden
dit met een hoofdknik.
William stond op, na zijn glas limonade geledigd
te hebben op het welslagen van den pannekoekendag,
en het welzun van al de dames Born. Dit laatste
vonden de dames Born toch wel aardig. En bij het
afscheid waren zij een beetle met hem verzoend.
Marie mocht den bezoekers uitgeleide doen.
,Zou je nog mogen naar de doctor ?" vroeg Nina.
„Och, ik weet niet," Marie haalde de schouders op.
„Ik zal er weer zooveel onaangenaamheden over
hebben, dat de aardigheid er afraakt. 1k zou zeif zoo
dol graag doctor in de letteren worden, maar kan je
begrijpen. Ma zou 't nooit willen. En Sabina en Grada
en Davina zeggen ook, 't is niets voor een meisje."
„'t Is wel gek, want iedereen studeert tegenwoordig."
„Kom," zei William, ,,ik kan 't best met jullie luidjes
vinden, en ik zal wel een goed woordje doen. Schrijf
maar of je mag of niet aan Nina, Woensdag, hoor. En
dan zullen we verder zien."
„0 ja, wat bent u toch vriendelijk, meneer William."
„Ik word Onvriendelijk als je nog 'anger „meneer" zegt."
„Ik moet 't, ik durf niet voor ma. En Marie keek
angstig om, bij het hek, of ma haar niet hoorde, of
Sabina II of Grada of Davina. „Ze zijn heusch niet
kwaad !" fluisterde zijhaastig, bang dat William een
hoogst ongunstigen indruk van haar familie had
ontvangen.
„Neen, alleen maar wdt . •• • •»
„Ja, alleen maar wdt
. dank je nog duizendmaal, Nina."
Nina had weer zulk een medelijden met Marie, dat
zij haar een kus gaf.
„Bravo !" juichte William toe. „Adieu, Marietje."
Nina zat dien middag met werkelijk pleizier aan
tafel op , Welkom Thais', geheel verzoend met Goverts
vele eten. „Gelukkig toch geen Borns hier. Nee, dan
,Leve Welkom Thaisl Arme Marie !"

Nina Donker

9

NEGENDE HOOFDSTUK.
DE DRIE ELEGANTJES OP ,WELKOM THUIS', WAAR AIMEE
ZICH ONTPOPT ALS EEN KENAU.

„Lim hemel!" riep tante Georgine, toen Nina haar
het bezoek der drie elegantjes aankondigde. „Nu, ik
zie er is geen ontkomen aan, we zullen de dames
opwachten. Dus thee, lekkere koekjes, en zeker aardbeien met room, als het toppunt?"
,,Veel te goed voor zulke wezens die naar muskus
ruiken !" verzette zich Aimee. „Aimee, hou jij je er nu
alsjeblieft buiten ! 't Is jouw visite niet! Maar wat zeg
je, William ? Willen ze Hanna Kamp niet ontmoeten?
Dan zal ik haar en Marie juist vragen. Zulke nesten,
zulke aanmatigende nesten. Jullie zull elkaar leeren
verdragen ! lk ken alleen menschen, geen die is maAr
dit, die is math- cldt." Tante schudde het hoofd, en
speldde haar chignon vast. En zoo gebeurde het, dat,
toen Florine, Helene en Alice, door Jaan geleid, in
een elegance en lieftalligheid, onder hun parasols, gezweefd kwamen tot aan het lischvijvertje, waarachter
op het grasveld, tante Georgine een keurige theetafel
had laten aanrichten, zij Hanna en Marie daar reeds
in prettig gesprek gezeten vonden met mevrouw, Nina
en William. Aimee, uit wandelen met juf plus ,de bende
van den grooten bandiet', zou later verschijnen : „VOOR
DE AARDBEIEN MET ROOM, VOOR NIEMAND ANDERS." William vermeide zich in het vinnig-teleurgesteld snuitje
van Florine, wier schelblauwe wat bolle oogappels
vol op Hanna aanhielden, als was er niemand anders,
vervolgens in het spijtig gezicht met, het geknepen
,hm'-mondje van 1-161ene, die zich te zip eer gehuld
had in roze katoen met witten kraag, en voor
geen geld haar roze zijden parasolletje neersloeg, om-
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dat het een rozengloed kaatste op haar ,,fijne bleeke
teint." „Mag ik u voorstellen ? Juffrouw Hanna Kamp !"
ernstig ; en toen fluisterde hij onbeschaamd: ,Wat een
aardig meisje ! Ik begin al schik in haar to 'krijgen!"
Alice begon te lachen; zij vond William zoo leuk.
Och en hoe gek eigenlijk van Florine ! En zij stak
haar hand vriendelijk uit naar Hanna.
,,Dag Hannes !" Daarna overtroffen Florine en Helene
haar, het freuletje, in vriendelijkheid. „O, dag Hanna!?
Letik, zag, dat we je hier treffen ! he?"
„En ik blijf tech maar een horloge!" zuchtte Hanna
Kamp, een eend in het vijvertje toeknikkend. „Zoo
jammer dat ik nooit verander, net als jij."
Tante Georgine ving een gesprek aan met Helene
en Florine over school, maar daar bleken de dames,
op bezoek, aan ontgroeid, en zij zagen naar mevrouw,
als namen zij . haar die vrijheid zeer kwalijk. En ten
einde raad, ging tante Georgine maar theeschenken,
hun oogen dreven toch telkens of naar William.
„Alle dames suiker en melk?"
„0 ja, mevrouw !" riep Hanna Kamp gul uit, en toen
tante Georgine haar lachend aankeek, kwam ze wat
bedremmeld . . . . „Ik."
De freuletjes, als William de elegantjes in gedachten noemde, zaten alien nuffig te roeren in hun kopjes,
en met fijne mondjes van hun koekjes kruimeltjes te
peuzelen, maar Hanna Kamp hapte zoo met graagte,
dat William het van genoegen uitschaterde, en ze riep
telkens zoo gul . . . , , Hmmm mevrouw, heerlijk
0, ik gradg! 0, aardbeien met room . . . . 0 godenkost,
mevrouw, daar breng ik gewoon een jongen hond voor
om 't leven !" Tante Georgine had er al evenveel schik
in als William. En zij voederde Hanna vol vreugde :
„Van jouheb ik tenminste nog eens pleizier."
Hanna, bij vie de sluizen der welsprekendheid geopend waren, verraste ook oom Freek, dieeens was
komen kijken, met de mededeeling, dat zij eens op
haar neus was gevallen en toen ,,bloedde als een rund,
en dat zij bij een andere gelegenheid zoo hard had
geloopen, ,,dat haar tong tot op haar laarzen hing van
het hilgen."
Nina vond dit een vreeselijken verhaaltrant. „Lieve
"
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hemel, hoe kon William over z(56 iets nu, zoo zitten
ginnegappen. 't Was gewooti ergerlijk. Hid had toch
niets geen gedistingeerde gevoelens."
't Schijnt juifrouw Kamp lekker te smaken !" vond
oom Freek.
„0 meneer, eOnig! Aardbeien met rOOm ! Dat krijg
ik thuis niet alien dag. 1k weet wel dat 't geen manter
is 't in gezelschap te zeggen, maar ik zeg 't. 1k. vind
't zoo lief van mevrouw, dat ze zooveel moeite voor
ons doet en dien heelen boel hierheen heeft gesleept,
en mij ook gevraagd heeft. 1k zei dadelijk tegen moe:
He verrukkelijk! Nou, ik ga ! En moe zei : Jij gnat maar.
Maar meneer, zegt u maar Hanna. Juffrouw Kamp
klinkt me zoo gek toe."
Juf kwam met de kinderen thuis, en hield de groep
in bedwang op een afstand van de theetafel, naar
welke hun begeerige blikken gingen. „Ze ruiken de
aardbeien !" lachte William.
Dat is de bende van den grooten bandiet Abolino!"
stelde tante voor.
,Kom maar hier, jongens. Jufke, zet je, mijn lieve
mensch !"
Waren ze zoet? Wil je niet een kopje thee?"
„O mevrouw, ik schenk wel ! Laat mid 't gauw voor
u doen!"
Hanna Kamp liep toe op Tinie en Dolfje, wier kleine
beentjes meetrippelden met de rest van lange beenen.
„Och, kom jullie eens hier, m'n verrakelijke hOnzebOnsjes, m'n kleine molletjes, met jullie lekkere zachte
wangetjes ! KOm maar bid tante Hanna ! En jullie, leuke
zwartjes !" En in een oogwenk zat Hanna Kamp met
Dolfje en Tinie ophaar schoot in 't gras, en lagen de
drie indischmannetje om haar heen, met hun donkere
kijkers tevleien om aangehaald te worden, want daar
hielden zij van,. de dartele aapjes.
Terry, de wijsgeer, keek eerst met zijn groote oordeelende blauwe oogen, van tusschen dichterlijke
lokken uit, naar deze vreemde maagd met de zwaarzwarte wenkbrauwen toen ging hij Marie halen, en
verzocht haar daar ook te gaan zitten, en voor hem
te zingen een fransch liedje, dat Marie van een oude
,,

',
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kinderjuffrouw had geleerd, beginnend :
Lorsque to vas, jouer dans la prairie,
Libre et joyeux, le coeur exempt d'effroi
Vois devant toi cette humble creature . . . . enz :

Terry verstond niets van, woorden, „maar de wijs
Ha Kamp, die juichte:
was zoo mooi," vertelde hid.nna
11 Och heerlijk heerlijk!" en zich twintig armen wenschte,
om alle kinderen te omhelzen. Marie weigerde te zingen.
, Maar Terry, ben je nu mal, kind?"
Oom Freek, wrens oogen glinsterden van genoegen,
noemde Hanna, ,,een lieve meid." Helene en Florine
glimlachten preutschjes-vinnigjes.
„Zie je, zoomoest Nina nu ook zijn !" plaagde William zacht. Zip pruilde: „Ze houden nu toch al wat
meer van me.
,,Ja, ze verdragen je, je houd je een beetje meer in,
sedert je van -William zooveel uitbranders hebt gehad.
Maar 't echte is 't nog niet. Ga je morgen eens mee
fietsen, Nina? Ik kom je heel vroeg halen."
,,Nee."
„O, boos, omdat ik haar niet volmaakt vind ; ik zeg
je toch, je neemt al wat in beterschap toe. Nu, ik kom
morgen om half negen. Maak dat je klaar bent. Je
hat toch een fiets?'
„Wie heeft tegenwoordig nu Oen fiets ?" vroeg Nina.
„Ik vind 't juist zoo burgerlijk om te fietsen, na mijn paardrijden op ,den Esschenhof. Reed jij geen paard in de
West?"
uit voornamigheid, wel noodzakelijk„Ja, maar,
held. Wij ridden allemaal paard daar, zelfs mama, en
kleine Frida, ja. Nu, wees jii dan morgen ochtend maar
een beetje burgerlijk, wees blip dat je niet iets ergers
hoeft te zijn." En hij wees op Aimee, die met een ongewone kleur op haar wangen,zat te vertellen aan
mama, papa, juf, de drie elegantjes en Hanna Kamp
met de kleintjes op haar schoot en om haar heen :
„0, zie je," snapte Aimee, terwijl Govert achter elk
woord „ja" knikte, „'t is zOO gemeen als ze dien Gijsje
plagen ! Ze zeggen dat hidoot
idi is, maar er is niets van
aan ! Hij is geen idioot, maar als je zoo nageschreeuwd
word en zoo uitgescholden, dan word je 't wel. 1k
,

-

134
zou het ook worden en jullie allemaal. Ma, kunnen wij
nu Gijsje niet hier nemen als knechtje ? Jaan heeft wel
een schoonmaakster, maar ze heeft iemand noodig voor
vast, en Gijsje zou 't werkelijk goed kunnen !"
,,Maar dot, vertel nu eens eerst duidelijk wie en wat
Gijsje is, dan zullen mama en papa zien of ze wat
voor hem doen kunnen. Is dat de jongen voor wien
iii en Govert verleden week hebben gevochten ?"
„Netjes voor een jongejuffrouw !" bestrafte Nina.
„fa, zoo, zou jij 't kunnen aanzien dat er iemand eerst
met steenen werd gegooid en dan naar 't water geduwd."
„Ne6 !" schreeuwde Hanna Kamp zoo hard, dat zij
Tinie van schrik bijna van haar schoot af deed hotsen.
„Ik zou met twintig jongens hebben gevochten, en
den in-'t-water jongen zelf er uit hebben gehaald. Ik
kan er in komen."
„Dus daar hebben we een derde Kenau Simonsz
Hasselaar, Aim6e is de tweede. Maar ik ben 't nu
een beetje met Nina eens, ik wilniet dat mijn oudste
dochter op straat vecht, al keur ik 't goed dat zij de
onschuld verdedigt," zei oomFreek.
Aimee vertelde nu duidelijk dat Gijsje de derde
noon was uit een dagloonersgezin van teen, uit een
der achterbuurtjes van het dorp. Een heel zenuwachtige jongen, en ongeschikt voor elk ambacht waar
hij tot nog toe bid was geweest, dus door de onderscheidene bazen weer naar hues gestuurd, hadden
zijn lieve kameraden uitgemaakt dat het in zijn
hersens niet pluis was, en vonden zij daarin een gereede
aanleiding hem het leven allefzuurst to maken. Zijn
vader, liethebber van een borrel, woedend dat Gijsje
achterna werd geschreeuwd : ,,Gekke Gijsje !" enz.,
hetgeen hij als een onteering voor zichzelf beschouwde,
sloeg hem bont en blauw zijn moeder die OOk een
slokje drOnk, keef en schold op zoo'n nietsdoener
en leeglooper van den ochtend tot den avond, en
weigerde hem dikwijls boterhammen of pap, en zijn
talrijke broers en zusters wisselden deze levenservaringen van Gijsje af, met zooveel poetsen als zij
hem konden spelen, en zooveel kwellingen als zij
hem in 't o enbaar en geheim konden aandoen. En
zoo raakte ijsje goed op weg om werkelijk van wUs
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onwUs te worden. Marie Born zei niets., maar Gijsje
bracht haar eenigszins Marie Born te binnen. Hanna
Kamp, en Jaan, die versch theewater bracht en
Aimee's vertrouwde was, balden met gloeiende oogen
de vuist, en wilden vooral dien vader wel vermorzelen.
Juf schudde medelijdend het hoofd, William was
van zijn stoel opgesprongen, zichde lippen bijtend.
Nina dacht niet meer aan de burgerlijkheid van fietsen,
en zelfs de drie elegantjes beseften dater toch nog
ids anders op de wereld bestond dan tennisclubs, bals,
tableaux vivants, mooie japonnetjes en parijsche
handschoenen, en staakten even het aardbeien-met-room
eten, waarvan zij nu juist zulk een drukte niet maakten
als Hanna Kamp, maar dat zij haar toch trouw na deden.
,,En hij kan schoenenpoetsen !" hijgde Aimee's opgewonden stemmetje, „ik heb 't hem gevraagd !"
„En messen slid pen kan hij !" verzekerde Covert,
van de algemeene ontsteltenis gebruik makend om
drie vanillespritsjes tegelijk van de soezenmand te
nemen.
)) En boodschappen doen kan hij OOk !" zei Aimee.
„En poetsen kan hij Ook !" zei Govert.
„ En de vloeren vegen kan hij Oa!" zei Aimee,
die eindigde : „Dus, ma en pa, u ken hem best als
knechtje aannemen. 1k zei tegen hem : Zou le bij
ons op Welkom Thuis' willen komen als knechtje?
En hij zei : ,alsjeblieft juffrouw.' Want ik heb hem
verleden naar huffs gebracht, en al die jongens riepen
me na : ,Krullemie! Valle Krullemie !' Maar 't kon me
niks schelen. En ik ben van plan Gijsje te bevrijden,
al moest ik, al moest ik ."
„Nou wat dan ?" vroeg haar moeder, te nieuwsgierig
om zelfs te glimlachen.
„Al mijn poppen verkoopen of kapot maken !'' zwoer
Aimee.
Dit bracht een gansche sensatie teweeg.
1) Komadn "zei papal. „je bent een tweede Kenau?"
„En weet je wat nog meer kan ? Slachten kan
hij ook !" verzekerde Govert, nog een paar koekjes
nemend, en zijn linkerwang voiproppend, „want hij
was een tijd bij een slager, maar hij kon de beesten
niet hooren schreeuwen als ze dood werden gemaakt,
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daar werd hij altijd wee van, maar slachten kan
hij ook."
„Kan hij veel eten eok zooveel als jij ?" vroeg Nina.
„Meer !' zei Govert kalmpjes, zich van aardbeien
voorziend, en er een eetlepel geslagen room op uitstortend, „Hij heeft natuurlijk veel meer honger dan ik !"
Dit deed de deur dicht, bid tan to Georgine.
Hongervond zij zoo'n vreeselijk woord. „ Er zal
voor Gijsje worden gezorgd ! Al was hij lam, scheef,
gebrekkig,half blind,, zou ik hem nog nemen, juist
daarom misschien. Aimee, je kunt gerust zijn. Roep
Jaan maar eens !"
Jaan kwam weer aangeloopen, en beloofde mevrouw
met vroolijke grauwe oogen in haar vroolij .k, door
de . pokken geschonden aanschijn
, dat wel lets van
zou maken, en dat zij met het allergrootst
plezier dien vader met den pook zou afranselen, en
de moeder met haar neus tegen den grend zou stompen,
tot de punt blauw zag.
„Maar tante, zou 't nu allemaal wel waar zijn ?"
vroeg Nina, „hij kan wel zeggen dat hij . . . ."
„fa, zeker, jongejuffrouw is dat waar !" viel . Jaan
verontwaardigd uit. .„Stakker, letterlijk om vii uur
's morgens loopt hij al met rammenas of radijs of
bloemen, om nog een paar centen op te halen. Hij
heeft al menige boterham van Jaan gehad. 0 je,
m'n vleesch, m'n vleesch zal 'anbrancien !' En even
onplechtig als zij gekomen was, even onplechtig snelde
Jaan weer heen, terug naar de keuken, die in den
tuin uitkwam.
De drie elegantj es, die nu alles hadden opgegeten
wat er te eten viel, en bijna niets meer aan William
hadden, voor wren zij toch uitsluitend gekomen waren,
maar die zat te peinzen over Gijsje — de drie elegantjes bemerkend dat alle gesprekjes over lawntennis
en roeipartijtjesgeen ingang meer zouden vinden,
namen nu allerliefst afscheid. Tante Georgine, die
niettegenstaande al haar welwillend- en gastvrijheid,
toch nooit kon opschieten met meisjes als Florine en
Helenevooral, vond het een verademing toen de drie
elegantjes haar de hand drukten. Alice boezemde haar
nog het meest sympathie in. „Dag kindje, als 't je hier
,
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bevallen heeft, moet je maar gauw weerkomen !" fluisterde ze.
„0 ja, mevrouw, heel
graag ! ' fluisterde 'Alice
terug. „Ik hoop heusch
dat u Gijsje hier krijgt."
dat vind ik nu
// Zoo ,
nog eens een lieve gedachte van je."
William en Nina deden
het drietal uitgeleide tot
aan het hek. William
boog beleefd voor elk
afzonderlijk : „Freules !"
Toen gaf hij nog eens,
a la Nina, elegant de hand:
„Freule van der Vegt! Freule
Penningh! Freule Heleveldt!" En hij maakte een vierde
buiging en stak de hand uit naar „Freule KAMP !" die
hier, gevolgd door alle kinderen als haar lijfgarde,
kwam aanhollen met vliegende rokken, een vliegende
dubbele vlecht, een hoed bezig van haar hoofd te
vliegen en stoffige laarzen. „Oo! Ho 116 116! ha ! ha!
'ha ! Nee, ik weet beter : Freule Horloge ! moet je zeggen.
Nou, dag jonkheer William ! Dag jonkvrouwe gravinne
Donker Dag m'n heerlijke hOnzebOnsjes !" Hanna
zoende al de kinderen goedendag. ,,Tante zal nog eens
St Nikolaas voor jullie komen spelen, hoor schatjes !
En Aimee, als er ooit, nä 'n republiek, 'n stadhouder
moet gekozen, zal ik maken dat ze jOti kiezen I Dag,
Govert, mien zoon, geef me de \TV!"
Govert grinnikte, en hij schreeuwde buiten adem
tot papa — die Hanna Kamp graag ten eten had gehouden, evenals Marie Born,, die Hanna gelast had
haar vader te zeggen dat hi, meneer Eckhardt, haar
een alleraardigste meld vond — ,,Nee, pa . . . . wat
'n leilkerd is dat, he ! ? Zeg Marie, de anderen, daar
vind ik niks an ! ! Maar heeft me 'n groot oud schip
van 'r broer beloofd, waar nog heelemaal niks an is,
zeg, jOppe!"
,Govert, GOvert ! wat 'n straatjongenstaal !" berispte
juf. „Hoe kom je er aan?"
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,, Van den tainman, juf!" noemde Govert, verongelijkt,
als gezaghebbende. Govert had een vast geloof in
's mans onfeilbaarheid.
„Willen jullie niet met me loopen ?" smaalde Hanna
tot de drie elegantjes. „Ik kan best alleen, hoor."
„Ik wel, och!" stak Alice haar arm door dien van
Hanna, die dadelijk opstekelde : „Uit medelijden alsjeblieft niet. Maar meen je 't echt, dan is 't wel best I"
Florine en Helene oogden William en Nina na, die
samen terugkeerden. Zip zagen hen op den rug. ,Kijk
eens, hij houdt z'n hand , op haar schouder,. z'n 'chum
tegen haar hals. Help je Mit?" betuigde Florine, groen
van spijt.
„Ja, 't is meenens !" beaamde Helene. „Hoe laat haar
tante 't tbe."
„Och, jullie zijn torenhoog-gek ! Haar eigen neef!"
woedde Hanna.
„Kind, zoo burgerlijk als jij je toch gedragen hebt !''
bestrafte Helene, „ik schaamde me gewoon dood
er over."
„Hoera! hoera !" tierde Hanna, haar hoed in de lucht
gooiend. „Hoe meer je je ergert,Penningh, hoe liever
't me is. Wat is nou een penning? zooveel als een
duit. En wat is een duit? Niets. Dig. Van der Vecht,
begin niet tevechten met me, want ik word valsch.
Wat vallen jullie af, na die eenige menschen daar !
Spreek me niet van die honzebonsjes en dat gezellig
dik Mevrouwtje Jullie mag 't eenvoudig niet. Ze zijn
veel te goed voor jullie."
,,Wat een vroomheid en braafheid, om je zoo te interesseeren voor een vies bedeljongetje !" smaalde Florine.
„Allemaal aanstellerij, geloof me," bedilde Helene.
,,Nee, dat is niet waar !" vond Alice. „Dat kan je
heel goed zien."
,,Hoe vond jedie Nien toch? den heelen tijd maar
fluisteren met dien neef ." putte Florine nog weer
eens op. ,,Wat een flirt. Eens was hij zoo dicht bij,
dat ik dacht : nu komt er een zoen."
„Och, en had hij Oen aandacht voor jou, dat is
jammer," betreurde Hanna. „Nou, misschien krijg jij
nog wel 's 'n zoen van 'em."
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„

„Draak!" Florine stompte Hanna, en Hanna kraaide
van jool".

„Vond u Eldlene en Florine niet chique, tante?"
vroeg Nina.
„Zal ik je eens zeggen wat ik ze vond, Nina? Een
paar wespen."
„He tante."
„Ja, lieve meid. 't Zijn niets dan een paar berekenende behaagziekte gevoellooze nufjes. Ik heb 't je
al meer gezegd."
Nou !" veronderstelde oom Freek, „iets goeds zullen ze nog wel hebben, en 't ligt ook weer veel aan
de opvoeding, vrouwtje. Als ze een moedertje hadden
als jij er een bent . . . . Maar 't freuletje bevalt mij
inderdaad ook nog 't best van de drie. Die twee anderen behandelden mij met zoo iets beschermends. En
of ze me een eer aandeden dat ze van m'n bloed-eigen
aardbeien gebruikten. 1k had er tot* m'n schik in !"
,,Nou, ik niet !" zei tante Georgie. „Ik ben dan zoo
verdraagzaam niet. Toen ze ter nauwernood opstonden
voor den heer des huizes, die twee, had ik ze met
genoegen bij hun armen opgetrokken. En juf?"
,Ja, zeker mevrouw, dat verdienden ze."

TIENDE HOOFDSTUK.
NINA HELPT GIJSJE VERLOSSEN, EN LEERT OOM
FREEK BEWONDEREN.

Den volgenden morgen, om acht uur, kwam William,met de frets, al Nina halen. „Morgen, jongens!
Auntie, good morning to you ! U doet me aan mUn
moeder denken, te midden van haar kroost !"
,,Zoo jonkman, je moet getroost wachten, de jonge
dame is nog niet eens beneden!" En tante keek even
op van haar taak : de voedering der 'bende van Abe
lino,' terwijl juf, kellnersgewijze, over een ceders
schouder een groot glas melk volschonk, tot lange
parels vettigden op het malsche wit, zoo versch van
een nabijzijnde hoeve gebracht.
,,Wat!? zOO'n kleine luilak !" riep William, Aimee
plagend, door „uit vergissing" Mar glas leeg te drinken.
„Zal ik eens op haar deur gaan trommelen ?"
,,Alsjeblieft niet. Zoo'n nuf! . . . je zoud heelemaal
uit Niens gratie zijn
!"
„Ik zal haar wel roepen !" bemoedigde jufi steeds
beste maatjes met Nina, die nog wel eens nukjes
uitwrevelde tegenover haar, doch dan ook dadelijk
berouw toonde. Nina kwam achter juf aan, in een
roomig batisten jurk, een slap wit hoedje op de zwarte
haren.
„Hd!" verwelkomde William. „Gekleed en gereed
ter eere van mij! Maak nu maar gauw voort, kind!
1k stop je boterhammetjes wel in m'n zak, dan krijg
je onderweg telkens 'n hapje, ja."
„Ja, zoo 'n boerenmeid, of Fianna Kamp . ." verontwaardigde zich Nina. ,Ik zal eerst op m'n gemak
ontbijten, mijnei eten. hebt nu nog alles niet te
zeggen." En zij ergerde hem door een half kadetje
-

,
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aan vijf en twintig reepjes te snijden. „Maak er kruimeltjes van ! Pik ze op a la vogeltje!" spotte hij. Maar
eindelijk ontfermde ze zich, en was klaar. Govert had
met behulp van oom Freek haar fiets schoon gemaakt.
„Govert, wat word je gedienstig !" verwonderde
zich William.
.„Och?" berustte Govert, zijn korten neus omhoog
wippend met zijn pink, „hetgeen hem eenigszins het
aanzien gaf van een jongen dog," beweerde mama.
„Ze was nogal goed voor me in den laatsten tijd.
Tenminste, ik heb een nieuw zakmes van haar gehad,
en ze vit niet zoo heel erg meer, en ik hOti van fietsen
poetsen." Deze laatste beweeggrond sloot in figuurlijken zin de deur.
Naast elkaar, reden William en Nina nu voort, den
weg op, nagestaard door de gansche familie, en nageblaft door Mozes, die scheen te vinden dat er muziek
bij hoorde.
.„Fie, 't spijt me dat we niet eerder gegaan zijn !"
Nina hief het gezichtje, om het een badje te geven
in de zuivere morgenlucht.
„O. zie je wel, eerst zat ze letterlijk op mij . te schimpen, en nu heeft ze spijt dat William haar niet eerder
is komen halen. Wat krijg ik van je, als ik een-entwintig word?" Hij was haar even vooruit gereden en
keek jolig achterom, zijn sportpet achterover op zijn
blonde hoofd, vol lack zijn scherp grijsbruine oogen.
Niets !" piepte Nina snibbig-schel . „Ja be
11
dacht zij zich, ,,een notitieboekje, om al mien fouten
en gebreken in op te schrijven.
„Valt in 't water !" schreeuwde hij, „dat had je dadelijk
moeten zeggen. Nu zoet zijn, kleine meid. Niet kibbelen
metden voortreffelijken neef uit de West, ja."
Hij wachtte even tot zij hem had ingehaald, zoodat
hij weer naast haar voort kon wielen, en goed met
haar praten. Maar toch spraken ze metveel nog, te
zeer in beslag genomen door het heerlijk weer, het
prettig landelijke der wegen, de zonnige groene weidenmet vee, de slooten en knotwilgen, de boerenhuizingen. Het was alles echt hollandsch-eenvoudig,
met die heggen en platte verschieten, maar het deed
zoo heerlijk zomersch versch aan, en het gaf je zoo'n
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gevoel van ruimteen vrijheid, vond William, die
minder van bergen hield. „Bergen sloten je in, benauwden je ! Hier was alles lichtblauw en lichtgroen, met
nu en dan een rood daakje en wit muurtje."
Zij wielden over Veur naar Voorschoten, endaar
zochten zij een stil plekje op, een landelijk hek bid een

wei, waartegen zij hun fietsen zetten. En om uit to
rusten, gingen zij zelf in het gras zetten, en als zij
genoeg gezeten hadden, weer staan tegen het hek aan.
En heel vertrouwelijk vertelden zij elkaar van hun
levensplannen en wenschen. En de blauwe lucht, de
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gele boterbloempjes en de bonte koeien of een enkel
paard in de verte, luisterden geduldig toe.
William werd als altijd wat weemoedig, sprekend
over zijn familie in de verre West, waar Nina hem
over uitvroeg, met zekere onbewusteafgunst op de
gezelligheid in dat groote gezin daarginds t dat zij niet
kende. Hij liet pas ontvangen portretten zien van de
zusjes, lieve jolige snuitjes,. en toen sprak hij weer
voo•t. Zij liet zijn droomerigen weemoed door haar
ooren heenklinken, haar gehechtheid aan vroeger-thuis
wat opgewarmd door de zijne. Want alles te Paramaribo was best. Tot zelfsde bejaarde negermeiden die,
in ruste, hun leven vredig of mochten slijten op zijns
vaders erf, herdacht hij in genegenheid. En Nina verhaalde hem op haar beurt van ,den Esschenhof. „We
hadden dit, we deden zus of zoo .... Jenny . ."
„Wie had je er 't liefst?" vroeg hij zangerig-zacht,
toch beslist, als telde dit het voornaamste in ceders
leven.
Die vraag, zoo ongelijk aan den gevoelverbergenden
bluf van een hollandschen jongen van twintig, verraste
Nina zeer. Het was haar als had er een madeliefje
Opgesproken uit de warmgroene wei, of die vogel
daar hoog-stil aan 't jubelend lichteblauw. Want van
hem klonk 't niets aanstellerig, wel echt en innig, diep
uit de zuivere ziel geweld. En 't was net of zij hem nu
pas goed begon te kennen- Raar dat een eenvoudige
' had je er 't liefst?"
vraag zoo roerend kon zijn. „ 1471e
Zijn stem klankte, rein klepeltje, tegen dat klokje, haar
hartje, dat begon te luiden tot barstens toe. En zij bezag
het hek, waartegen zij leunde, of er iets bezienswaard
was aan die ruw kruiselings getimmerde latten. „Ntl?"
hield hij aan, ziende dat zij, met trillend mondje, het
antwoord stond te verdroomen. En zij viel uit met
gesmoorde stem : „Natairlijk mama !"
En toen hevig gewaar wordend, als voor het eerst,
dat mama er niet meer was om lief te hebben, met
een gevoel van alleen staan, nOOit te voren gekend,
keerde zij hem die alles nog had, bijna kwaad denrug
toe, haar lippen bijtend. Zij zag mama's gezicht glijden
tusschen de madeliefjes in het groen, het danste in den
zonneschijn over het goudbruin slootwater, het keek
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haar aan van de knotwilgbasten, een mooi west-indisch
ovaal met twee zwartkwijnende oogen, als alleen zijn
in zuidelijke landen ; oogen groot uit tusschen donkere
golvende haarbanden, die zich scheidden boven geelblank voorhoofd : „Mama!" kreet het in haar.
„En Jenny en Albert . . . . Jenny nu getrouwd, die
haar een enkelen keer schreef
Och wat gaven
ze om haar ? En papa, altijd zOO ver, in I ndio, j-apan,
China, Rusland, waaruit zij kort-haastige briefjes kreeg.
Zip kon wel ziek worden, doodgaan, eer remand, haar
heel na, het wist, zij, nog geen zeventien. 0, hoe rijk
was William bij Mar !"
William was achteruitgetreden, verschrikt door haar
houding, denkend dat hij haar gegriefd had. Hij dorst
niet naderen, niets zeggen, kon niet, tot hij op eens
twee schouders, half geborgen onder glanszwartbruine
haren, omhoog zaggaan in een snik. En in een oogwenk
was hij bij haar om haar te troosten, den arm schuchter
half om haar heen haar smart boezemde hem eerbied
in. En hij voelde zoo machtig, zoo ontzettend veel,
toen hij tranen zag sijpelen door de aaneengesloten
vingers der smalle handy es, stiff voor haar gezichtje.
„Nineke!" riep hij haar zacht. En na dat Odne woordje,
wist hij plots dat hij veel van haar hield, heel veel,
dat zij hem lief was met al haar fouten, dat hij Mar
fouten nog liever had dan het goede in alle heiligebrave-boontjes-meisjes, en dat het heerlijk was altijd
bij haar te zijn en haar te troetelen en te troosten. Die
wetenschap kwam door zijn eigen stem zoo recht simpel,
toch hevig op hem of als een stOOt ; en zoo klaar werd
't hem, als schoof een donker luikje open in zijn jongensgemoed, waar een licht nu fel en rijk binnenstroomde, hem blindend bijna. 't Greep hem zOO aan.
dat hij zich afwendde, want zijn handen en lippen
sidderden, en vocht kwam beven over zijn oogappels :
een heilige ontroering. Nina was 't eerste meisje waar
hij sneer van hield dan van de zusjes. Buiten zip n eigen
familie, had er tot nog toe niets voor hem bestaan dan
vriendschap, sport en studie. En hij peinsde familiaar,
door zij ontroering heen, dat dit zoo gek was, hij was toch
geen suffer keek met open oogen in 't leven rond. Om
hen heen glansde de zomer in goudgenot, in al zijn
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kostelijke, sappige sroene vreugde, die naar William
uitging, eenmet zip blij hart. Doodstil was het, maar
de groote witte vlinders speelden krijgertje boven hun
hoofden ; een enkele dartelde neer, en nestelde even
bet blank getril zijner wiekjes op het zwart van Nina's
haren, en vloog toen hoog, de blauwe lucht in. ,,Zoo
mOOi !" dacht William. En hij plukte wat rozegerande,
nog gesloten madeliefjes tot een ruikertje, en bood ze
Nina, steeds fluisterend, als was dit een zoet geheimpje
dat een onbescheidene kon beluisteren : „Hier Nineke,
wil je dat van William ? Zeg, 't spijt me, ja 't spilt me
dat je bedroefd bent. Ben je boos op William ? Heeft
hij je verdriet gedaan? Hij zal 't heusch nO6it weer
doen. Wees maar weer zoet, kijk hem eens aan?"
eindigde hij, als was zij Tinie, speelsch-teer.
Zij nam hetbosje bloempjes uit zijn nu weer stevige
vingers, en hield hun koele kopjes tegen haar brandende oogen en natte wangen. „Dank . . . . je . . . .
wel . !' hortte ze, en blikte hem verlegen toe, knippend met haar nattige , wimpers. Hij had haar gezichtje
nog niet een keer zOO
e lief-m isjesachtig gevonden,
't was hem ook dierbaar nu, maar hij vermocht zijn
machtig gevoel niette uiten, rillend bang voor een
lachje, een niet begrijpen van haar kant, zij was nog
zooveel jonger, en hi) keek haar dus evenzoo aan,
weifelend ; veel voor en op de lippen, geen er over.
Aldus stonden zij . . . . tegenover elkaar. En de vroolijke
vlinders vlokten wit over de groene weiden. Tot Nina
opeens al de teerheid der idylle in hem wegwentelde,
en zijn andere helft, den echten, spottenden jongen weer
in hem wakker riep, door met een odeurzakdoekje
haar oogleden te wrij ven en gemelijk te roepen : Jakkes
als Lk gehuild heb, blijven mijn oogen altijd zoo lang
rO6c1! En dat staat zoo afschuwelijk ! En de tip van
m'n neus ook !" „ZOO heelemaal Nina weer," vond hij
„onverbeterlijk!" En hij lachte haaruit lang en luid.
immers dat ze
Teleurgesteld? Neen tOch niet. Hij west
zoo was : even poezie,nu weer proza, even gevoel,
dadelijk weer ijdelheid, even diep, dadelijk weer
oppervlak : toch beterend steeds. En hij werd weer
opvoeder :
„He, wat ben je toch een coquet nest ! Hanna Kamp
Nina Donker

10

146
en Marie Born zouden niet aan hun oogen denken:
dat
zijn goeie meisjes."
Cs jgoed, jouw idealen natuurlijk," smadend de
„a,
schouders ophalend.
„Juist, mijn idealen, en van idealen gesproken :
,, Wat m66t je nu eigenlijk ? Als je nu uitgeleerd bent,
ga je schitteren op bals en partijen natuurlijk ?" Hij
gaf een knipoogje. „Veeren warners, roze en blauwe
linten, dansschoentjes." In Nina's oogen sprongen
lichtjes.
„Ta, dat wel, maar niet altijd. 1k wou graag knap zijn,
heel knap. De ,Drrr' heeft me een idee gegeven . . . nee
eigenlijk niet, ik had 't al heel fang . . . . ik wil doctor
in de letteren worden, en boeken schrijven, ik wil . . ."
„Natuurlijk, uitblinken, daar hebben we haar weer,
jawel . . .
,.Waarom kijk je me zoo gek aan ? Denken jouw
zusters Rosy en Kitty dan nooit zoo . .?"
En hij plaagde, schik hebbend in haar pruilmondje,
en zijn stem werd gaandeweg ernstiger:
,Be good, sweet maid, and let who will be clever;
Do noble things, not dream them all day long:
And make life, death, and that vast for ever
One grand sweet song.'

Dat is van Charles Kingsley aan een jong meisje.
1k schreef 't in Kit's album, voor ik wegging. En ik
vind 't mooi ja."
„William, ben jij een dweper?"
„Dweper . . . . nee . . . . of misschien wel .... ik kan met
enkele dingen wel dwepen, er voor gloeien. Daarin
ben ik jonger dan jij, Nineke, m'n kind. He, ik wou
dat jij nu eens sets gOedsdeed, zoodat ik, als je
gouverneur2 tevreden kon zijn."
,,Natuurlijk, in jouw oogen ben ik het sl6chtste
schepsel . . . '
7 0 ja, 't allerslechtste schepsel."
,Wat ik doe, zou toch niet naar jthlw zin wezen.
1k' doe al wat."
„Wat dan ?" vroeg hij nieuwsgierig-vriendelijk.
,,Ik zeg 't niet. Vind me maar 't slechtste schepsel."
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„Gauw opbiechten aan den baas, aan den gouverneur, aan oom William."
„Ik heb geen baas, en geen oom, en geen gouverneur noodig. 1k ben mijn eigen baas, en heb al Zij stak
de madeliefjes in haar ceintuur, en keek er naar.
,,Jij. Wil je 't nu zeggen ?" Het deed hem genoegen
datde madeliefjes daar zaten, met hun rozenroode
kopjes bijeen tegen het grijs leer van den riem.
„Och . . . 't is eenvoudig voor jufs broertje, Huib. 1k
spaar op voor zijn nieuwe viool, anders niet. a doe
't omdat hij . . . zoo artistiek is."
„je hoeft je voor mij niet to geneeren. Geef me
maar een hand."
„0 ja, net zoo'n schoolkind, dat den meester een
handje mag geven."
„1:313 je dat dan niet? Trek me maar eens aan mijn
oor . . . Dat heb je nog nooit gedaan."
,,Neen, flauwe jongen!"
„Mijn zusjesdoen 't altijd P.' hield hij zijn oor op.
, En je bent mijn nichtje. O ze durft niet. He, laf kind!
Preutsch nufke, ja."
„Nee, ik wil niet !" zegepraalde zij, blij en trotsch
dat hij haar v-roeg om een soort van liefkoozing en
zij kon weigeren. „Ik heb nooit jongens aan hun ooren
getrokken, en ik zal 't nooit doen ook. Vraag .'t aan ..."
zij wilde zeggen „Florine en Helene, maar zij bedacht
zich : hij zou 't hatelijk vinden : „Aan de zusjes, als
je weer thuiskomt."
ik denk er al niet meer aan, laat 't dan. Ik•
wit 't niet eens meer. Maar ik heb een echt jolig
plannetje, zeg Nineke. We gaan Aimee verrassen,.en
haar samen Gijsje brengen, ja. Dat zal een pret zijn.
Als hi nu een goed leven krijgt op , Welkom Thuts',
bedenk eens."
„Jakkes, ik, in dat vieze huis bij die vieze
menschen."
„0, in dat viezehuis b# die vieze menschen. Je moet
leeren dat die er zUn. Ben klein gedeelte van 't menschdom houdt er maar salons op na. Kom, ga mee, dan
houd ik een beetje van je."
„ Ja, daar zou ik wat om Men." Zij voelde zich al-
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tijd wat jaloersch op de zusjes, die zoo hoog in zijn
achting stop den.
” Daar zou je een massa om doen. 1k heb Aimee
gevraagd waar hij woont, kom, nichtje."
„Maar ik ben bang, misschien zijn ze wel allemaal
dronken daar. 1k ben nooit zoo ergens geweest. Mama
wilde 't niet eens."
,,Neen, waar William ishoef .je niet bang te zijn.
Vertrouw maar op mij. Kijk my aan !" Zij keek hem
in het vroolijk zonverbrande gezicht, met het blonde
snorretje al zoo mannelijk om zijn witte tanden, die
zich toonden in zijn glimlach. Hid zag er uit, vond zij,
als de forsche eerlijkheid zelf. „Nu, ik ga mee, om jou
een pleizier te doen."
,Later zal je zien dat je je zelf plezier doet met
zulke
'
dingen, en dan heb je zoo'n voldoening ervan,
als je een armen stakkerd geholpen hebt, ja. Papa
heeft eens een zieken ouden neger zes weken verpleegd, en toen hij wegging, heelemaal beter, met een
bundel goed en vruchten en, geld, dansten wig
kinderen om hem heen en hilde
hui en dat maakte
hem ens zoo leelijk, maar toen hij ons zegende, geloof ik dat wig
e hem all maal toch mooi vonden. lk
tenminste."
„Wat ben jij toch raar voor een jongen."
„Niets raar. 1k ben gewend aan al die dingen. 1k
ben er in opgevoed. a ben daarin boven alle lachen
van booze menschen verheven. Of booze menschen
Booze menschen zijn alleen dom, dom, clOm, ja Nina.
Kom, stap op je kar, dan karren we naar huis en
Gibs. Hoe die Hollanders 't in hun hoofd krijgen, om
een wiel een kar te noemen. Zotte lui toch, ja !"En
zij wielden samen vlug als de wind over den zonniger
en zonniger wordenden weg.
„O min teint !" zuchtte Nina,haar hoofd bukkend,
tegen den rand van haar hoed kijkend. „Ik verbrand !"
,Heerlijk! Zij verliest haar blankheid en wordt bruin,
net als William," plaagde hij. ,,Hoera ! Leve de bruinheid, ja!"
,,Dank je wel, boor, nare jongen Neen maar, heusch,
William Je bent niets studenterig."
7) Wat is studenterig. Vertel op ! '
.

149
Toen gingen zij weer praten, en hadden Voorburg
bereikt eer zij het wisten. „Gunst, we zijn er !" riep Nina.
Zip kwamen in het achterbuurtje, waar de bewuste
Gijsje woonde : Gds Aalwert. Zip zagen hem zitten
voor de deur, op een stoeltje zonder leuning, zich
koesterend in , de zon, onder verweerd luifelend pannendak, terwip zijn lieftallige moeder af en toe op
hem aanvloog om hem een stomp te geven, die aankwam, half tegen zijn rug, half tegen zijn schouder.

Het was een beenig, hakig, slordig wijf; een vuilwitte
muts, met achteraanvliegende keelbanden scheef op
zwarte verwarde haren. In haar eerie zeepige roode
hand hield zij een afgebeten homp brood, die zij den
mageren, hongerig uitzienden jongen, wiens beenders
door zijn vel staken, scheen te hebben ontnomen.
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„Nou, dat brood zal wel smaken, ja," meende William,
terwijl Nina de ooren dichthield om de vuile scheldwoorden niet te hooren. ,,Hei ! hei !" kwam William
tusschenbeide, want hij kon niet langer aanzien dat
die half weerlooze jongen daar met angstig knippende
oogen in suffe gelatenheid nieuwe stompen zat of te
wachten. En William stapte beslist naar binnen. „Nou
niet zoo slaan, moeder, niet zoo slaan ! Hij is je kind.
Moet hij dan dood?"
„Dood? De rakker, de smeerlap . . . . de . . .. " Een
versche stortvloed deed Nina opnieuw de wijsvingers
in de ooren steken.
„ Je kan 'em van me kedoo krijge, dat kan jullie.
Niks doet ie ! Wat voert ie uit, de leeglooper . . . .
Maar zie me dat brood er is an. Dat het ie opge .. .
„Geten !" riep Nina, in wanhoop al haar moed verzamelend, opdat haar betamelijkheidsgevoel niet verder zou gekwetst worden.
„Zoo juffer, zoo . . . " gromde de vrouw ontevreden.
„Ik meen jou wel eras gezien te hebben bij de mevrouw
van , Wellekom Thu is.' Jou kan ik niet, jongeheer !"
tot William. ,,En ik zou der wel eris wille wete, waar
jullie je eiges mee bemoeit. Omdat jullie stadslui
benne, heb je nog niet alles te zegge. Ik ben zelf van
'n stad, en heb altijd de eerste dienste gehad, bij net
en stadsvolk."
erkbaar !" zei Williams oog tot dat van Nina.
Gedachtig, aan de nette manieren van het nette
stadsvolk, ging de moeder voort met het schelden op
Gibs, den botterik, bijna zestien, van 't eene ambacht
naar 't andere gestuurd . . . . Op eens bedacht zij zich,
en grimde Nina nijdig aan : „En juffer, spreek ik jou
niet groos genoeg ? Ili spreek espres stadderachtig as
ik met stadslui spreek, want op mijn weg om iemand
te verafgronden, leg 't niet. En hij daar ! Wacht maar
as z'n vader daar komp, der van lusten zel die! Hij
ha van morgen pas en pakkie gehad, waar Gijssie?
vroeg zij fleemerig, als was er sprake van hem op
pannekoeken te onthalen. „War, en dreigend trad
zij met vuistgebaar op zijn oor toe, „clan zel 't spanne,
hoor !"
Nina vergat al haar afschuw van het armoedig uit-
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zicht des ongelukkigen Gijs', en half schreiend liep zij
naar buiten, de armen beschermend in wig den kring
om hem heen, terwiji zijn schuw blauw oog haar een
zenuwachtig foenschen blik
„0, slaat u hem niet! 0, laat zijn vader hem Mk
niet slaan ! 1k zou 't vreeselijk vinden als hij nog meer
slaag kreeg. Hid lijkt zoo goedig !"
„Wel allemachies ! wat regeert die nou? Ze doet of
't'n zuigeling is !" verbaasde zich de mama, toch achteruit wijkend. „Slaag kan 'em niks geen kwaad. Daar
groeit ie nog wat van. En al most ik der om in 't geyang, ik zal m'n eigenste kinders groot brenge as ik
wil. Benne jullie soms van de liefdadigheid ? Daar
waren verlejen ook al 's 'n paar duffers van. Geef dan
maar, je cente, ik ken 't gebruike." William, hopend
er Gis
je mee te bevoordeelen, legde twee kwartjes en
twee dubbeltjes neer. 't Eenig klein geld dat hij in
zijn zak had. De vrouw stond hem 't geld uit de beurs
te gluren. „Ik zou der maar in eensjes 'n gulden van
maker, zeg, meneertje."
„Hier!" bevredigde William, om haar geheel tam te
krijgen, ,dan maar ineens een gulden. Maar juffrouw,
nu hoort u ook bedaard en ordentelijk aan wat ik te
zeggen heb."
„Ja, ja, mijnheer !" de vuilgrijze oogballen in 't met
bloed doorbarsten wit, kregen lets van een glinstering,
en de gene kromme, nu droge hand, met grauwgele
haken, griste den gulden onder Williams vingers weg.
,,Zeg u maar Op wat je te vertellen heb. Ik ben altijd
maar met voor den dag dermee!"
„Nu dan, uw zoon Gijsje kan een betrekking krijgen als knechtje op , Welkom Thuis', bij mijn tante.
Daar hebben ze Quist zoo'n jongen noodig : Ik neem
hem dus nu maar mee, elke week mag hij u komen
bezoeken."
Gijsjes mama's oog tintelde opnieuw. „Ha!" zooals
William dacht, „haar kind was geld waard." ,,Wacht
eras effetjes, wacht eras effetjes, ik ben der ook nog,
en hoeveul loon is 't daar? Want ie komp der om de
dood niet voor niks. Daarvoor is mijn kind nou veuls
te goed." ,'tiBegint met twee gulden in de week !"
waagde William, die tante zooiets had hooren zeggen,
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en een bezoek van Gijsjes beminnelijke mama op
, Welkom Thuis', vooral met 't oog op ,de bende van
den grooten bandiet', ongewenscht achtte.
Meerdere Aalwerts, met blonde en rosse stompe
koppen, als jonge stieren stoer, en met sproetige aangezichten, gluurden nieuwsgierig uit hoeken en holen
van het molmig donker vertrekje, en schroomden met
de bezoekers te omringen. Eenige wilden Gijsje, die
daar maar suf en treurig zat, knijpen, maar werden
door Nina op een afstand gehouden. „ Jullie bengels
weg ! weg ! Ik zal een briefje aan den burgemeester
schrijven, als jullie je broer kwaad durft doers.'' Nina
voelde zich krachtig als Gijsjes beschermengel. „ Wat
zeit die meid, wat zeit ze?"
„Hi, hi, hi, ze zel een briefie 'an de burregemeester
schrijfe." „Kom,afgemarcheerd !" zei William, die
mamalief bevredigd had met de belofte .dat Gijsje de
helft van het loon iedere week zou afstaan ten behoeve
der beminnelijke familie. Papa lag smoordronken in
een hooiberg zijn roes uit te slapen. Hid had tot in
den vroegen morgen op de gezondheid van een overleden oom gedronken. „Anders gebruikte die nooit iets."
Het afscheid tusschen mama en Gijsje bleek zeer
aandoenlijk. Mama, die in den zilverglans van den
gulden jenever, roggebrood en spek zag bibberen,,
schreide teederlijk. „Gijssie, Gijssie, ocli, je was toch
altijd zoo'n goed jong. as bij 't rijkeluisvollek bestig
op en breng je centen altijd bij moeder !" Vervolgens
somde mama al Gijsjes goede hoedanigheden op: „Hid
was zOO eerlijk, zOO prompt, zelfs 'n krummeltje bracht
ie terug, nietwaar Gibs?" Het arme mishandelde wezen,
dat zijn verlossing eenigszins nabij zag, knikte schuw.
In zijn oogen levendigde een do besef op dat hij 't
ergens beter ging hebben. Al de liefhebbende broers
en zusters bauwden hem na : „Dag Gijssie ! clag! Hou
je goed ! Hou je taai !" Nu hijj werkeli k van hen weg
ging en door rijkelui in bescherming werd genomen,
schenen zip eenig begrip te krijgen van de betrekking
waarin ze tot hem stonden.
Langzaam tusschen de twee met hun fietsen in,
bonkte hij voort door de steeg, nagestaard door al de
buren, die uit kwamen loopen. Mama bulkte zijn be-
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vordering de steeg in. „Weet je waar die kOmp ?
Eerste rijkeluisbediende op , Wellekom thuis', en centen,
nou ! en 'n jassie en 'n broek en vest, net as alle grooteluisbedienden ! Ja, ik heb altijd gezeid, as ik 'em
erreges geef, zal 't zijnas rijkeluisbediende I"
De buren schudden in ontzag en bewondering het
hoofd, maar hun zonen schreeuwden menschlievend:
„Gekke Gifssie! Gekke Gijssie, ben je dol in je hop ?!"
William keek om. „Laat dat uit zijn," zei hij streng.
„Of ik zal hier den veldwachter eens laten komen.
Gijs is beter dan jullie allemaal met elkaar, verstaan !
Opgepast, jongelui ! Willen jullie opgepakt?" Hij gaf
met een stokje een fermen tik op de handen, die zijn
fiets wilden vasthouden, en greep er een bid den kraag.
Eindelijk liet men het drietal vrij. Nina ademde op.
Goddank,, een leegen weg nu.
Een luid gejuich steeg op uit ,de bende van den
grooten bandiet', toen men hoorde dat Gijsje aan was
gekomen. Deze arme, denkend dat men het weer op
hem voorzien had, trok zich schuw in een hoek van
de keuken terug. ,,Stil kinderen !" zei tante, die kwam
aanloopen, de bliidschapop het poezel roze gezicht,
dat in liefdevolle moederlijkheid iedereen, maar inzonderheid den nieuwen inwoner tegenblonk. Tante's
groote blauwe kijkers stonden, in verbazing verwijd,
in haar hoofd.
„Wie heeft hem gebracht ? Wiliam en Nina ? Nina?
Kind, dank je wel, hoor ! Nee maar, je maakt vorderingen ! He, Mth-lijk !"
„Heerlijk !" herhaalde iedereen, en de bende juichte,
danste en riep : „Hoera! Hoera !" Ab buitelde over
zijn hoofd en hield twee bruine kuiten in de hoogte.
Iemand die onverwachts binnen was gekomen, zou
gedacht hebben dat tante Georgine met een half millioen minstens was begiftigd geworden.
Gijsje had zeker, in zijn niet-hoog-timmerende schuwe
boerschheid, nooit gedacht dat men ,hoera P voor hem
zou roepen, en staarde met open mond van den een
naar den ander.
71 Mevrouw !" fluisterde Jaan gewichtig, met den kopjesdoek naderbij komend, „als we 'm nou eerst maar
's flank to eten gaven, hij zal wel uitgehongerd zijn.
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Wat denkt u van boterhammen met kaas en vleesch ?"
„ Ja, dat 's goed. Juf zal wel even krijgen, he juf?"
Juf vloog naar de provisiekast, Jaan ging naar de
eetkamer om brood, en binnen vijf minuten zat Gijsje
voor een stapel tarwe- en witte-brood, belegd met
vleesch en kaas. Vleesch ! had hij het ooit geproefd?
Zijn oogen lichtten wild. Hij lachte tot de tranen hem
over de wangen liepen, en toen snikte hij alles voor
hij kon beginnen. Jaan vulde gauw een glas water
voor „den stumper' . Nina bezag hem waarlijk met
tranen in de oogen, en nu dacht zij aan Williams
woorden : „Ja, het was een voldoening." Tante Georgine liet Aimee een zenuwstillend middeltje uit haar
medicijnkistje halen, en het anders zoo scherpe kind
smeekte Gijsje, met bevende stem, het toch maar uit
te drinken. „Het was zOO goed voor hem." Gijsje
scheen de hoffmansdruppels niet lekker te vinden,
maar slikte ze toch goedwillig. Tinie en Dolfje, eerst
bang, werden op verzoek naderbij gebracht, en vroegen Gijsje een hand. Gijsje staarde met groote oogen,
en stak ten laatste een paar vingers uit, waarna Tinie
en Dolfje snel, met rijke gezichtjes, terugliepen.
Jaan had intusschen koffie gezet, sneed Gijsjes
boterhammen door, en gaf hem maar vast een glas
melk er bij. Gulzig viel Gijsje nu aan. ,Voorzichtig
kind, niet te gauw, niet te gduw !" beval tante. ,,Hij
eet ! 0 tante hij eet, ja?" riepen de drie indischmannetjes verbaasd over dit natuurwonder. „En melk
drinkt' hij ook." Gijsjebracht het er gelukkig goed a f,
en bezorgde de familie geen zielsangsten ,,door van
blijdschap in het brood te stikken," als Jaan met benauwd gezicht voorspelde.
,,Kom, hij is nu schuw, hij moet nog aan ons wennen Jaan zal goed voor hem zorgen. Laat hem maar
met' Jaan alleen !" Met moeite troonde tante haar volkje
mee. Alleen de gedachte aan de twaalfuur boterhammen deed hen verdwijnen. En zij holden in de gang
oom Freek tegemoet, en sleurden hem mee naar de
eetkamer.
„IV is er 0, hij is er Hij eet al ! Hij drinkt melk !"
71 VV ie , wat? Een poes?"
„Gijsje! pa !" schreeuwde Aimee verontwaardigd.
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Kenautje, neem me niet kwaliik. Is hij al hier ?"
11 Zoo )
vroeg oom Freek, de wenkbrauwen optrekkend.
„ -fa, en raad eens wie hem gebracht heeft, pa?
verkondigde tante in ben zegepraal.
11 Nina!"
Wat, Nina?!? Kind, kom in mijn armen !"
1/
,,Neen maar, oom, Williams schuld is 't. Hij heeft
alles bedisseld. Ik deed niets!"
„Wel waar, je deed een, massa !" zei William. Je
hebt flank geholpen." En hij vertelde.
goedkeurend aankeek, oom, tante,
Nu iedereen,
deren, voelde zij weer hoeveel die gejuf en al de kn
negenheid haar waard was, ook van maar kinderen.
17 1k heb dus twee Kenau's in huis !" verheugde zich
oom Freek, „en Tinie wordt zeker de derde later.
Waar Tinie?"
,,Knauw, knauw !" juichte Tinie, die zich nu al door
Nina liet nemen en pakken. Het had heel wat chocolaadjes gekost.
inie weet er alles van !" knikte haar moeder.
„Tante zou Gijsje niet van bruun houden?" maakte
Ab zich een illuzie. „Willen we vragen tante, ja?"
Ab, Tommy en Piet konden niet begrijpen dat
remand zoo iets goddelijks als brume sulker zou versmaden, en wilden wegloopen.
,,Keen kinders, nu stil laten dien armen jongen.
Straks zal tante weer zien."
Na de koffie, stapte Gijsje, die niet wist hoe hij het
had, onder geleide van oom Freek en William naar
de badkamer, die heel groot was op , Welkom Thuis',
met douches en verscheidene kuipen. „Water is de
grootste zegen !" zeiden tante en oom. Terwijl zocht
tante Georgine nieuwe kleeren voor hem op, uit de
respectieve garderobes van oom Freek en Govert.
Gijsje was nu net kort genoeg, om niet te passen in
de kleeren van oom Freek, en net lang genoeg, om
niet te gaan in die van Govert. Maar men zou toch
klaar komen. Gijsje moest zich dan maar wat benauwen in Goverts plunje, en terwij1 zou tante met
juf lets vermaken voor hem van oom Freek.
„Tante, o laat ik helpen !" drong Nina. ,,Ik interesseer me bepaald voor hem."

156
„Kind, hier ! naald, draad, vingerhoed, schaar je
neemt me de woorden uit miin hart!"
„Tante, Marie Born, wil misschien ook helpen
,Ga 't haar vragen, gauw. Neem William maar mee,
onder je arm ha ha ha !" tante lachte, want William
kwam alweer met zijn hoed. En terwiji Nina den Karen
ging krijgen, trok tante hem aan zijn oor. „ Je leerling
doet je eer aan, boor. Prettig gefietst ? 1k vergat
heelemaal te vragen."
Zijn
„Ze verbaast me. Gefietst, leuk, ja.
oogen glinsterden. Marie Born die juist drie preeken
had aangehoord van zuster Sabina zuster Davina en
zuster Grada, mocht mee, „omdat 't voor een goed
doel was."
En toen alle dames prettig onder een boom in den
tuin zaten te naaien, terwij1 Gijsje die zich zalig voelde
in zijn te nauwe pakje, al messen sleep voor jaan,
wie zou daar komen dan Hanna Kamp, wie in allerijl
het blijde nieuws werd meegedeeld.
„0 heerlijk, he !" juichte zij. „O Nina, nee maar van
jou had ik dat nooit gedacht. En zitten jullie nu te
naaien voor hem ? Nee, maar dan help ik hood
1k heb thuis van hem verteld, en moe zei ook : ze wou
dat hij maar hier kwam. 't Is een heele triomf."
„Kan ik nu niets doen, was ik maar kleermaker !"
klaagde William, toen, volgens tante, iedereen en alles
wat naald en draad lianteeren kon, mee moest helpen,
en Tinie en Dofje kleine Iapjes kregen om te bestikken voor Gijsje, en in de verbeelding verkeerden dat
zij wonder wat wrochtten.
„Jij kunt ons voorlezen !"
,,He ja
."
William ging scharrelen in oom Freeks bibliotheek,
en stapte met een boek terug onder den boom.
,IVIevrouw !" kwam Jaan, met een angstig gelaat en
half verlegen. glimlach, zeggen : „Daar zip de vader
en moeder van Gijsje. De vader wil niet hebben dat
hij hier dient. Ze komen hem terughalen."
,,Wat ! ? ,,Hij zal hier blijven hoor Jaan !" „We staan
hem niet af, tante" ! „Verbeeld je ?" „Nee n6e !" Alles
riep door elkaar Hanna Kamp meteen mee voor de
zwijgende Marie Born. Iedereen werd er bleek van ;
,

,

'
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Nina, wie men de lauwerkroon der overwinning op
die vreeselijke bende aldus trachttete ontwringen,
was in ontzetting opgesprongen, en Aimee wilde, met
gebalde vuist, haastig weghollen. „Hola Aimee !"
William greep haar bij een tip van haar schort. „Wat
er te zeggen valt, zullen de heeren wel afdoen, ja !"
„Jaan, meneer is thuis? he?" vroeg tante.
Ja mevrouw, ik meen dat meneer in z'n kantoortje is."
„Roep meneer dan, en vraag dien man en die vrouw
hier te komen. 't Is beter dat ze ons allemaal hier
zien. Aimee, haal een paar stoelen . . . of Govert, doe
iij dat maar eens !"
Oom Freek verscheen, met zijn goedige lengte uitstekend boven papa en mama Gijsje, die, verstomd
over de breede gang, het huis, den tuin en de talrijkheid en hevige voornaamheid van het vergaderd
gezelschap, nauw dorsten knikken. En het was toch
zOO papa Aalwerts plan geweest iedereen, tot den
hond toe, de beenen te breken bij die lui „aan wie
),

aijn vrouw haar kind had verkocht, en door wie het
was gestolen." Toen hij, na 't uitslapen van zijn roes

in den hooiberg, thuis komend, Gijsje, volgens morgenbelofte, tot pulver wilde slaan, en niemand vond
dan zijn Bade, daar zijn overage afstammelingen zich
beducht voor vaders toorn uit de voeten hadden gemaakt, onthaalde hij, door rechtsgevoel gedreven, hun
moeder op de dracht schoppen en slagen bestemd
voor de spruit Gijsbertus tengevolge van welke traktatie deze dame zich aan de familie Eckhardt en
vrienden vertoonde met een blauw oog, een gezwollen
wang en een hinkend been. Het was niets dan de
vader en de echtgenoot die even in den heer Aalwert
g-esprOken hadden. Sprakeloos namen papa en mama
Aalwert plaats op de geboden stoelen. Zip zaten zoo
een paar minuten in stille benauwdheid, waaruit de
vriendelijke stem van den eigenaar van , Welkom
Thuis' hen redde.
„Zoo, beste vrienden, dat vind ik nu eens heel aarJullie komt zeker eens zien waar jullie zoontje
is, he? Wat Met hij, vrouw? Zei je niet dat hij messen sleep ?" Tante knikte. De Heer Aalwert nam het
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woord, deed zijnmond open als voor een grooten
hap, en bracht lijmerig-landelijk uit : „J . . . . ja . . . .
heerschap . . . . meneer . . . . ik ben . . . vader ."
„Ja, ja, dat weet ik," merkte oom Freek gemoedelijkles aan. „Je lust zeker wel een sigaartjehe . . ."
ou meneer!" grinnikte Gijsjes vader, „daar val
ik niet vies van."
„Hier zijn er drie. Hier, steek nou maar 's op. En
juffrouw, houd u niet van koffie? Zeker wel, he?
Aimee, breng jij dan de juffrouw maar eens vriendelijk naar de keuken, dan net ze meteen haar zoontje
en kan Jaantje haar een lekker kopje geven." Aimee
stond bevend op, maar bemerkend hoe naar die vrouw
liep, bood ze haar den arm aan, en zoo gebeurde het
wonder dat Gijsje, die van angst, toen hij de welbekende stem hoorde, in een kast kroop, waar Jaan
bezems en boenders had staan,door een kiertje zijn
moeder gearmd met een jongejuffrouw zag binnenkomen. Jaan zelf viel eveneens bijna van schrik om,
maar in de twaalf en een half haar dat zij op , Welkom
Thuis' diende, had Jaan al zooveel wonderlijks gezien,
beweerde ze, dat Jaan zich voornam, „haar eigen
nergens en niks meer over te verwonderen", en
dus heel bedaard ging koffie warmen, en de vrouw
een boterham gaft. die zij zelf had overgelaten. Zij
lachte zoo smakelijk over Gijsjes neus uit de kier,
dat deze schroomvallige eindelijk besloot zijn hoofd
ook te voorschijn te brengen, en ten slotte, getrokken
door Jaan, tegenover zijn moeder stond, die zoodra
zij hem aanschouwde, in, wat Jaan noemde, een „moorddadi gehuil" uitbarstte.
omp ze me meehalen?" fluisterde Gijsje, die er
77
waarlijk al wat beter uitzag, tot Jaan, en hij dook vol
an.V achter Jaans rug weg.
/)D en je suf, kind ?"legde deze troostend haar hand
op zijn schouder. Ze is veel te blij dat je je eigen
brood. verdient."
„Het die derzoo gegeven ?" wendde Gijsje zich
wederom om inlichtingen tot Jaan.
dat zal well" bedacht deze, blij dat zij niet getrouw'd was met remand als Gijsjes vader.
Terwij1 mama Gijsje haar kwetsuren toonde, en at
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en dronk, mak als „een getemd onzelieveheersbeestje",
volgens Jaan, duwde oom Freek papa vriendelijk in 't
jeneverstompe-brein dat het in zijn, papa's, en in Gijsjes
eigen belang .was, Gijsje op ,ffielkom Thuis' te laten.
Zoo werd Gijsje een nuttig man in de maatschappij,
en hij bracht elke week geld in, vooreerst een gulden,
maar over drie maanden, als oom Freek zag dat er
een nuttig gebruik van werd gemaakt, kwam er meer.
Wou hij dan z6(5 graag dat zijn kind voor spot door
't dorp liep, en door iedereen na werd gejouwd ? Slaan!
Wel foei, dat deden de beesten elkaar niet eens. Had
Gijsjes vader nu ooit gezien dat een stier zijn vrouw
of zijn zoon sloeg? Dat er ruzie was in de wei?
Waren de Aalwerts dan niet me6r dan koeien en ossen?"
En Gijsjes vader vond dit idee machtig aardig, en
scheen er volkomen nuchter door te worden, „en ie
vond werachtig as 't niet waar was dat meheer gelijk had." „Jullie zult nog trotsch op Gijsje worden,"
zei oom Freek, „ga nou stilletjes met je vrouw naar
huis, en weest verdraagzaam onder elkaar. 1k houd
je zoontje niet van jullie
integendeel, jullie moogt
gerust naar hem komen kijken ; hij zal het hier best
hebben, wij zullen bier een kerel van hem maken, en
dan heb je op . je ouden dag nog steun aan hem. Maar
dan ook alles ordentelijkheid en verdraagzaamheid,
begrepen ? Kom, geef me daar nu de hand op, dan
zip n wij beste vrienden." Gijsjes vader was door die
toespraak bepaald getroffen, „'t was krek of ie den
dommennie over de drankofschoffing hoorde." Maar
het slot vande zaak was, in elk geval, dat hij beleefd aan zijn pet kwam voor de dames, en met
meneer , naar de keuken ging om zijn vrouw te halen.
Jaan, „in overmaat van menschenliefde", begenadigde
hem ook met een kop koffie, en nadat Gijsjes vader
toen nogmaals aan oom Freek gevraagd had, of hij
Keen vader was ?' hield hij een roerende maar stotterende toespraak tot Gijsje, „hoe die zich bij 't vollek
had te gedrage, en altijd niks as zen eigenste vader
in zijn ooge most houe," En daarna vertrokken hij
en zip vrouw als lammetjes.
„Jong-en !" zei Jaan tot Gijsje, „hier heb je van mij een
kneep in je wang, en dat je nog Jaren hier mag blijven
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„Oom!" riep Nina vol bewondering. „U bent waarlijk een
."
,,Zeg niet een Kenau !" dolde oom Freek. „O, 't is
net hoe je die stakkerts aanpakt. Arme menschen.
ga me daar eens een beetje aan wijden. Zien of
ik niet wat van dien boel terechtbreng. Als we maar
eerst de leden van 't gezin behoorlijk nuchter hebben."
„Dienstig, ja !" beaamde William.
„In elk geval behouden we Gijsje !" juichte tante
Georgine. „En laten we nu zwaaien met zijn goed en
roepen : Lang zal hij leven !"
„Hoe heb ik ooit leelijk kunnen denken over oom
Freek?" verweet Nina zich, terwijl Marie Born, zOnder
iets to roepen, zwaaide met de pijp van een tricot
pantalon.

RECIZEREENCIEN
ELFDE HOOFDSTUK.
GIJSJES OPKOMST ; DE Drrr BIJ MEVROUW BORN ; EEN
SCHRIKBAREND TOONEEL IN EEN PRIEELTJE.

Zooals men een teer groen spruitje
opkweekt onder een bierglas, werd
Gijsje de eerste weken behoed door
de jonge Eckhardts. En Nina, die
haar werk wilde voltooien, vernomen
hebbend dat hij heel weinig lezen, en
bijna niet schrijven kon, (de liefderijkheid zijner omgeving scheen de
vaardigheid daartoe uit hem te hebben verjaagd), bood aan hem verder
te bekwamen in deze ,,kunsten en
wetenschappen" , als Govert het noemde. „Alstublieft, juffer !" stamelde
Gijsje, die Jaan vertelde dat hij nog
nooit van zijn leven zoo'n prachtigmooie juffer had gezien. ,,'t Was krek
of ze hij wist zelf niet waar vandaan
kwam."
Maar William verzocht Nina Gijsjes
arme hersens vooreerst niet te vermoeien en hem handenwerk te laken
doen. Tante en oom waren het volkomen met hem
eens, daarin. Gijsje was nu, door de vereenigde pogingen van oom Freeks kleermaker, tanteGeorgine
en juf, herschapen tot een keurig knechtje, in een
roze gestreept huisjasje. En zijn beste pak was een
soort van livrei donkerblauw met een rood biesje.
Een donkerblauw laken pet, met zwart riempje er
-om heen en zwart verlakt klepje, hoorde er bij. Maar
Nina Donker
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hij ing vooreerst nog niet uit. Hij moest eerst ongehin erd, als een gewoon sterveling, over straat kunnen
wandelen, maakte oom Freek den vader en moeder
duidelijk. En oom Freek ging eens ernstig spreken
met den veldwachter, die de vuist balde, en vol achting voor oom Freeks werk, beloofde : „dat gespuis
de beenen stuk te slaan, als zij Gijsje molesteerden,
en hij was er bij."
Gijsje at als een wolf; Jaan nam elken dag buiten
het gewone vleesch, maar flunk wat van den spekslager voor hem, een groote kluif, of een stuk mager
spek. En na zijn groenten en aardappelen kreeg hij
een bord vol rust. „ Tot hij begon te bloeien als een
Glorie de Jong in eigen persoon !"vertelde de tuinman Jaan, „en zoo rip werd als een meloen in de zon."
Hoe dit zij, na eenige weken was Gijsje zoo aangedikt
en zoo rooskleurig van uiterlijk, en zoo helder en
proper en frisch, dat zijn familie hem niet herkende,
toen het eene lid na het andere zich eens waagde
in de keuken van , Welkom Thuis', en met het diepst
ontza_g voor hem vervuld werd. Het bleek nu ook
dat Gijsje meer bevattingsvermogen bezat dan men
aanvankelijk gedacht had, en Jaan kreeg een handige
hulp aan hem. Hij sleep de messen met • zooveel
goeden wil, dat de vonken sprongen uit het staal;
hij poetste het koperwerk, dat het als zooveel gouden
zonnen schitterde ; hij schrobde de gang- en keukenvioeren tot een vlekkelooze zuiverheid, waarbij hij
het betreurde dat er weer voeten overheen moesten
en hij zeemde de ruiten tot zij blonken als heldere
spiegels. Hij wiedde in den tuin, hanteerde de glazenspuit, tot een watervloed sidderde langs de muren
van , Welkom Thuis', waschte Mozes met teedere zorg :
vuldighe,„aswjMoz'medrgwst,"i
Jaan, liep gewillig alle kinderen na, indien die wat
voorhem te doen hadden, en stond elken morgen
om vijf uur op, ten einde op tijd gereed te zijn met
de laarzen en schoenen. „'t Is maar net hoe je rn
'anpakt !" betoogde Jaan, „hij het nooit iets dan grauwen en snauwen gekregen." Jaan had gelijk, de
vriendelijke woorden vielen als droppelen balsem in
het verlaten gemoed van Gijsje, en dankbaar voor
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de goede zorgen, „luchte hij zich in werle". Zijn vleesch
en vel en gemoed konden gedijen, nu geen slagen
zijn lichaam en zenuwen meer verontrustten en afbeulden, en zijn geest kwam meer en meer bij.
Spraakzaam was hij niet, doch goedig, prettig en
gewillig in den omgang, „en wat verlangde je meth - ?"
vroeg Jaan.
Oom Freek, tante Georgine, maar vooral Aim6e
en Nina, beschouwden hem vol trots en voldoening,
en oom Freek maakte van het gedeelte loon dat
Gijsje voor zich mocht behouden, een spaarpot
voor hem.
Nina verbaasde zich tegenwoordig telkens over
Nina Donker, zij vond Nina Donker toch zoo veranderd, en dit zeide zij William. „Ja zeker !" beaamde
hij vriendelijk, „je begint al veel menschelijker te
worden, maar volmaakt ben je nog niet."
„Net of jij dat bent, he ? Pedante vent !"
Hij trok aan heur haar. „Nineke, nuf, kdtje !"
Zij geloofde toch, hoewel hij zich niet uitliet, dat
zij wat hooger in zijn achting stond dan vroeger, en
het maakte haar trotscher dan zij het ooit was geweest
op haar stand en rijkdom. Het in aanraking komen met
Gijsje en den troep Aalwerts, die door de krachtige
hand van oom Freek een weinig minder dierlijk begonnen te worden, had haar jonge oogen al weer meer
geopend voor 's levens nooden, en zij hielp zelfs tante
Georgie, haar vroegere haat aan naaien vergetend, aan
eenige uitzetjes voor Gijsjes zusjes, die als dagmeisjes
hun weg door de wereld zouden vinden. Zij deed bereidwillig haar spaarpot open voor dat doel, wel even met
een zucht denkendaan de albums, de handschoenen
en de linten, die zij op 't puntwas geweest voor de
bewuste som te koopen, maar zich heldhaftig offerend,
ook om weer een prijsje te krijgen van William, en
dan te smalen : „Gunst, jongen, denk je dat ik 't
voor you doe?" Maar in elk geval was het toch ook
plezieriger een paar zindelijke, net gekleede Aalwerts
voor je te zien, dan zoo'n troep slonzen.
Hanna Kamp verrukte meneer Eckhardt, „die zooveel van horloges scheen te houden, door dikwijls een
dag op , Welkom Thuis' te komen naaien, want hoe
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ongeduldig en ruw zij ook overigens was, een naald
en draad bleken tot verbazing van Juf en tante Georgie
Mar 'even, „en zij piekte aan kleeren voor de Aalwerts
en andere behoeftigen met liefde een half dozijn
vingerhoeden door."
Marie Born, die door voorspraak van William en
Nina, eenige bezoeken had mogen afleggen bij de
,Drrr', was nooit meer in haar schik, dan als zij stil
in een hoekje iets kon zitten werken voor mevrouw
Eckhardt, of bij haar mocht zitten aan de naaitafel ;
zijnde , Welkom Thuis' steeds voor haar het oord des
Vredes, en de rokken en schorten der Aalwerts
maakten ook onder haar handen goede vorderingen.
Die rokken en schorten en derzelver banden werden
eveneens een band tusschen Nina en Hanna Kamp,
welke laatste begon in te zien dat zij zich misschien
vergist had in Nina ; dat zelfs een gemaniereerd nufje
zich beteren kon, en dat sommige manieren van Nina,
die in elk geval een dametfe was, als William achter
haar rug beweerde nog wel over waren te nemen.
„Nina hield behoorlijk de hand voor den mond wanneer zij gaapte, en reikte nooit vOOr iemand heen."
Hanna Kamp keek William er wel eens op aan, als
hij, zoo was Nina uit het gezicht, de gelegenheid
waarnam iets goeds van haar te zeggen, het kwam
haar voor „dat hij 't nogal op Nien voorzien had,"
maar daar zij nooit iets bemerkte van „lieftalligen
omgang" tussc hendie twee, dacht zij .niet verder over
de zaak na, en vond de drie elgantjes, die er altijd
wat achter wilden zoeken als een jongen en een meisje
met elkaar omgingen, hoe langer hoe idioter.
Tante Georgine, die door Nina en Marie's verhalen
zeer veel belang stelde in de ,Drrr', had deze dame
eens op , Welkom Thuis' verzocht, en schepte ongemeen
behagen in haar schrandere flinke gesprekken. Nina
en Marie genoten, toen hun afgod daar zoo dicht bij
hen zat, en aten haar de woorden van de lippen. De
,Drrr' was vriendelijk-ongedwongen als altijd. Marie
dacht over een voetval voor haar moeder, ten einde
de ,Drrr' thuis ook eens te hebben, en nadat me vrouw
Born zich door mevrouw Eckhardt, in wie mevrouw
Born nogal vertrouwen stelde, had laten verzekeren,
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dat de ,Drrr' een allerliefst mensch was, alleen een
klein beetle zonderling in voorkomen, zond mevrouw
een plechtige en statige uitnoodiging
m aan Doctor
Lucie Keller, die gi ng terwille van Marie naar huize
,Sabina', waar haar met veel vertoon werden voorgesteld de dames Sabina I, Sabina II, Grada en Davina
benevens de worst-stijve kater, die loerend rondliep:
Mevrouw Born en dochters zetten zich wederom in
een halve maan om de ,Drrr' en boden haar citroenen bessenlimonade. En het verwonderde hun als iets
zeer opvallends dat doctor Keller bessen verkOOs.
Maar doctor. Keller lief de dames niet fang tijd zich
te verbazen over haar bijzondere of of voorkeur ; zip
was gekomen met een doel, en dit doel was te pleiten
voor Marie, die de ,Drrr' bekend had gemaakt met
haar hartewensch : 't studeeren aan een universiteit
voor doctor in de letteren. Mevrouw Borns rug, en de
ruggen van Sabina, Grada en Davina sloegen bid
hoorbaar tegen de ruggen hunner stoelen, en zij konden in . geen vijf minuten bekomen van hun gapende
verbazing.
„Marie een student!" De hemel beware mevrouw
Born en mejuffrouw Sabina en mejuffrouw Grada en
mejuffrouw Davina Born.
„Vreeselijk, vreeselijk !" In de vrome geschriften die
mevrouw Born las, was alle studeeren voor meisjes
uit den booze. Zij Borst dit echter doctor Keller niet
verwijten.
„Verbeeld je, Marie met kort haar ! zuchtte zuster
Sabina.
„Mettertijd in manskleeding !" slaakte Grada een
jammerkreet.
„Met een hoogen hoed en een cigaret !" voltooide
Davina dit portret der toekomst, ironisch. „Ik zie
Marie al."
„Nu, dat behoeft er niet bepaald bij!" zei doctor
Keller, die een vriendelijke kalmte bleef behouden.
„Het voornaamste is : dat Marie grooten aanleg tot
studie heeft, mevrouw, en het zou zonde en jammer
zijn haar niet te laten leeren. En het kan haar later
altijd een mooie betrekking ergens bezorgen."
,,Maar moet ze dan noodzakelijk aan een universiteit?
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dat zou mijn man zaliger nooit gewild hebben." Mevrouw Born keek op naar zijn portret aan den muur,
doctor Keller keek op naar zijn portret, de Brie oudsten, (Marie was heengestuurd) keken op naar zijn
portret. Doctor Keller tuurde van het verstandig-goed
uiterlijk van wijlen Ds. Born naar dat zijner echtgenoote, en vroeg zich of wat hem bewogen had, indertijd,
haar te trouwen. Maar je mocht niet zoo hard dadelijk
over iemand oordeelen, wie weet hoe best en braaf
Marie's moeder zoublijken bij nadere kennismaking.
„Dus Marie nu bij iemand Latijn en Grieksch gaan
leeren, dan zien te komen in een klasse gymnasium, en
dan zoo naar Leiden !" peinsde mevrouw Born, nadat
doctor Keller haar alles eens goed had uitgelegd.
„ Ja mevrouw, Marie kan best in de vierde klasse
gymnasium, ze is zoo goed onderlegd ; maar ze moet
Latijn en Grieksch kennen, en dat nog aanleeren bij
een doctor in oude talen bijv. ; ik ken er wel. Ze is
een bolletje in talen. Ze weet veel meer dan andere
meisles op haar leeftijd. Ze heeft dingen gelezen . . . ."
„Dingen gelezen?" Verderfelijke fransche romans
heerschten oppermachtig in mevrouw Borns vermoedens.
„Stelu gerust, mevrouw . . . . uit de boekenkast
van wijlen den dominee . . . . klassieken, die niet ieder
meisje van zestien zou kunnen begrijpen."
„Ze wordt haast zeventien . . . . 1 November!" Grada
trok uit dien lof een beleediging ieder der overige
meisjes Born aangedaan. „Natuurlijk, werden maar
beschouwd als botterikken, omdat zy . Oen klassieken
hadden gelezen."
„Nu . . . . e doctor .
."
„Juffrouw Keller", verbeterde de ,Drrr' , die was
opgestaan.
„ Juffrouw? 0, dat is verstandig van u !" mevrouw
Born knikte goedkeurendIk zal er met mijn zoon
Gesinus over spreken, en ke' urt hij het gymnasium 1 f,
dan kan Marie alleen een acte middelbaar Nederlandsch halen ."
„En ik zou denken dat dat genOeg was !" snaterde
Sabina II.
„Bespottelijk, Made, doctor, wat hOeft 't ? Laat ze
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japonnen leeren maken !" verzuchtte Grada.
„Dat kan ze er altijd bij doen nietwaar?"vroeg
doctor Keller. „ Juffrouw Webbe zegt dat Marieheel
moor handwerkt. Ze kan altijd volkomen vrouw blijven
bij haar doctorschap." Davina keek de ,Drrr' aan met
een blik die haar verweet dat zij, de ,Drrr' niet volkomen vrouw was, uiterlijk op min minst.
„Maar in elk geval, mevrouw Born, dank ik u hartelijk voor de aandacht waarmee u me heeft aangehoord,
en hoop ik dat u eens met Marie mOekomt, en dan
praten we nog wel eens samen ?" Er tintelde zoo iets
welwillends uit de oogen van de ,Drrr' naar die van
mevrouw Born, dat de statige hoogheid daarin onwillekeurig verzachtend week voor eenige vriendelijkheid.
,,Ik belOOf 't u. In ieder geval wat mij betreft, zend
ik u schriftelijk bericht betreffende het oordeel van
mijn zoon Gesinus."
En aldus doctor Keller een hoop oordeel gegeven
hebbend van de gewichtige plaats door Gesinus bekleed
in den huize Born, deed mevrouw Born doctor Keller
persoonlijk uitgeleide tot aan het hek. Marie tuurde,
buigend uit een zolderraampje, de ,Drrr' na, die mank
voortstrompelde over den weg. 0, hoe dolgaarne had
zij haar arm gestoken door dien van de ,Drrr', een
van de weinigen haar goedgezind ,,de beste, brave,
,Drrr' ! Och, och, was zij maar mijn moeder of m'n
zuster geweest !" dacht Marie.
Twee dagenlater kreeg e doctor Keller bericht.
Gesinus, in zijn hooge wig sherd van candidaatnotaris,
achtte een gymnasiumbank een ongeschikten zetel voor
Marie, zij zou er ontaarden, onvrouwelijk door worden.
Hid handelde geheel in den geest zijns overleden vaders
als hij haar dit verbood. W61 vond hij goed dat Marie
een acte lager onderwijs behaalde, om vervolgens M.O.
Nederlandsch to doen. Zij kon daartoe door doctor
Keller opgeleid worden."
„Wel, heb ik &Sit?" prevelde doctor Keller, strijkend
met de hand over haar aangroeiend haar,dat zij nu
bij na tot een toetje kon wringen. En zij west niet wat
zip m66r moest betreuren : dat men arme Marie zoo
onder dwang en knel hield, Of dat men haar een streng
wetenschappelijke opleiding weigerde. Ze geloofde dat
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het eerste nog jammerlijker was.
„Ik had 't wel gedacht!" zei tante Georgine hoofdschuddend, toen doctor Keller haar weer eens bezocht.
Maar zij troostte hoopvol :
„Enfin, uit Marie mOet jets komen, ze heeft zoo'n
mooie
„Gelooft u dat ook, mevrouw?" riep de ,Drrr' geestdriftig, en iets vochtigs overwaasde haar helder grijs
oog. „O, ik OOk, ik zag 't dadelijk ook ! En 't zal me
zoo'n vreugde zijn, als ik zie dat er iets uit haar wOrdt."
Nina, die er bij stond, voelde zich bijkans ij verzuchtig worden.
,,Verbeeld je, zoo zouden ze over haar nooit spreken.
Ze waren altijd verbaasd als zij eens iets deed . . . . net
als toen, met Gijsje . . . . Het was wel waar van Marie .. .
Hoe gek : wat was er op school al op Marie geschimpt,
wat was er al kwaad van haar gesproken Maar
al die laster had niets geholpen, de mooie ziel was
sterker dan alle laster, die moest ten slottte toch overwinnen, en was doctor Keller dadelijk tegemoet getreden, en zou het ceder weldenkend mensch doen, uit
Marie's treurig-bruine oogen achter de onvermijdelijke
brilleglazen ;" William redeneerdein dien trant, als
steeds Nina's vertrouwde, terwij1 zij met hem rondliep
in den tuin van , Welkom Thuis', den volgenden dag.
,Ik voel me zoo treurig, na dat gesprek van tante
Ge' orgie met de ,Drrr' , William."
„Omdat je Marie zoo dikwijls geplaagd hebt, Nineke?"
vroeg hij zacht. Want als zij fouten biechtte, behandelde hij haar altijd teer, met veel inzicht. „Toch lief
van haar, nietwaar, zoo openhartig te zijn !"
Ze stamelde : „Nee . . . . nee, daar dacht ik op 't
oogenblik niet aan. 0 ja ." viel ze zichzelf in de
rede, „poem me toch maar Nineke. Dat klinkt tenminste familie-achtig. 0, ik heb niet te klagen over iemand
hier, maar tante zal van mij toch nooit zeggen dat ik
een mooie ziel heb !"
„Je kunt maken dat ze 't zegt. 't Doet me plezier .. .
je word al eerlijker. Je wilt je niet beter voordoen dan
je bent, anders had je jets verzonnen van berouw tegenover Marie, of zoo."
En William haatte zichzelf om dit geschoolmeester.
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Het bloed vloog naar Nina's wangen bij de gedachte
aan de jokkens, in malle meisjesbluf, over William eens
opgedischt, jokkens, die maar steeds de verschrikking
van haar leven bleven. Zij droeg een akelig angstig
vermoeden steeds in zich om dat Florine, de listige
jaloersche, haar nog eens een leelijke poets zou spelen,
en trachten haar in Williams achting te doen dalen.
En dit zou vrdselijk zijn, want nooit had iemand haar
meer belangstelling ingeboezemd en meer respekt dan
deze jonge neef uit de West, met zijn flunk karakter,
zijn echt-goede mannelijke eigenschappen. Hij had haar
klein gemaakt. Gek, wanneer zij tegenwoordig met
William sprak, dacht zij nooit meer er aan dat zij
moth was . . . . en vroeger op ,den Esschenhol
Oo, was hij geweest als de heertjes die Jenny kvvamen
zien, die haar, Nina, piepjong ding, uit pure vleierij
ook al freulenoemden en had zij over hem kunnen
bazen . . . . hij zou niet' bij haar geteld hebben. Maar
nu . . . . Niemand was iets bij William. Zij zou alles
voor hem hebben gedaan, toch wel zeer voelend dat
zij beter werd door hem meer wat-mama-van-haarverlangd-had. Stel je voor, als zij over William eens
een opstel maakte, heelemaal opschreef hoe zij over
hem dacht . . . . Neen, verbe6ld je, als de ,Drrr' dat
eens las, of de drie tltgantjes Mensch, om je
dood te geneeren . . . . Voor haarzelf niet, want zij
zou niets mals of coquets doen, maar juist uit eerlijkheidsdrang haar gemoed eens luchten, meende ze. Zij
herinnerde zich op eens dien noodkreet van Marie
Born, toen met het canapaussen : „Ik dacht dat jij
,

-

wel zou begrijPen, dat lie 't zoo moot vond, de drie
anderen begrijpen niet !" „Nee, die drie zouden haar

ook dadelijk verdenken van allerlei idioots."
17 Waar tob je zoo over, Nineke?" vroeg William,
broederlijk-beschermend.
zij kreeg weer een kleur. Want,
11 Och . . . . niets"
neen, hoe graag zij hem ook alles toevertrouwde,
hoe rustig zij ook daardoor werd, van dat voorgenomen opstel kOn zij hem niets zeggen. NATUURLIJK
MET !

„Ze gaat een leelijke streek uithalen, daarom wordt
ze zoo rood !" plaagde hij, met net genoeg ernst in
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zijn toon, om haar te doen gelooven dat hij haar
daartoe in staat achtte.
i 11 i a m !" haar oogen fonkelden groot en zwart,
ze hief de hand op, als om hem een slag in het gezicht te geven. „Kind, ben je mal, ben je suf, 't
WAS maar gekheid !" hij deinsde verschrikt achteruit,
greep den tengeren arm, die even uit de wijde blousemouw kwam blanken : „He, zoo'n duiveltje, als er in
haar zit, zoo'n duiveltje, ja ! Kitty is ook wel eens
zoo. 't Schijnt een familiekwaal, west-indisch bloed
spreekt."
Maar Nina, op hetzelfde oogenblik reeds tot bezinning gekomen, schoot in een snikken los, en ging in
een prieeltje haar smart verbergen. Hij rende heen
om een glas water, niets zeggend tot tante Georgine,
die hem aankeek, toen hij door de veranda terugliep
met het voile glas op een schoteltje.
Nina's oogen staarden hem, uit hun tranennat, zOO
verontwaardigd en bedroefd toe, dat hij haar weer
graag in zijn armen genomen had en afgekust,, gelijs k
hij Tinie deed. Maar nat -thirlijk, zoo iets ging in zijn
kwaliteit van gouverneur nooit aan. Nina zou hem
de oogen uit het hoofd hebben geslagen, en tante hem
een uitbrander gegeven hebben van wat-ben-je-me.
Ja, hij moest den booze in zich bedwingen, maar 't was
hard hoor, verdraaid hard. Nina haperde :
„Meisjes, die . . . . in . . . . staat .... zijn . . . . tot . . . .
leelijke . . . . streken . . . . moest . . . . je . . . . geen
glazen water . . . .brengen." Zij rees tien percent in
zijn achting, en zielsverlangend haar weer in een goed
weet wat ! Doe je oogen
humeur te zien, riep hij :
dicht."
„Neen !''
„Och toe, doe 't maar, Nineke!" hield hij aan.En
omdat haar oogen nat waren en moe van het schreien,
vielen ze vanzelf dicht.
„Open nou!" riep hij.
Zij . deed ze open en zag hem zeer boetvaardiglijk
geknield liggen, met een arme-zondaarsgezicht, dat
haar on willekeurig deed lachen, in zekere zegepraal.
77 Ze komt bij, ze lacht al !" verheugde hij zich.
„Blijf nu maar zOO liggen !" Nina wilde opstaan.
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„Nee, nee . . . . dat niet,eerst aanhooren. Jij bent
de schoone jonkvrouw en ik de berouwvolle slechte
ridder. Zal ik mij nu op m'n knieen sleepen tot gindschen
rozelaar en U een roos aanbieden ? Wilt gib mij ddn
vergeven? Edele en beminnelijke jonkvrouw, in dit
van oorwurmen voorzien prieel !"
„Ik wil wel een roos hebben , maar ik houd niet
van een beer met stoffige knieen. Wandel behoorlijk
naar een struik en pluk een."
,,Moet 't een ,Glorie de Jong' zijn ?" vroeg hij eerbiedig.
,,Ik heb liever een ,la France'.
„Laat ik deze schoone roos u dan bieden als een
kleine hulde, en neem mijn clOddelooze devotie aan !"
galmde hij, weer knielend.
„0, 't is een moose, dank je well" Nina rook met
kensters-neusje aan het krinkelig dons der warmrozenroode, juist ontloken blaadjes, en stak de roos tusschen
de witte vouwen van haarblouse. „Sta toch op, malle
jongen." Intusschen vond zij het heel aardig hem zoo
eknield te zien. Dat was nu zalig leuk-romantisch.
en .jongmensch zoo onderdanig tegenover een jong
meisie!
„Neen !" en zijn toon klonk nu echt berouwvol, en
zijn oogen vertelden haar echt welk een spit hij had.
,,Ik sta niet op, voor ik waarlijk weet dat je me
vergeeft, Nineke, dat je niet meer boos op me bent.
1k deed leelijk door jedat te zeggen, heel leelijk.
Maar, 't was er uit, eer ik 't wist."
„Ja, want ik dacht juist iets goods
."
„Mag ik niet weten wat ?" vleide hij, en zij vond
het bijna hard hem te weerstaan.
„Neen !" zij kleurde weer hevig „'t gaat je niets
aan", bits. „Maar 't was iets gOeds, hoor !" riep ze
weer angstig. „Niets kwaads, -denk glen kwaad.
„Ik zal nooit meer kwaad van . je denken !" zei hij
zoo hartelijk en oprecht, dat zij zich gerustgesteld
voelde ten opzichte der kwaadwillige Florine, en in
blijdschap riep : „Ook niet als ze je tegen me opstoken ."
„Wie zou dat doen ?"
„0, genOdg . . ." pruilde zij, haar gezichtje afwendend.
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„Nineke, geef me een handje, dan sta ik op, laten
we dan weer heel trouwe vrienden zijn ! Broer en
zuster, ja .”
Zij legde onbevangen haar vingers op zijn breede
verbrande palm, want hij droeg zelden of nooit handschoen en, tot haar ergernis, en zij beweerde dat zijn
handen mahonie waren.
C

1

O

11
Ile

„Klein NOtje," liefkoosde hij,het heffend tot zijn
mond, „net een wit vlekje op die groote p.o.o.t van
zeg 't netjes! Mag ik Nineke, als de berouwvoile ridder? Zoo eerbiedig alsof je
ja
hm
de koningin was .. ja? .." de guit kwam weer
uit zijn oogen dartelen : „Dat moet je toch lijken
een koningin . . . . vOOrnadm."
„Neen, neen, hoor, flauwe jongen .... !" kreet zij,
haastig.
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zOO
dag, klein pootje !"
11 ik doe het toch
Hijlegde het juist, na het volbrachte huldebetoon,
voorzichtig, als was 't een kapelletje, in haar schoot,
en zij gaf hem half boos, half lachend een duw tegen
zijn schouder, toen er ten deele achter het prieeltje,
luid in dameshandjes werd geklapt, en schelle stemmetjes riepen : „Bravo! Dat ging daar mOc5i! Nou heb
ik je toch eens gesnapt, Nina . . . hou je nu in 't vervolg niet zoo vrOOm, kind !"
„Bless my heart !" William sprong vervaard op, en
Nina viel van schrik en ontzetting bijna flauw, want
wie zouden zich daar vertoonen dan Florine en
'It
Hdlene
„Hoe ... zijn jullie
ik wist niet ..." stamelde Nina,
'mar donkere oogen, starre zwarte steenen in een ontdaan wit gezichtje, haarmond angstig rond open.
,,We kwamen een visite maken, en je tante zei, je
was in den tuin, en toen gingen we je zoeken, want
je tante heeft visite van Miek Born met 'r moeder."
,Nineke, wees toch niet zoo ontsteld!" William gilde
het,
'
jolig, letterlijk uit. „Komt hier, dames van der
Vecht en Penningh ! Ook voor redder spelen ? Ook
rozen ? Rozen genoeg, en tegen knielen zie ik niet op !
Hier Mardchal Niels, ja ! Huup !" .Hij boog het eerst
de knee voor Florine, die het zegevierendst-venijnigst
had gekeken. „Vergun mij, schoone jonkvrouw, u mijn
doodelooze, zei ik dat niet tegen jou, Nientje? mijn
doodelooze devotie aan te bieden, niet op een theekopjes-schoteltje, als onder dit glas, maar b ij monde
v a n? deze rods, die u ten eeuwigen dage aan mij
herinneren zal ! Helaas, uw vingers zijn gevat in het
leer van handschoenen, die door mij verfoeide voorwerpen, maar dit belet mij niet, mijn doodelooze devotie dwingt mij er zelfs toe, dit verf456ide leer aan mijn
lippen te brengen .... Amen !"
Florine giegelde: „OM!" . . . . en aaa !" .... fMene
Penningh, bood, in gedachten, haar vingers. William
schuifelde over den planken grond van het prieeltje
naar haar toe. „En U, jonkvrouw Penningh, ik bied
U,evenals aan de jonkvrouwen Donker en Kamp,
o, ik vergis me, ik meen van der Vecht, mijn . . . . ja,
nou heb ik we& dOOdelOOze, ik zal 't nu maar ver-
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anderen in levende — dus, mijn levende dienstvaardigheid aan. Ten alien tide ben ik bereid voor u den
dOOd in te gaan ! En als ik reeds lang tot stOf ben
vergaan, laat deze rOsis U dan aan mij herinneren .. .
t Drie knielpartijen, ja . . . . Ile heb er genoeg
amen
van . . . . ik sta op. Bonjour, dames ! Geniet elkaars
beminnelijk gezelschap. Ik ga oom Freek eens opzoeken. Saluut heb kramp in mijn knieen ."
hij wreef ze kwasi.
Hij holdeheen, tot verlichting van Nina, die het
toch wel „flirter g" in hem vond, en niet mooi,at
d hij
bij die meisjes net als bij haar gedaan had." 't Was
een geringschatting van MAI- persoontje, en dit knaagde
aan haar. William daarentegen, die zijn echte en onechte gevoelens zoo netjesdooreen had gehaspeld,
wenschte zich geluk met zijn tegenwoordigheid van
geest, en rekende op de nooitstervende dankbaarheid van Nina, die hij zoo prachtig uit de verlegenheid
had gered. En hij kwam tot de overtuiging : „dat heel
loffelijke bedoelingen en heel onschuldige uitingen
het iemand verdraaid lastig kunnen maken. Arm
Nineke, 't schaap had zich tot melk geschrikt,"
„Dat was nu op je hand!" siste Florine, die boosaardiger werd, naarmate zij vermoedde dat zij en
Helene braaf voor den gek waren gehouden door den
knappen William, terwijl zijn liefheid tegenover zijn
nichtje echt had geklonken. En zij volgde zijn forschslanke gestalte door de groene vlechtsels der beestersen boomtakken, langs de paden : „Maar kind, hij
zal je wel eens een zoen op je wang 66k gegeven
hebben ! HOti je toch niet zoo ellendig vroom, zeg."
„Nou, van z66 een moet je 't juit hebben !'' sprak
Helene als gewoonlijk ondoordacht mee. „En hij was
toch een ,dot, zoo galant en chique'," kneep zij plots
Nina's herinneringsvermogen wakker.
Nina verbleekte. Dat waren die gekke woorden van
Wen, onder juffrouw Webbe's veranda. En zij besloot
den last van lid den maar op de schouders te nemen.
„'t Kan me niets schelen wat jullie denkt!" zij slikte, in
geweldige poging, de tranen, die opnieuw wilden vloeien, af. ,,Jullie mocht alles hooren en zien wat hier
voorgevallen is. William en ik kibbelden even, en hij
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had spijt, en vroeg me toen met zoo'n roos, uit gekheid, vergeving, en hij plaagde mi.) met dien zoen op
mijn hand, ik gaf hem er nog een ,
voor. Denk
."
je dat ik anders . . . . ik zag hem ever
„Nou natuurlijk : geliefden kibbelen altijd. ,Dag,
klein pootje.' Ned, maar ! Of we 't hoorden, he Helene?" Florine kauwde de woorden nog eens na, „als
een koe malsch gras," dacht Nina ; en het zou Nina
sterk verrast hebben als Florine zelf niet zeer gevleid
was geweest met een soortgelijke hulde van „zoo'n
leuken jongen" als William.
„Je tante moest eens weten, zeg, dat je met neefjelief in een prieeltje zit te vrijen !" was Helene eens
zoetjesgeestig.
„O, wespen, vcrtel jullie 't haar maar. Ze gelooft
William en mij eerder dan jullie. Jullie zuigt overal
venijn uit. Doe ik zooals jullie? 1k kon altijd wel ellenlange verhalen over jongens en allerlei nonsens van
jullie aanhooren. Jullie hield Miek Born altijd voor
zoo onnoozel, maar ze lacht je achter je rug uit . . . .
Miek Born is een goed kind. Ze heeft een mooie ziel
!"
besloot Nina, tante citeerend!
„Een mooie ziel? Ha ha ha ! 0 zeg, Helene, ze wordt
vroom
stile gewoon . . . . o ik stile!"
„De bekeerde zondares Is de geest van Ds. Born
zaliger in je gevaren ? En de ziel van William ?"
Florine en Helene tolden van bet lachen.
„Waarom kom jullie hier ! 't Is nog al beleefd, als
je ergens op visite komt, iemand zoo te bestoken !"
Nina liep boos vooruit, van hen weg. „Kom Nien,
ben je suf . . . . 't is maar pret. Kijk, nu is ze
kwaad."
Zij volgden, terwijl beiden in elkaars gemoed lazen:
„dat 't toch wel ontzettend gezellig was op , Welkom
Thuis'
. Ten eerste was er die jolige William, leuk
type, zeg, verbazend leuk type, 'n typisch
typ
e, neen
maar, werkelijk een jOngen om thiOdelijk van te zijn,
en dan . . . . tante Eckhardt mOcht een voorliefde hebben voor reformjaponnen, waar je naderhand nog eens
over kon lachen, maar ze was ul hoor, ze drong 't
je op, of liever, ze zette de schaaltjes zoo voor je.
Zulke denige koekjes altijd, en dan verleden die aard,
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beien met room. Wat er nu zou zijn ?" Ze smulden al
vooruit."
Tante bleek geen room te hebben, „de aardbeien
waren gedaan, sinds onheuglijke tijden,en er was
niets dan akeligs," beweerde ze. Maar pruimen, klapen aalbessen boden wel vergoeding. Tante schonk
thee ; mevrouw Born, de kin in de hoogte, vond vruchten wel gezond, op neerlatende wijze, en beschouwde
nauwlettend de ingesnoerde nufjes Florine en F -161ene,
waarvan de eerste schitterde in een eierdooier geelzijden blouse en wit kasjmiren rok, de laatste in lavendelblauw, overladen met borduursels en lint. Florine
en Helene deden nu heel-heel-lief-poezig tegen iedereen,
vleiden voornamelijk mevrouw Eckhardt : „Wat is de
tuin beeldig, he mevrouw? En kijk eens, neater een
roos van uw neef . . . . Mag ikWilliam zeggen, ha?"
„Nou, of je, dan zeg ik Florientje . en 1-161entje."
William trad binnen achter oom Freek, die op zoek
kwam naar een kopje thee, van zijn kantoortje. Hij
was secretaris van liefdadige genootschappen, oom
Freek, en hij deed nog taken op de West, waar hij
eenige plantages had, beheerd door Williams oudsten
broer. Oom Freek stak het eerst de hand uit naar
mevrouw Born, toen naar zijn vriendinnetje Marie.
„Dag Marietje ! ,Zijn de dames zoo al aan het besjes
eten ? stroopen?" zijn oogen dartelden rond,
tante hief haar vinger tegen hem op.
„Dag, meneer William !" spraken mama-SabinaGrada-Davina uit Marie, want als er maar ben Born
in de kamer was, werd Marie, van een Marie, een
weekdier in een schelp. De lust mevrouw Borns neuspunt of te draaien en op haar wang te plakken, ziedde
wederom hevig inWilliam, wiens wraakzucht zich
altijd in buitensporigheden moest uiten. Nina klampte
Marie aan.
„Vind je 't naar dat je geen doctor in de letteren
mag worden, Miek?"
Marie haalde de schouders op. „Ik ben er al over
heen, ik wist 't !" Ze rinkelde met haar theelepeltje
en kuchte, om de woorden voor haar moeder te smoren.
,,Heb je er om gehuild ?"
„Nee, want dat had ik er . al van te voren om ge-
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daan. Maar heerlijk, ik zal de ,Drrr' toch blijven zien,
en voor mezelf zal ik toch sprookjes blijven schrijven."
„Kind, schrijf je al sprookjes !" Nina, die daar zelf
nooit aan gedacht had, werd jaloersch.
„Stil, stil, stil, o gelukkig, ma heeft niets gehoord . .
ja, sprookjes; ik doe 't als ma en mien zusters uit zijn ;
dan zit ik alleen op mijn kamertje, en ben ik zoo
verlicht en blij. Hu, ik ril, als ik er aan denk dat
Gesinus 't zou te weten komen. Spreek er nooit, nooit,
nooit over!"
„Och ja ! ,,zei Nina, met een vizioen van Gesinus'
Born-tronie en rechtstandiggekuifte. „Stumpert," zij
voelde weer medelijden. Sabina Born, die haar moeder
en Marie kwam halen, werd door Gijsje aangediend.
De oudste zusters Born hadden, waarom wisten ze
zelf niet, nooit op , Welkom Thugs' willen verschijnen;
tante Georgine geloofde dat zij zich eeuwig verongelijkt waanden, en dat men haar moest bidden en
smeeken om tOch maar te kOmen, iets dat tante nooit
gedaan had. In den laatsten tijd was er echter, waarom wisten zij weer evenmin, een omwenteling in
hunne gevoelens, en vereerden zij tante Georgie dikwijls met een bezoek, tot wanhoop van Marie, die iets
van het welkom van , Welkom Thugs' door hen voelde
afgenomen.
Sabina, die door oom Freek en William joviaal naar
een zetel werd geleid, begon, als was er niemand dan
haar moederin de kamer, aan deze versiag te doen
van andere visites dien middag gemaakt. En die twee
geraakten,tot onmetelijke verlichting van een ieder,
heel gezellig op dreef, „als een schipper en een stuurman in een eenzame roef," vond oom Freek, met een
herinnering aan de vervoermiddelen zijner jeugdjaren.
„Zeg, help jullie mee Jaans keuken groen maken
de volgende week ?" plaagde William de twee elQ .antjes. Zip is twaalf en een half Saar hier dan .... Hanna
Kamp doet ook mee."
„Kom, dat is niets voor hun !" verweet Nina William.
„Als ik er bij ben, wel ? he, dames !" smeekte hid
zeer ernstig. „En natuurlijk waren zij toen gedwongen
,neen' te zeggen", dacht Nina. „Het was anders net iets
voor Jaan zulke twee nuffen bij haar feest te hebben."
Nina Donker

12
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„0, is u ook al van die ezindheid .. is u ook
al als juffrouw Gertrude de oss ?" vroeg mevrouw
Born tante Georgine, schoon zij het zeer wel wist.
„Ja ja, ik ben 't volkomen met haar eens. Wig gaan
haar een paar dagen, na Jaans jubileum, allemaal
prettig helpen op pannekoekendag. '
„Nina, speel jij ons iets moois !" zei William. „Ik
heb al in eeuwen niets van je gehoord. Je studeert
niet meer, lui kind !"
„Gut, jongen, elken dag
1k kan nou niet in eens
gaan pronken."
„Och, de bescheidenheid!" verbaasde zich Florine,
,vroeger pronkte je wit graag !"
„Mijn lessen doen haar zoo'n goed. 1k ben zoo
bescheiden !" vertelde William allernoodlottigst. Want,
zie, daar kwam :
,Nou, Of je lessen haar goed doen, zoo'n prieeltje,
he' ." Florine gniffelde.
Nina smoorde alle verdere belangwekkende gesprekken op dit gebied, door hard de piano open te gooien
en een wilde wals van Durand te spelen.
,Hola Nientje . . . . geen stOOrn !" riep William. Zij
bedaarde 2 en - vond ongemerkt afleiding van nare gedachten in de melodieen die haar wingers opriepen.
Het was toch heerlijk te kunnen spelen. Florine en
Helene konden alleen knoeien.

TWAALFDE HOOFDSTUK.
JAANS JUBILEUM.

De atmosfeer is nou zoo echt frisch en gezond,
ja, zonder elegante menschen !" zei William, die been
en weer liep, om bevelen en aanwijzingen te geven,
vergenoegd rondkijkend naar al de werkzamen om
hem heen. 0, wat een pret was dat ! Hanna Kamp
in grooten blauwen boezelaar, echt in haar element,
hamer en beitel hanteerend den besten timmerman
ten spit, stond op de bovenste tree van een trapleer,
vastgehouden door Gijsje, die spijkers aangafi terwij1
Marie, Aimee, Doortje, haar vriendin, de drie indischmannetjes, Govert, Terentius de wijsgeer, Dolfje, ja
zelfs Tinie, met juf en mama aan het hoofd van den
troep, kransen vlochten en uit takken festoenen fabriekten, om de keuken voor Jaans feest met groen
te tooien. Aimee plande zelfs een trophee van sparretakken, met een pop gekleed als bruid in het midden
schoon niemand kOn zeggen hoe die pop aan den
muur moest zonder kleerscheuren. Maar Aimee besloot het te probeeren, Jaan was nu toch ook een
soort van bruid. Men had Jaan gedwongen dien heelen
dag door te brengen bij een getrouwde zuster op den
Leidschen weg. ,,En wie zoudan haar werk doen ?"
had de trouwe gevraagd. „Wij ! wij 1 wij ! wij !" hadden
de kinderen geschreeuwd. En Jaan, zuchtend : ,,dat
was „haar
mevrouw 't zelf moest verantwoorden,"
bloedeigen keuken" uitgeduwd door ,de bende van
Abolino' ; terwijl oom Freek haar in eigen persoon
naar de tram bracht, om goed te weten of ze we!
wegging, en in zegepraal kwam berichten dat ze nu
heusch heel' was. Hij deelde nog veel boodschappen
))
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mee van Jaan, die, benauwd voor haar vaten, vloer
en potten en pannen, hoopte dat meneer William en
Govert maar niets zouden breken, dat Gijsje flunk zou
boenen, en de schoonmaakster zindelijk zou dweilen.
„En of Aimee alsjeblieft eerst de dekens op de
bedden wou leggen en dan de spreien er over heen
zou slaan, en niet, zooals zij laatst gedaan had, juist
andersom." Want Aimee, die zich een geboren huishoudster waande, kreeg nu en dan een ,helpvlaag'.
Het was een heele glorie, toen Jaans naam : ADRIANA
BAL, in letters van dennengroen en rood papieren
rozen, op geraamten van ijzerdraad, kon worden opgehangen, boven den keukenschoorsteen, eigenlijk
een groote schouw, want , Welkom Thuis' had nog
echt gezellig oud-hollandsche overblijfselen. Het jaartalen de datum van Jaans komst, en die van haar
jubileum, kwamen er respectievelijk onder en boven,
in verguld papieren letters en cijfers, door William
uitgeknipt en op karton geplakt. En tante Georgine
verheugde zich over het feit dat Jaan niet van adel
was en haar naam een driedubbele, als Bal van
Ballen tot Ballenburg. Verbeeldt jullie, kinderen, dan
zouden onze vingers ("Mr zijn."
„Mevrouw zal er weer wat van maken !" zei hoofdschuddendjuf, die Tinie op den arm nam, opdat zij
de uitwerking der roode rozen op het groen beter zou
kunnen zien. Tinie greep er uit de verte naar: O,
mooi, ikke ebbe, Tinie, Tinie ! Tinie-ie-ie !"
De andere kinderen zagen in vreezen en beven toe,
trippelend van ongeduld, dansend van den eenen hiel
op den anderen, knauwend op hun vingers, terwijl
,A d r i a n a B a 1' door William nog eens recht werd
geschikt ; de letters waren n.l. door ijzerdraadstangetjes aan elkaar bevestigd, maar zij wiebelden min
of meer.
„Nog een ijzerdraadje, ja! Gijsje, rol eens wat af!"
En Gijsje, maar al te blij dat hij van dienst kon zijn,
greep een kletterende, glinsterende, ijzeren streng, en
deed zijn best zoo goed mogelijk te helpen.
William nam maar veel wil voor de daad. Een
„hoezee!" steeg op, toen Adriana. Bal keurig prijkte,
en de kinderen grepen elkaar bid de hand en spron-
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gen. „Bewaar jullie hoera's nu voor morgen, spaart
de kelen !" gebood mama. Om de lamp, aan de zoldering,kwam een groote kroon van sparregroen
toen slingers langs deuren en ramen. Terry, Dolfje
en de indischmannetjes versierden Jaans stoel, en
Aimee versierde' Jaans kop met een dennentakje,
morgen ochtend zou ze er een roos in steken. Ook
de pop Adelaide-Bertha, het bruidje, werd op de een
of andere manier in een bed van groen gestoken.
Toen werd de heele vergadering de keuken uitgedreven door Pleuntje, de schoonmaakster, die frisch
op moest dweilen en zette Gijsje zich tot eengeweldig koper poetsen, waarbij tante hem vriendelijk aanmaande geen deuken in haar antieke kandelaars te
maken, uit overmaat van ijver. Hanna, Marie, Nina
en Aimee, waschten den twaalf-uur boel om, en na
het middag-eten waschte de gansche familie, om de
brandschoone keuken niet te bezoedelen, in het zitkeukentje vaten. Oom Freek deed vreeselijk lang over
een bord-drogen en William insgelijks, zij poetsten
er ,artistiek op !" plaagde Hanna.
En dan vergeleken zij de glimmende borden. „Kijk
't mijne eens" „Nou, 't mine is veel mooier, kijk u
maar tante !"
„De hemel beware ons voor zoo'n paar vaten-wasschers, jullie kunt nog niet in een hotel, boor !" riep
tante, die er zes tegen zij 66n afdroogde. En Pleuntje,
die al wat opruimde en dingen in de kasten zette,
„lachte zich bijna een ongeluk." ,,Nou, ze kon 66k
wel zien dat 't voor de heeren maar 'n pretje was."
„Pleun !" riep oom Freek, ,,je zal van mij vandaag
een extraatje hebben, omdat je zoo flunk gewerkt
hebt." En toen alles aan kant was, de zitkeuken ook
bekunstbloemd en begroend, en Pleuntje met een
omslagdoek, die haar op straat nooit verliet, afscheid
nam, stopte oom Freek haar een gulden in de hand,
bij den gulden door Pleuntje dien dag verdiend. „Maar
niets zeggen I" fluisterde hij. „'t Is een staatsgeheim !
En pas op,als je mij aan de politie verklapt ?" ,,Nou
merle& !" gilde Pleuntje . , „O mevrouw, meneer
ha ha ha ha ha!" ,,Pas op ! ga weg!" joeg oom Freek
haar de keuken uit, met opgeheven hand, en Pleuntje
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maakte beenen, nog even haar hoofd om de deur
stekend met : „Ik ga lekker 'n beulinkie koopen ! 1k
laat me man van avond smullen !"
De kinderen legden nu alien hun geschenk voor
Jaan in de eetkamer neer, en de kleintjes, behalve
Tinie en Dolfje, mochten opblijven tot de courant
kwam, waarin deftig vermeld stond:
Morgen, 16 Augustus, is het twaalf en een half
jaar geleden dat

ADRIANA BAL
bij ons haar betrekking aanvaardde. Zij was ons
steeds een trouwe, hulpvaardige huisgenoote, en
onzen kinderen een liefdevolle vriendin.
De familie Eckhardt.
Huize ,Welkom Thuis',
bij Voorburg.

Iedereen moest het lezen en was er verrukt over,
want iedereen had het helpen opstellen, en uit minstens
zeven en tvvintig kladjes was dit gekomen. Govert
betreurde het alleen dat er niet onder stond • ,Leve
Jaan I' En toen Nina hem daarover uitlachte, verontwaardigde hij zich ten zeerste. En oom Freek vond
eigenlijk dat er had behOOren te staan : de heer en
mevrouw Eckhard-Casselink (tante Georgie's naam)
maar enfin, dan was de familie weer te kort gedaan.
Jaan kwam thuis, de courant verdween van tale',
onder een : „Stop weg ! Stop weg !" Men trok Jaan in
de huiskamer, en verbood haar op ,straffe aan den
lijve waarvan de geringste waren geeselen en brandmerken, de keuken te naderen.
Jaan zei dat zij zich, uit haar keuken, voelde als
een visch op het droge, en ging daarom maar liever
naar boven, inspectie houden over de bedden, die
Marie Born, Nina, Hanna en juf „goddank gOed" opgemaakt hadden. Nina had dit werkje voor 't eerst
in haar leven verricht.
,,Nee,maar dan wordt 't toch bijna tijd dat je 't
leert!" riep Hanna.
Maar Nina was door, juf vriendelijk en nauwkeurig
terecht geholpen, en eindigde zelfs met het wel jolig
te vinden.
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„NM, huiswerk !" roemdejuf, ik doe 't graag.
Kamer-dag vend ik zelfs prettig. Als je alles dan zoo
zindelijk hebt gemaakt."
De Augustuszon scheen helder op Jaans jubileum.
Er was haar bevolen juist om zeven uur op te staan,
en, dan te verschijnen in de eetkamer, waar de tafel
prijkte met groote bouquetten en de heele familie
bijeen was. Toen Jaan binnentrad, dribbelde Tinie
op haar toe met een reuzenruiker : „Jaan, Tinie felciteer u twaalfjaar . Tinie ."
Er was Tinie heel iets anders gezegd, eigenlijk ingepompt, maar ze was het reeds lang weer vergeten ;
doch Jaan pakte haar in geestdrift op, en knuffelde
haar : „Och, m'n kleine poesemie, zijn al die mooie
rozen voor Jaan, 't is zonde ! Dank je wel, schatje !"
Nina was aan de piano gaan zitten en een koor
van : „Lang zal ze leven, honderd jaar na dezen !"
begroette Jaan. Jaan werd er al aangedaan van en
kreeg haar zakdoek ; Tante Georgie vergat heelemaal
de plechtige toespraak, die zij van plan was tot Jaan te
houden, en kwam met beide armen wijd naar haar toe.
„Ma, geeft u haar nou ook een zoen !" gebood Aimee,
en tante Georgie deed het, waarop Jaan het uitbulkte
met een gepiep en in een woest gehuil losschoot. Maar
dit was no niet alles, want Jaan kreeg twee handen
van oom Freek, en zooveel pakkerts van alle kinderen, tot zij dacht te smoren. Nina gaf een hartelijken
handdruk. Mozes blafte vroolijk
, zat op, en bood een
poot, en vervolgens likte hij Jaans gezicht. Toen moest
Jaan, steeds met haar zakdoek voor oogen, de geschenken in oogenschouw nemen. Een gouden horloge met inschrift en gouden ketting van meneer en
mevrouw ; mooie zwarte stof voor een beste japon
met garneerzij en voering er bij van Govert en Aimee ;
Terry gaf een groote flesch eau de cologne Tinie en
Dolfje twee paar handschoenen ; Ab en Tommy de
Gijzel ieder zes mooie zakdoeken, Piet een zilveren
vingerhoed, juf een witten geborduurden boezelaar,
en Nina kwam voor den dag met een werkelijk chique
en artistieke naaidoos, die Jaan verblindde door glimmen
van lichtbruin hout en het schitteren van koperbeslag.
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„0, o !” riep Jaan. „O, o ! 0, o ! 1k duizel er van !"
Toen toog Jaan, „o lieve help !" aan den arm van
meneer, naar de keuken ; mevrouw en alle kinderen
achter haar aan. En toen de keukendeur openging,

en Jaan al het groen zag, „sloeg ze bijna van haar
stokje."
Zij werd gauw gezet op een stoel, onder de begroende
kroon, en daar werd haar de courant in handen gegeven. „O mevrouw !" snikte Jaan, „ik kan 't niet
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lezen. Dat u nog iets deed, maar zooveel, zooveel !
't Is zOO'n eer ! Leest u 't vOc5r!" Tante Georgie
deed het, en Jaan luisterde toe, het gezicht in de
ld oom Freek werkelijk nog de
handen. En toen hie
toespraak tot Jaan, haar dankend voor haar goede
diensten al die jaren, en haar deelen in lief en leed
met de familie Eckhardt, waarvan zij de verschillende
leden in ziekten van allerlei aard had opgepast en
verzorgd met een toewijding, geduld en teederheid,
die nooit konden worden vergolden. „Dus leve Adriana
Bal !"
En „Leve Adriana Bal !" klonk het van drie stemmen.
En zie daar stonden Gijsje, en Pleuntje en de tuinman , die ter eere van het feest een keurige ,Glorie
de '
long in zijn knoopsgat had, en Jaan een kamerplant aa.nbood. En toen was het officieele gedeelte
van het feest afgeloopen, en kon Jaan haar hoofd
onder de pomp steken, om tot zichzelf to komen. En
toen zij er, zonder muts op haar aschblonde haar,
terwip het water in stralen langs haar gezicht droop,
weer onderuit kwam, wreef zij zich droog met een
blauwen handdoek. En daarna kon zij pas zeggen :
„O meneer, mevrouw, en m'n heerlijke dotten van
jongens, duizendmaal, duizendmaal bedankt allemaal.
He, ik ben der kompleet Op van. Mdg ik nou nog
's alles bekijken?"
„Nee, eerst ontbijten, koffie vanmorgen, en koek bij
de boterham voor iedereen !" zei tante, ,,ter eere van
Jaan!" En Gijsje, die nooit sprak dan wanneer hem
wat gevraagd werd, schoot op eens los in een wonderbaarlijke welsprekendheid voor zijn doen, en grinnikte ,,Ter eere van Jaan, hi hi!"
En na het ontbijt, gilde Jaan het nog eens uit over
de geschenken, en vertelde Terry haar dat hij haar
eerst drie paar wollen kousen had willen koopen,
maar dat Aimee hem dit afgeraden had. „Dat gaf je
niet, als iemand ergens twaalf en een half jaar was !"
„En Jaan, vind je eau de cologne niet heerlijk ?''
schatje !" zei Jaan, „je mag er driemaal op mijn
rug. de keuken voor rondrijden. Ik ben vandaag zoo
blij, met geen koning zou 'k willen ruilen."
En om tien uur kwamen William, Marie en Hanna
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en Doortje. William drukte Jaan een porte-monnaie
met een njksdaalder er in, in de hand ; vlak nä hem
drong Marie haar een Platte doos op, waarin een
stelletje van omliggend kraagje en manchetten, toen
Doortje een jong poesje, en Hanna een horlogestandaardje van donkerblauw fluweel. „ Van 't horloge
vodr 't horloge!" „Heere !" zuchtte Jaan, er van op een
o lieve Jacobus
stoel vallend, ik kin niet meer
't 'Is te veel, te veel voor den mensch!
nog toe
Als der nou maar niks akeligs gebeurt, viak der na",
maakte ze zich bezorgd.
„Menschr riep Hanna Kamp. ,,Zie naar mij, freule
Bor/oge ! Als mijn horlogewinke1 er niet was geweest,
was ij vandaag niet zoo rijk .geworden. Leve Kamp
en Co.! En schep vreugde 't leven, anders krijg
je de mot in je maag!"
Jaan mocht dien dag . niets doen dan prijken in
haar beste kleeren, en in de zitkeuken bezoeken afwachten, met haar uurwerk en ketting aan. Men had
haar de eetkam er of het salon aangeboden, maar
daar bedankte ze voor. Zij voelde zich veel familiaarder in de zitkeuken, waar zij den heelen dag als
een „opgedrilde kalkoen" moest lemonade schenken
en taartjes uitdeelen aan haar familie en kennissen,
die haar kwamen gelukwenschen. Vele van Tante
Georgine's vrienden kwamen ook, en de moeder van
Gijsje, met een schoone muts op en een blauwig-roode
punt aan haar neus, verscheen toen de keuken op
ze n volst was. En haar eerste opmerking luidde:
v vv at grodit die Gijssie, och, nou krijgt ie ook goed
inslag. En gekleed as 'n sinjeur!" En Gijsje, in een
onbenspelijk roze gestreept jasje, bood haar een klein
trapleertje aan, om op te zitten, daar het Jaan aan
zetels ontbrak.
Er was een extra middagmaal bezorgd door een
kok, en men dronk op Jaans gezondheid. Maar de
avond zette eerst de stralende kroon op het feest,
want toen werd er vuurwerk afgestoken ter eere van
Jaan, in den tuin, die gedeeltelijk met slingers van
lampoons was versierd. Prachtige pijltjes, gekleurd
en zilverig, schoten onder leiding van oom Freek en
William, naar de blauwe avondlucht heen, en drie
'
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soorten van bengaalsch vuur, rood, wit en groen
waarvan het eerste sterk deed denken aan brand,
moesten Jaan de nationals viag voor oogen tooveren.
Terry en Govert ontstaken nog een apart vuurwerk
van henzelf, datfeitelijk bestond uit een aantal snel
flikkerende en uitdoovende vlammetjes,maar dat Jaan
het mooist van alles vond. En zij knipoogde tegen
Nina, die weer n66it gedacht had dat het , z(560 plenstbode.
zierig was feest te vieren voor maar een die
Eindelijk ging de familie doodmoe naar bed.
,Mevrouw, meneer !" Jaan hijgde van aandoening,
,d'ank u nog een millioen malen. 't Was goddelifle.
Maar toch ben ik blij dat ik mijn beste japon kan
uittrekken en morgen weer gewone Jaan ben, werkJaan. En morgen ga ik driedubbel werken ! Och, och,
als m'n keuken maar weer gauw gewoon wordt !"
Nina trachtte zich, na dat gezegde van Jaan,te
verplaatsen in Jaans toestand. Hoe was 't mogelijk
dat Jaan nu maar weer een „werkJaan" wilde zijn!
En Jaan lachte smakelijk, terwij1 zij den volgenden
dag schoone gordijnen voor de eetkamer streek, en
Nina op een stoel zat toe te kijken, hoe het heete
glijdende ijzer het slappe, kreukelige nog wat vochtige
vitrage schaatste tot een glad sneeuwwit getakt en
gebloemd kantwerk, een lust voor het oog.
„ Jaan !" zei Nina, „mag ik nu alle klosjes en zoo
uit je leelijke sigarenkistje in de nieuwe naaidoos
doen, die ik je gisteren gaf?"
„Gut," zei Jaan, „als u 't wilt, n011 ... ik ben der
haas te groos op, om 'em te gebruiken. Iedereen vond
'em even beelderig. Maar wat ik nog 't mooiste vond . . . .
mag ik dat zeggen ?"
,Ja, zeker."
„Nou, as u der dan niet kwaad om bent, u bent nou
zoo aardig voor me, en dat doet me nog veel beter
an me hart dan die naaidoos. As u nou 's grooter
ben en trouwt, zal een mensch 't wel goed bij u hebben.
Ik mag u nou werkelijk graag."
,,Vroeger niet ?"
,,Nee, u zou der, geloof ik, ook nies om gegeven
hebben, wel ?"
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„Ik geloof 't niet, maar nu zijn we voortaan beste
vnenden, he Jaan?"
„Nog bestiger cldn best !" beweerde Jaan, „als u ooit
remand van mijn slag noodig zou hebben, reken dan
op Jaantje Bal."
„Hoe is 't mogelijk dat je nooit een andere meid
er bij wou nemen !' verwonderde zich Nina. „Gal 't
ie nooit te veel werk?"
„NOOit, 't kon me nooit schelen met een werkvrouw,
maar zoo'n nieuwerwetsche hoeptrala, die niks uitvoert,
in . miin keuken niet, hoor. 1k zal je wat zeggen, jongejuffrouw, ik mot mijn zenuwen uitwerken. '
Je zenuwen ?"
„Ja, me zenuwen. Toen ik een kind was, had ik 'n
stiefmoeder, we waren met ons tienen, en ik kreeg
slaag, net as Gijsje, en had 'n miserabel slecht leven.
En later, onder de menschen gezwalkt, van hier naar
daar, van daar naar bier ; ik was wel brutaal ook
soms, als ze naar voor me waren of vitterig. Je hebt
zoo van die e&lige mevrouwen, die zoo op je handen
kijken, tot je uit pure weeigheid de dingen breekt.
Dan huilen ze als er 'n plekje nat op 'n keukentafel
is, en alle vaasjes motten op 't vaste puntje staan.
Flier ben ik nooit brutaal geweest, uw tante zag dat
ik goedwerkte, en als ze me wat te zeggen had, deed
ze 't vrindelijk. Ik wist eerst niet waar ik met me
groote mond most blijven, der viel hier nooit iets te
kijven, dat rijmt, maar dan werkte ik 'em uit verbouwereerdheid uit op den vloer en de kachel, en, anfijn,
ik hechtte me hier sebiet verschrikkelijk. Net 'n boom
in den tuin. Nee, en nou was ik altijd wat jaloezieachtig, en daarom wou 'k er ook niemand bij hebben
ook. Ik ben nou zoo, als ik goed gekookt of gewerkt
heb, is de eer voor mijn dan. Juf kan me niet schelen,
da's 'n goeierd, en nou Gijsje, 't wurm doet me altijd
denken 'an toen ik zelf 'n kind was. Maar ik doe,
omdat 't in m'n aard legt jachterig te zijn, tienmaal
meer as 'n gewoon mensch, dat zip me zenuwen. Ik
mot m'n armen altijd bewegen. Mevrouw wil dat 'k
veel eet ook. En ik verdien hier goed, en ik mag hier
altijd blijven, en ziezoo, alweer mooie gordijntjes."
Vol voldoening hield Jaan ze in de hoogte. Het be-
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nieuwde Nina natuurlijk weer of Jaan ooit ten huwelijk was gevraagd ; al was ze mottig. Jaan had geen
onaardig gezicht. Zij wilde niets vragen, doch Jaan
vertelde uit eigen beweging reeds ; dat ze eens, voor
ze op , Welkom Thuis kwam, verkeering had met
een zeeman, maar hij vond bid nader inzicht uit dat
hij een gladde vrouw verkoos boven een pokdalige,
en had daarom een gladde naar het stadhuis geleid.
„Dat heb je van die zeelui !" zei Jaan. Zoo veranderlijk als de Wind; want eerst had ie gezworen dat
ie er niet op zag. En nou blijf ik maar vrijgezel, en
hou me spaarduitjes voor mien alleenig. Want ik had
altijd een soepsonnement dat ie die liever had dan
Jaan zelf."
En Nina volgde Jaan naar de huiskamer, waar de
vuile vitrages moesten wijken voor de schoone.
Nina vond 't toch wel aardig, zoo'n kijkje in Jaans
karakter; en Jaan zelf, met al haar gebreken, die ze
zoo gul opsomde, was om van to houden.
Hoe gek, dat zij nooit gelet had op de oude meiden
vroeger op ,den Esschenhof". Zij zou Jenny toch eens
naar hen vragen.

DERTIENDE HOOFDSTUK.
PANNEKOEKENDAG ; TANTE TRUIDA.

Tante Truida had, al weken te voren, alle beschikbare krachten opgezweept om te helpen bedienen.
Mevrouw Born, eerst zoo sterk „anti-pannekoek",
kon geen weerstand bieden aan haar smeekbeden.
„Geen anti's geen anti's, die neem ik niet aan ! Lieve
mevrouw, wees u alsjeblieft prO-pannekoek. Davina,
Sabina, Grada en Marie mochten dus „ten pannekoek
t/gen", noemde tante Georgie het. Hanna Kamp bood
zich aan als horloge ; „want zelfs een pannekoekdag
was zonder horloge een schip zonder kompas." En
Nina die haar neusje zoo had opgetrokken, door
William bekeerd, deelde in dealgemeene opgewondenheid, en verzocht tante Truida gretig ook mee te
mogen doen. „Kind, ik hou 't meest van zondaars
die berouw hebben," klopte tante haar jolig op den
schouder. „Je zal zelf wel zien hoe heerlijk het is.
Voor die schapen is het een feest, maar voor mid
honderdmaalmeer. Ander geluk heb ik nooit genoten." En dit was waar, want tante Truida had
nare, droeve tijdengekend ziekten van ouders en
broers of zusters, die zij tot aan hun dood had opgepast ; bekrompen omstandigheden, bijna armoede.
of zij op haar veertigste jaar, door het overlijden van
een zonderlingen ouden neef„villa Theresina' en een
groot vermogen in handen kreeg, dat haar in staat
stelde al haar liefdadigheidsstokpaardjes te berijden.
Armoede en ontberingen hadden haar nooitkribbig
kunnen maken, en rijkdom maakte haar niet hoovaardig, maar wel n6g vriendelijker, guller en joliger.
En zij droomde 's nachts van de bankjes die zij ge-
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zonden had of zou zenden, daar waar nood was. En
zoo iemand Kerstmis, Oudejaarsavond en St. Nicolaas
zegende voor hun bestaan, bleek het tante Truida.
Want dat waren je glorierijke tip den. Dan draafde zij,
den ganschen dag, belast en beladen op straat ; verschrikte alle trampassagiers door haar macht van
knobbelige pakjes, en werd met vreugdebinnengehaald, overal waar ze zich vertoonde. St.-Nicolaasdag
kregen de kinders hun deel, Kerstmis de arme oudjes,
en Oudejaarsavond, die avond van oliebollen en kastanjes, wasvoor het zenden van sommetjes aan nette
gezinnen, die in de benauwdheid zaten en veel rekeningen hadden te betalen. ,,En dat kan je altijd aan
de , neuspunten wel merken," von dtante Truida, terwiji ze flanellen nachtjaponnen naaide voor bibberige
ruggen.
Maar 's zomers was 't ook verrukkelijk, want dan
kon je weer arme stakkers eens te logeeren vragen,
opkweeken in de buitenlucht, of zooals die schoolkinderen, ze eens een enkelen dag hun hart laten ophalen aan wat ze graag lustten. Ze had ook een
arme naaistersdag en een fabrieksmeisjesdag.
, Villa Theresina' was een groot wit landhuis met
boogramen en een ouderwetsche veranda, en nieuwerwetsche serres, en weer ouderwetsche broeikassen.
En achter , VillaTheresina' lag een rijk beboomde,
wel aangelegde uitgestrektheid gronds, ten deele van
bloemperken overfleurd. Het geheel was te groot om
tuin te heeten, mocht eerder park genoemd worden,
schoon men steeds sprak van ,den tuin'. En door de
kale of groene getakten heen, kon men altijd een
tamelijk kleine zwaarlijvige dame met dik grids haar
en gezonde wangen en flikker-bruine oogjes en een
oneindig gOeden mond, zien stappen, door weer en
wind, regen en zonneschijn, trots welke zij haar kleinen neus ophief.
Dat was tante Truida, juffrouw Gertrude de Voss,
die dikwijls haar kleinte trachtte te verheffen, „David
metGoliath", naast een zeer lane logee. Tante
Truida droeg altijd den formaat hoed, een groot zwart
plat strooien deksel in den zomer, in den winter een
kastoren dito, met fluweel er om. „Een weer- en wind
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hoed," noemde zij het. „Watheb je aan die coquette
dopes, dan roostert de zon je tot een rollade, of de
wind kerft je kapot, daar heb ik mijn vel nog te lief
voor." Verder verscheen ze steeds bescheiden in zwart
of grijs, en heur haar troonde in ,,een eerzaam knolletje" op haar hoofd.
,,En daar heb je me nou !" placht zij , Welkom Thuis'
binnen te stappen, „en wat zeggen jullie nu wel van
me, he? Georgientje!"
Want daar zij vijftien jaar ouder was dan tante
Georgine, die zij heel jong gekend had, noemde zij
haar trouw „Georgientje." Zij beweerde zooveel sympathie te hebben voor tante Georgine, omdat die even
groot was als zijzelf. „He heerlijk, jij bent 't eenige
mensch waar ik niet tegen op hoef te kijken Wat
je man betreft, die is in eeuwige ongenade bij me,
hij is veel te lang uitgevallen."
„0, wat zie ik daar?" riep zij, toen zij William voor
het eerst mocht aanschouwen. „Een lengte als uit 't
,spul' bij Blanus zaliger ! Nee maar . . .! Jongeheer, wil
wel eens gauw gaan naar waar je vandaan komt?
en mid niet zoo te niet doen met je langheid ? 't Is een
schandaal!"En ziend dat William, na zijn beleefde
bulging, schikin haar had: „Maar je bevalt me anders
danig, hoor kind, en als ik dertig Saar jonger was,
wist ik 't zoo nauw niet, dan vroeg ik jou tot vrijer.
Geef me maar een hand van je. Heb je behoefte aan
nog een tante uit 't dwergenras?" knipoogend naar
tante Georgine. ,,Dan ben ik je man. En na die vermoeiende speech, kinders, een kopje thee."
Op den gewichtigen dag was William tante Truida's
rechterhand, en hielp haar stoelen schikken aan lange
tafels, gedekt door Nina, Hanna, Aim6e, de Borntjes,
kennisjes van tante Truida, en zelfs Alice Heleveldt,
die op , Welkom Thuis' zijnde, van de zaak gehoord
had, en er pleizier in kreeg. De andere twee el6gantjes
hadden bedankt, en Florine verweet het Alice, dat zij
mee ging bedienen. Nog al freule-achtig.
„Die Alice is zoo kwaad niet, ze kan nog wel een
model-mensch worden en op een plein een standbeeld
krijgen," vond William, toen hij haar twee melkglazen
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zag breken en een zoutvaatje om zag gooien.
Tante Truida troostte de blozende Alice, en lachte
haar vergenoegd toe. „Ongevallen komen op net als
paddestoeltjes !" was haar leus.
,,Kijk mijn brave Aimee, dat kind dat grOeit vandaa '
ant Aimee droeg vrachten aan als een sjouwer,
en kreukte een wit neteldoeksche lurk, waarop Jaan
zich „in zweet had gestreken," en overzag. het geheel,
als een vrouwelijke Lycurgus, die Quist komen te
heerschen over een herboren Sparta. Tante Georgine
hielp bakken, in de keuken ; juf kookte eieren, en
maakte alvast saladeschoon ; Doortje de Man paste
als een wijze en statige Ibis op ,de bende van den
grooten bandiet', die joelde, een eind meer naar het
hek toe, want het maal werd aangericht onder een
lommerijke boomenrij, achteraan. En Tinie, die het
geurig baksel, vOOr de keuken, opgesnoven had met
'mar news van nog geen drie jaar, trippelde om de
diensters heen, en speelde schuilhoekje onder, tafel
met Mozes en Tante Truida, .die zich in dit tijd
verdrijf verlustigde, wanneer ze maar een oogenblikje
tijd of kon knijpen. Eindelijk werd tante Truida 's
dikte moe van het bukken, en pakte zij Tinie op, om
haar alles te laten zien. „Kijk eens, klein dots e, hoe
beeldig ! Zeg nu allesmaar eens goeiendag !' Tinie
vond het moos, en wuifde met stralende kijkertjes in
een opgetogen gezichtje, „dag, dag. !" tegen die blanke
grove tafellakens, met hun rid en spiegelend wit aarden
borden en blinkende glazen er voor, hun schalen met
sneden wittebrood en hun schalen met koud gesneden vleesch. „O Merne ! bOerne!" riep Tinie, „dag!
dag dag ! dag !" Want op elke tafel stonden, tusschen
de schalen vleesch en mandjes gele en blauwepruimen en geelroode peren, vijf groote bloemruikers.
Rozen en anjelieren, riddersporen, heliotropen en reseda's kleurden en geurden zwierig en blip. ,,He, die
bloemen vind ik zoo lief!" dweepte Alice.
„ Ja, en dat is nu een idee van onze Nina !" zei
tante Truida hartelijk. En „onze Nina" kleurde van
genoegen. Niemand had haar ooit zoo genoemd, zij
herinnerde zich op eens het gezegde van tante GeorNina Donker
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gie : „je bent nu niemands Nina, laten we je nog eens
kunnen noemen Onze Nina." ,,O, zou zij toch nog op
weg zijn zoo iets te worden ?"
En William keek vriendelijk naar haar.
De meisjes mochten allemaal tevreden zijn over hun
werk de baksters knapten zich op en kwamen uit
de keuken, en maakten tante Truida een compliment
over de tafels. Oom Freek verscheen, om te zeggen
dat hij de kinderen gezien had op den weg, ze zongen
zoo vroolijk : „O schitterende kleuren van Nederlands
vlag."
Govert, Terentius, Ab, Tommy, Piet, Dolfje, Aimee,
Nina, „alles liep wat loopen kon naar het groote hek,
dat wild was opengezet. Vergeefs werd hen achterna
geroepen dat zij bid tante Truida moesten blijven, om
de gasten te ontvangen. „Nu!" troostte zich de eigenares van , Villa Theresina', laten ze dan maar dienst
doen als portiers."
En daar stapte de stoet het hek binnen, een lange
rij van paren kinderen, die zich door de kronkelende
lanen wond, "tangs de gras- en bloemperken. Honderd
gezichtjes, met in elk een paar gelukkige oogen honderd handjes, die met driekleurige en oranje vlaggetjes wuifden ; tweehonderd voetjes, die op de maat
bewogen van het gezongen lied. Vijftig paartjes waren
er, vijftig jongetjes en vijftig meisies, alien netjes
in zomerpakjes en zomerjurkjes, en waren
gekleed
sommige plunjes heel schraal, zindelijk waren alle. En
tusschen elk vijf-en-twintigtal kinderen in, of er naast,
een onderwijzer of onderwijzeres, die een vacantiedag voor hen opofferden, met een even stralend
gezicht als wasieder hunner zoo'n kind dat pannekoeken ging krijgen en een dag mocht spelen. En
frisch en helder op, vol gloed en harmonie, bijna
geschoold, klonken de stemmen door het groen, de
blauwe lucht in. En Nina's oogen schoten op eens vol
tranen. Met wroeging herdacht zij hoe zij eens een
italiaansch beeldenjongetje van , Welkom Thuis' had
willen wegjagen en hoe dankbaar was zij nu dat
Aimee hem teruggeroepen had, met een standje aan
Naar ;Jaan hem haar boterhammen gaf, en tante
Georgie twee mooie vaasjes van hem kocht, die zij

195
Nina als een beschamend lesje, present deed. En zij
knikte vriendelijk tegen den laatsten kleinen jongen,
die het hek binnenging, en daarover van blijdschap
blozend, in zijn wang beet. En zij zag hoe over- en
overgelukkig alien waren met dien eenen dag pleizier,
en verder zeker 't heele jaar niets. Op een korten
afstand van de vergaderende heeren en dames, tot wie
de portiers terugholden, maakte de stoet halt. En een
der groote jongens, twaalf jaar was hij en zijn vader
bakkersknecht, hield een werkelijk keurige aanspraak
tot tante Truida, die hij „mevrouw tante Truida"
noemde, en die hij dankte voor de uitnoodiging hem
en zijn kameraadjes gedaan.
Tante Truida drukte hem vriendelijk de hand, en
zei op haar prettige manier : „Nu, hoor kinders, tante
Truida vindt 't heerlijk jullie hier te zien, en vermaak jullie je nu maar flink vandaag ! En zijn jullie
niet innig blij met 't mooie weer?" En zij riepen alien
in koor : „Ja, mevrouw tante Truida !" En tante Truida
schaterde van pret, en de kinderen lachten, en de
onderwijzers en onderwijzeressen lachten, en iedereen
lachte, en de vogels jubelden hoog in het blauw, en
het was een pleizier dat de lucht daverde. „Zoo'n
pret die je aan 't hart ging !" zei oom Freek. Toen
trok de stoet nog eens voorbij de heeren en dames,
en tante Truida en tante Georgie en oom Freek,
schudden dile handen in het voorbijgaan. En toen
mochten de kinderen, die zoo'n langen tocht hadden
gedaan, zich verspreiden over het groote buitengoed,
en gaan zitten op aangebrachte of daar al zijnde
banken, op het gras, in prieeltjes, of waar zij verkozen, tot het tijd werd aan tafel te gaan.
Nina zocht den kleinen jongen op, die in zijn wang
beet, toen zij hem gegroet had, en op haar vragen
vertelde hij haar dat zijn vader tramconducteur was,
en zij nmoeder waschvrouw, en dat hij tusschen
schooltijden nog boodschappen deed voorde menschen. Hij scheen een goede en aanhankelijke kleine
jongen te wezen, met sproetige roze bolle wangen en
rosgeel haar, dat borstelig overeind stond. En hij
vroeg of Nina soms zijn vlaggetje wilde hebben.
at moet je zelf houden, hoor."
„Neen, zeker niet
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Zij wist niet veel meer tot hem to zeggen, maar
knikte hem van tijd tot tijd vriendelijktoe, en plukte
madeliefjes voor hem, en dit vond hij even prettig,
schijnbaar, als een gesprek. Maar eindelijk vertelde
hij haar van den bovenmeester, die zoo'n goeie man
was, en het ,Haagsche bosch', waar hij in de lente van
die, ,rouse met witte bloempjes" plukte, „ook als deze,
maar toch weer andere."
Het luiden van een grootebel riep de kin deren
naar de tafels, en een blij gejuich steeg op, toen zij
alle heerlijkhedendaarop vergaderd, ontwaarden.
Eerst kregen zij ieder brood met vleesch, en een
portie salade met eieren, en toen verschenen eindelijk
onder hoezee !'s en hoera !'s de ... de ... de . . . de .. .
PANNEKOEKEN !
„Lieve hemel, wat een zaligheid Wat een schitteren
van oogen, wat een uitroepen van verrukking ! Wat
een gewuif van zakdoeken en servetten", dacht Nina.
„Zou je daar geen jaar voor werken ?" vroeg tante
Truida tante Georgie, die knikte, gelukkig dat zij zoo
iets kon zien. Het vleesch en brood, de salade met
eieren waren in den smaak gevallen, maar de pannekoeken . . . .
De kinderen konden melk krijgen of spuitwater. De
twee onderwijzeressen en de twee onderwijzers, die
tusschen hun inzaten, kregen koffie. De eene toren
koeken verscheen na de andere er was kandijstroop,
kaneel en suiker, en William, Nina, Aimee, de Borntjes,
Alice, Hanna en tante Truida's kennisjes gaven aan,
en bestrooiden en besmeerden en sneden en schonken.
beleef pleizier van Hanna !" verzekerde tante
Truida : „ze heeft nog nietsomgegooid."
„Nee maar, Nina, wat zeg je van Nina ?" verbaasde
zich tante Georgie. „Dat kind verricht wonderen. Nou,
ik ben blij dat ik niet aan haar gewanhoopt heb."
„En ik ! zei oom Freek. ,Zie je wel, een beetje
aanraking met 't werkelijk Leven heeft al heel wat
voor haar gedaan. Ik zal 't haar vader schrijven."
„Kom, proeven jullie nu ook mijn koeken eens ;
meneer Eckhardt ; een kop koffie zal u smaken."
,

„Wel kinderen

,

heeft 't lekker gesmaakt?" vroeg
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tante Truida. „O, heerlijk, mevrouw tante Truida,
heerlijk ! He, die pannekoeken !"
„Mevrouw, waren ze nou niet in boter, hij zegt in
vet, maar wigden
hadzelfs vroeger een boter-en-kaaswinkel, dus ik kan 't best proeven, mevrouw."
„En jij heb gelijk, hoor kleine meid !" tante Truida
kneep in het wangetje van een schraal blond kind,
en tikte het toen op den neus, waarmee het machtig
vereerd bleek. „Boter was 't." En toen ging er weer
een soort van gejuich op : „O boter, hoor fie? 't Was
boter! Daarom waren ze zoo lekker."
Nu werden tot nagerecht de pruimen en peren rondgedeeld, en door de monden gegoocheld, toen mochten
de kleine gasten met voile magen opstaan, en weer
doen wat ze wilden spelletjes onder elkaar, zich vermaken op schommel en wip, of in wilde vaart rondzwieren in den kleinen draaimolen, of zitten op een
bank, of rollen in het gras, dat juist was geschoren.
Tante Truida hoopte vurig dat de koeken alien wel
mochten bekomen, en niemand to veel gegeten had.
Tante Truida rende, draafde en speelde mee als de
beste ; oom Freek vond zichzelf onverwachts in een
kring, met een blinddoek voor zijn oogen eneen
twintigtal joelende kleine bengels om hem heen. Aimee
vroeg de kleine meisjes naar hun poppen, en zette een
kookcursus op in een prieeltje, waar voornoemde
kleine meisjes vol eerbied keken naar een denkbeeldi fornuisje en dito potten en pannen.
e drie oudste dames Born pompten kinderen uit,
die op Zondagsscholen gingen, en verschrikten verder
alle „pannekoekers" door hun saai- plechtig- en deftigheid en hun geheven wijsvingers. En als zich daar
iemand over ergerde was het Hanna Kamp, natuurlijk
rondzwervend met Dolfje aan de hand en Tinie op
den arm ; Hanna zamelde ten slotte een soort van bewaarschooltje om haar heen. Maar het meeste succes
hadden Marie Born, en Nina en William. Marie Born
vertelde aan een aandachtig gehoor sprookjes en verhaaltjes, en Nina en William hielden, tegenover elkaar
staande, de handen ineen, en lieten onder de bogen
hunner vier geheven armen een lange slang van elkaar
vasthoudende kinders genieten van het onvergelijke-
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lijke „kruip door- sluip- door", waarbij nu en dan een
kind werd gevangen en onmiddellijk weer losgelaten.
Want William wilde zijn plaats niet afstaan hij vond
het veel te aardig, om zoo met Nina te staan, de
handen in elkaar. Ze zag er zoo allerliefst uit, en er
was vandaag zoo'n zacht vreugdevol licht in haar oogen.
En Nina vond het ook erg prettig, en zei nog maar
niet dat ze moe werd. Het genot had zijn toppunt
bereikt, de kinderwangen gloeiden als granaatappels,
de oogen straalden het gelukzaligst, en Nina klemde
haar handen wat vaster in die van William, om te
verhinderen dat ze langs haar zijden neervielen, toen
twee allerliefste stemmetjes klonken met een klank,
die haar het bloed naar de wangen Hoeg :
„Nee maar, heb je ooit . . . . Zeg, Nina en arme kinderen vroeger. Nou, je kan wel zien wie hier in 't spel
is . . . . Wat een opofferingsgezindheid !"
Nina wrong onwillekeurig Williams handen uit de
hare, de kinderen stokten in hun aanloopje, en William
die niets gehoord had, staarde haar met open mond aan,
„ Wat is er Nineke?"
,Och, die idioten van schepsels," mompelde ze.
Maar dadelijk daarna, kwamen William allerliefst
begroeten Florine en Helene, gevolgd door Alice, die
haar den weg had gewezen. ,,O, dag William !" „Zoo,
Willie," voltooide Florine sentimenteel.
0, goden neen, alsjebtieft geen Willie! !" gooide
hij een natten handdoek over deze teederheid. „Noem
me William ! En er staat hier nog remand anders."
„ ja, dat zien we !" zei Florine. „Dag Nien, ben je
zoo met de kinderen bezig. Wij niet ! Wij hebben er
voor bedankt, hoor !"
„Maar waarom komen jullie dan hier? ddcht William, en zei Nina.
,Waarom ? nee maar, 't is wel leuk zoo te eens kijken!
We kwamen daarnet die oude juffrouw, hoe heet ze,
tante Truida tegen, en ze knikte ons wat vriendelijk
goeiendag. Ze vond het best dat we kwamen."
„Natuurlijk, ze is een lady!"
„Gunst Nina, doe toch niet zoo vrOOrn, want je bent
zoo niet. Dat weten wig beter."
William keek Nina verwonderd-nieuwsgierig aan,
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Nina, die haar oogen wijd openzette van schrik. „N6e,
maar . . . moesten ze haar dan altijd zwart maken, en
dat waar William bij was. En waarom toch ? Och,
nijd en afgunst !"
,,Kom, kom dames !" lachte William, maar Nina verbeeldde zich dat er wat ontevredens zijn lach temperde.
Nou niet kibbelen !" Nina heeft gelijk, juffrouw de
Voss is een dame."
„0 ja, een ontzettend lea type!" dreef Florine de
mijn
hoogte in. „Zeg Nien, vend
je roze zephirtje niet
goed zitten ?"
Nina verwaardigde zich niet een antwoord te geven.
Haar geheele opgewektheid was neergezakt zij voelde
zich lusteloos, kon zich wel languit in het Bras gooien
en schreien. De kinderen stonden steeds op eerbiedigen afstand te wachten, tot de meneer en de juffrouw
zich weer zouden bemoeien met hen. De kleine meisjes
stootten elkaar aan, vol bewondering over de toiletten
van Florine en Helene, welke laatste in lila praalde.
„Zie je, William, mijn papa is prof. in Delft, maar
we logeeren 's zomers altijd op Scheveningen, en nu
is Helene voor een paar weken bij me. Leuk he?"
„Wat moet ik zeggen, ontzaggelijk,of ontzettend?"
schertste William, die toch altijd zijn jongensschik
in de nufjes had, ze niet leelijk vond, en haar echt
vrouwelijke gebreken met een mannelijke toegevendheid beschouwde.
je wel, William is een flirt, en mij wil hij altijd
zoo de volmaakste volmaaktheid hebben !" mokte
Nina, zich tot de steeds geduldig beidende kinderen
wendend. „Wij zijn moe nu, kinderen,willen jullie
nu een beetje alleen spelen, bid v. patertje langs den
kant !" Zip vonden het goed, en dansten spoedig in
een jolig kringetje rond, een in het midden.
En Nina luisterde bitter naar de dartelheid van
William met de dames Florine en Helene, besloten
hen niet alleen te laten.
Plots klonk er een geroep van : ,,Nina ! Nina ! Alice !
alle dames die bedienen, hier komen !"
En zij moest weg, er was niets aan te doen. De
theetafels moesten aangericht worden. Het was al vier
uur. Om half een waren de kinderen gaan spelen.
,.
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„De koeken hadden tijd gehad tot verteren !" meende
tante Truida.
Steeds met William Florine en F-161ene voor oogen,
hun lachwoorden in Naar ooren zich opdringend eentonig herhalend, dekte Nina mee tafels. Weldra werd
ook William geroepen, die, vol pret, met rood gezicht,
aankwam, gevolgd door beide nufjes. „Lieve hemel !"
verbaasde zich Hanna Kamp.
„William, jongen, laat je me nu in den steek ? Voerde
je zulke interessante gesprekken met de jonge dames ?
Ja jä, ik merk 't wel !" schertste tante Truida, „nou,
ga je gang maar, jullie bent Jong ! 1k gun 't je van
harte, hood"
„0, juffrouw de Voss !" gilde Florine met een uithaaltje. „O, wat is u een ondeugend mensch 0 he William !"
,,Nou Of, he ?" vroeg William, Nina zoekend, maar
Nina stond opzettelijk met denrug naar hen toe,. te
praten met Marie Born terwip Hanna Kamp zich
ergerde over die allermalste opgedrilde modeplaten,
die nu niets hier bij die ongedwongen pret pasten.
Een luide bel riep de kinderen, die zich bij troepen
naar de keuken hadden mogen begeven, om zich af
te wasschen en wat op te knappen, naar de theetafels.
Een gejuich steeg weer omhoog voor de schalen
brood] es met saucijs en kaas en koek, en krentenbollen, en de glazen melkthee of enkel melk.
De meisjes gingen weer ijverig bedienen, William
bediende mee, en de 616gantjes keken toe.
Tante Georgie verwonderde zich er over hoe ze zoo
dorsten blijven zitten.
De aardigheid was voor Nina van het feest af, en
het speet haar niet, toen de theemaaltijd ten einde
was. In ordelijken stoet stelden de kinderen zich om
zes uur op ;leder nog met een klein geschenk in de
hand ; de meisjes droegen kleine mandjes waarin fruit;
naaidoosjes, popjes, speldenkussentjes, naaldenboekjes
enz. ; de jongens pochten met hoepels, vliegers, tollen,
ballen. Tante Truida had eerst een tombola zonder
nieten willen houden, maar daarer te weinig tijd
voor bleek, zag zij er van af. Nu, zij kon toch voldaan
wezen over haar dag, want de opgetogenheid der
kinderen steeg tot uitbundigheid, toen de afscheids-
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gaven werden uitgereikt. Dezelfde jongen van dien
morgen, dankte uit naam zijner makkertjes ,mevrouw
tante Truida' voor het genoten pleizier en de keurige
presentjes, en onder gezang ging het naar de gereed
staande Jan Pleiziers, aan het hek.
0 rijen terug, o zeg, rijen, nee maar !" Het was een
nieuwe zaligheid, en de Jan Pleiziers verwijderden
zich met lachende koetsiers en groetende onderwijzers
en onderwijzeressen, en kinderen, die zongen : „Lang
zal tante Truida leven ! Honderd jaa
r na dezen !''
„Nou, dat zingen we mee, „riep tante Georgine, en
Hanna en de kleine , Welkom Thuis-ertjes' dansten in
een kring om tante Truidabeen.
„De dag is geslaagd !" hijgde deze, „m'n armen zijn
lam van 't touwtje draaien, heb jullie me niet zien
springen ? maar ik doe 't elk jaar met genoegen weer,
met genoegen en liefde.''
„Zip 't altijd dezelfde kinderen ?" vroeg Florine, die
zich afvroeg of die liefde geen aanstellerij kon zijn.
,Neen, elk jaar andere, maar die kennen we al van
't 'Kerstfeest, verleden jaar. Heb jullie m'n persheeren
niet gezien ? twee zijn er gekomen. 1k heb er niets van
gezegd, maar 't lijkt wel of de menschen 't rondstrooien
dat ik van die feestjes geef. Nina ook plezier gehad?
„0 ja, tante Truida ! 't Was zoo aardig, die kinderen."
,,Kinders, ik geef .jullie tot belooning voor de hulp,
een bal, in Januan. Geen bepaald maar zoo'n
springpartijtje."
„0 ja, een sauterie !" verbeterde Florine, met in haar
oogen een hunkeren om de sauterie met haar tegenwoordigheid to vereeren.
,Nou, u komt 66k maar!" zei tante Truida goedig, en 1.1.
ook" tot Helene. Jonge meisjes moeten maar huppelen."
„Wel ja, hoe meer ziel hoe meer vreugd !" vond
William. Jullie komt maar."
Dat had
' hij wel kunnen laten !" beoordeelde Nina inwendig. ,Zie je, hij was een flirt. Wat was hij rood, toen
hij terugkwam. Natuurlijk, die drie hadden 't gehad over
Mar. 0, o, o, als ze hem maar niets hadden verteld . . . ."
Iedereen van tante Truida's partij ging dien avond
tevreden naar bed, behalve Nina.
))

VEERTIENDE HOOFDSTUK
ONEENIGHEID

William zat te werken op zijn kamer te Delft. Een
gezellig overladen hokje, met zwermen van kiekjes
uit de Vest, en familie- en vriendenportretten. Aan
den wand zijn mooiste gravures naar Mauve, Maris
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en Millet. Ook inlandsche dolken, krissen en andere
scherpe wapens, in glinsterende tropheeen dreigend
tegen het rood behang. William gunde zich geen be-.
paalde zomervacantie, in spijt van enkele 'ontspanningsdagen. „Te veel verzuimd vroeger jaren dus nu
inhalen." Met de beste bedoelingen ter wereld hadden
zijn ouders hem bestemd voor dokter, en hem naar
Bonn gezonden, om, na volbrachten gymnasium-leertijd, aan de ,,beroemde" universiteit te worden ingeschreven als medisch student. Nu had William „van
zijn dertiende jaar af, den ingenieur in zich voelen ontkiemen, uitbotten, gisten, woelen en woeden," en bijna was
hij aan zijn noodlot en de Bonnsche universiteit gesmeed,
toen de ingenieur het niet langer in hem kon uithouden,"
schreef hij oom Freek, „en met hem naar het eerbiedwaardig Delft holde, om zich te uiten, alle ongerustheden
in de West ten spat." Want hOeveel hij ook hield van
zijn familie, wanneer William dacht dat William gelijk
had, bleek hij in koppigheid een muilezel. Oom Freek,
die nooit zijn kinderen zou dwingen een yak te kiezen dat hun tegenstond, gaf hem zijn voile medegevoel en belangstelling. Ook Williams ouders, zijn besluit onwrikbaar ziende, berustten, en werden plotseling zeer trotsch op de door hem vervaardigde minia tuur harmonica-treintj es, glijdend over poppige railtjes op poppige grondjes, die William lang geleden
uit Duitschland gezonden had voor zijn broertjes ; terwijl William oom Freeks sympathie beloonde met een
treinsignaal voor diens zoontjes, dat de zaligheid uitmaakte van Govert en Terentius, en volgens een deskundige, wien oom het toonde, onberispeiijk bleek.
In Delft werd het spel ernst, en na eenige studie
voor een eindexamen H. B. S.„hengstte' hij dubbel
zoo hard als de gelijk met hem aangekomenen en
deed hij dit wel een half jaar, eer een Eckhardt behalvede , Welkom Thuis' ers kundig was van dit gewichtig feit. En toen de , Welkom Thuis' ers eindelijk
mochten verklappen dat een zoon van ,Rob Eckhardt
nit de West' toefde in ,het land der overschoenen', als
William het de Genestet van harte nanoemde, geraakten alle overage Eckhardts in een niet te beschrijven verontwaardiging. En hadden de postambte-

-
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naars te Middelburg en te Nijmegen heel wat te doen
met brieven of te stempelen van Eckhardts aldaar,
naar Eckhardts in Groningen en Maastricht ; terwiji
de brievenbestellers te Rotterdam, Arnhem en Zwolle
weer de deuren der rotterdamsche, arnhemsche en
zwolsche Eckhardts platliepen met lange schrijverijen
van Eckhardts uit Sliedrecht, Breda, den Bosch en
Amsterdam. In het kort, Eckhardts in den lande
trilden in hevige beroering, alswas William een
,Leidsche flesch' geweest, die electriciteit had ontladen.
Eerst nadat een oom, te Rotterdam, alle andere ooms,
en tantes, en neven, en nichten, en oudtantes, en
achterneven, en ieder die maar een milligram aanspraak maakte op het „Eckhardt-zijn", aan een diner
in een hotelzaal vereenigd had, vergunde men William zich te verontschuldigen en, door het gekakel
van tantes en nichten heen, te krijten : hoe buitengewoon getroffen hij was door al hun ondubbelzinnige
blijken van belangstelling in zijn eenvoudige persoon
hOe hij wist die geheel onwaardig te wezen, („neen
neen schreeuwden de ooms), hoe zijn werk hem
heusch bela had hun eerder . gelegenheid te geven
die blijken te uiten, en hOe blip hij zich voelde, nu hij
weer wat op adem kwam, dit dankbaar te kunnen
doen.
Waarop alle verongelijkte Eckhardts hem vergaven,
en huldigden in feest op feest als den zoon van ,Rob
uit de West'. En deze verwelkomingen duurden zOO
lang, dat hij het bepaald vreemd vond thans eindelijk
beschouwd te worden als bij hen ingeburgerd.
Op , Welkom Thuis' was hij gedurende zijn vrijwillige ballingschap natuurlijkevenmin verschenen,
want geen onverwachts opdraaiende Eckhardt uit een
andere plaats mocht hem daar snappen.
Nina, wie hij zijn wedervaren in kernachtige taal
had meegedeeld, beweerde dat al die verwelkomingen
hem zoo pedant en ijdel hadden gemaakt. „Jig nuf!"
smaalde hi] terug.
't Was in den laatsten tijd niet pluis tusschen hem
en Nina. Onlangshadden zip in een flinke ruzie tegen
elkander gelawaaid.

205
Hij had kunnen terugdenken aan dat oogenblik
onder den appelboom, toen ze hem schold voor ,luie
idioot' !
En wat hij eigenlijk geddan had ! Hij was een pennenhouder als hij 't wist.
't Was nu al drie weken na Pannekoekendag; den
dag daarna was ze begonnen, omdat hij toevallig
tegelijk op , Welkom Thais' aankwam met Florine van
der Vecht, die haar een bezoek kwam brengen. Alsof
hij nu kon helpen dat die Florientje hem achterop
kwam en met hem meeliep . . .. en giegelde. Dat was
haar grootste misdaad geweest, dat giegelen door Nina,
die aan het bek stond, toevallig gehoord en gezien;
en zijn grootste misdaad : 't aanhooren van dat ge
giegel, van dat nullig, prullig, nietsbeduidend gegiegel. Née maar . . . . als hij een meisje zag giegelen,
schoot hij altijd zelf in een lach, dat lag nu eenmaal
in zijn natuur, en 't sloot volstrekt den ernst waarmee
hij de dingen in het leven opnam, niet buiten. Als
zoo'n verwaand snoetje aankeek, had hij 'n innigen
schik. En ze deed zoo'n moeite hem te behagen,
Florientje ! Nou, wel echt leuk, laat ze maar. Hij zei
toch niet, „doe dat !' Hij sloeg maar gade. Maar alle
goden nog toe, daar was me die Nina uitgevaren:
„HU was een flirt, en 14 was dit en dat, en 't stond
hem gemeen om zOO te zijn, en natuurlijk eerst was
hij zoogenaamd aardig tegen haar, en nu sprak hij
kwaad van haar tegen Florine en ze zou alle meisjes
die ze kende en hem vertrouwden voor hem waarschuwen, HannaKamp en Marie Born, en wist hij
wie meer . . . . Alice ook nog .... Verbeeld je, had ze
't hem nog apart gezegd, maar in tegenwoordigheid
van zoo'n onbeduidendheidje.
Toen ze eindelijk bid adem kwam, en hij er zijn
woordjes in kon steken, haastte hij zich kaimpjes te
zeggen, hoewel hij trilde van kwaadheid:
,,Goed, kind, doe dat maar, ja. En je hebt zeker wat
kwaads op je geweten tegenover m# of een ander, dat
je zoo bang bent, dat
't over jou hadden.
Maar
,
we hadden 't niet over jou, boor. Stel e nu maar niet
te veel voor van je doorluchtige persoontje. We hadden 't over heel wat anders, nietwaar Florientje?"
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Hij keek Florientje er eens op aan.
Toen had Florientje weer het - ongeluk verwaand
te giegelen, en Nina vloog als een brieschende leeuwin
op Mar af, „SpOOk ! drdak wesp ! ga naar huis, ga
bij je kornuiten waar je hoort, en kom geen kwaad
stoken hier. Ik weet waarom je komt, o mispunt !
Gauw, 't hek uit, alsjeblieft. lk zal 't we aan tante
vertellen. Kom nooit meer hier, hood"
Neen maar, zie je, toen werd 't toch al te bar.
Florientje, die stellig al iets heel bits op het tongetje
had, werd bleek en begon te huilen ; zij viel zelfs tegen
hem aan van schrik. Nou, en toen kreeg hij medelijden, en bracht haar naar binnen, onderweg Nina
toevoegend, die doodswit, bevend van woede met gebalde vuisten, hen volgde : „Nu zal ik 't tegen tante
zeggen, dol. kind ! Je lijkt wel razend. Als je ons beiden
geen excuus vraagt voor je leelijke woorden, spreken
we nooit meer een woord tegen je, nietwaar Florientje?"
,,Nooit, nooit meer !" snikte Florientje. „O William !"
zijgilde het uit, „ik ben zoo zenuwachtig . . . . ik wist
altijd wel, dat ze zoo'n ellendig kind was. Hoe was
ze op school, o, je moest eens weten!"
En Nina (Flortentje in den arm kn(jpend, wat een duveltjes loch die meisjes, ja) : „Wat moest hij weten ?
wat weten, wesp Durf eens wat te zeggen, wesp
Durf eens wat te zeggen ! Dan is Marie Born er nog
om . . . . Wesp, wesp, wesp !"
„Wat? chlrf
spreken van Miek Born, valsche
kat?" was Florientje weer uitgevaren. „Weet je wel,
Coen met het canapekussen . . . . Nou, ddt was netjes,
William, ik zal . . . ."
Maar hij had, in een snel weten wat hem te doen
stond, zij nooren met zijn wijsvingers dichtgestopt,
hij wilde niets hooren.
„Niet klikken, dames, niet klikken alsjeblieft, nou
vrede ! Genoeg gekibbeld."
„0 ja, ga jullie maar samen heulen binnen en me
maar verdacht maken bij tante, 'tkan me niets schelen !"
Nina was snikkend weggehold, en naderhand had oom
Freek haar uit een prieeltje gehaald, en er op aangedrongen dat zij zich met hem,. William, en met
Florine zou verzoenen. Want Florine had er natuur-
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lijk alles dadelijk uitgeflapt ; hij zou nog gezwegen
hebben.
! ik wil niet !" had Nina koppig geantwoord,
„en
„en niemand zal mij dwingen."
Tante Georgine, ook alle kinderen, die al een beetje
van Nina waren gaan houden, zaten bleek en stom
er bij. Eindelijk had Tante Georgine gezegd : „Maar
Nina, doe 't dan om Je bent in mijn en
jouw huis, en er moet hier vrede zijn. Jib bent onbillijk geweest, he 61 onaardig en onbillijk. William
en Florine zijn jouw gasten even goed als de mine,
dus steek nu je hand uit, en zeg : 't spijt me. at
is toch eenvoudig genoeg, en alles is er mee uit."
„Ik kan 't niet ! 't Spijtme niets, niets ! Als u Florine ontvangt, tante, blijf ik op mijn kamer."
„Als jij je zoo onbeleefd gedraagt, noodzaak je mij
je onbeleefdheid goed te maken, Nina. 1k zou me
schamen tegenover Florine's ouders, als ik jou woorden, als ook door mij gemeend, liet opnemen. DusFlorine, 't spijt me dat dit is voorgevallen, en ik weet
zeker dat onze Nina er berouw van heeft, en later nog
meer hebben zal, want onvriendelijke woorden en
hatelijke uitvallen wreken zich altijd op de persoon
die ze heeft gezegd. En elk verstandig wezen staat
hobg boven zijn eigen driftige uitvallen ! Daarom hoop
ik ook dat spijt er van hebt, als j# Nina jets onaangenaams zei, nu Of vroeger
."
„Maar mevrouw
." William moest nog lachen
als hid dacht aan dat verongelijkte heiligen-snuitje
van Florientje, die het voor oom Freek en tante ook
nog eens op de zenuwen had gekregen, om zich
„interessant" te maken.
„Stil, Florine, laat me uitspreken, jij bent niet feilloos, evenmin als remand op de wereld. Je herinnert
't je misschien niet, maar je kunt OOk wel eens een
beetje
nder
mi aangenaam geweest zijn tegenover
Nina. Vergeet en vergeef nu, kun je 't vandaag niet,
dan later. Isom juist hier, om te zien Of je 't kunt.
Dag Florine ! William, breng Florine alsjeblieft even
naar den trein of de tram. Wel foei, dat zoo jets
hier moet gebeuren. Ik zou er om kunnen huilen, hier,
waar ik wil dat alleen liefde heerscht."
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En hij, William, had aan tante's verzoek voldaan,
en begreep niet dat Florine onderweg nog zoo'n lust
had teen hem te giegelen. Voelde ze nu niets van
tante Georgie's goedheid en rechtvaardigheid ? Wat
ging er toch om in zoo'n nuffenhoofdje, zoo'n nuffenhart . e? Hij wou dat hij eens kon kijken daarin.
eer op , Welkom Thuis' aangeland, vernam hij dat
oom Freek Nina naar haar kamer had geleid; zij
wasop de canape gevallen, schijnbaar ziek van afmatting en uitputting.
„Wat is dat toch, William?" had tante, hem ontsteld aankijkend, gevraagd.
„Weet ik het, tante. Ja? wdt is dat, ja
." had hij
gepeinsd.
„Maar William, heb jij nu heusch niets gezegd of
gedaan?"
,,Ik, neen, tante !"
„Kijk me eens gOed aan."
,Maar tante . ." Hij was bloedrood geworden.
baar ging tante hem nu verdenken. Doch zij had
zijn verontwaardiging niet achtend, hem bij de schouders gegrepen en hem in de oogen gestaard, die zich
onwillekeurig van uitdrukking verzachtten, toen haar
kommervolle blik er in doordrong. En tante Georgie
sprak droefeenvoudig: „Vergeef me, William, ik zie
dat fie oprecht was. Ik twijfelde maar heel eventjes,
want je kunt wel eens plagen. He, nu was ik al zoo
bl met Nina's vorderingen, en nu ben ik weer zoo
treurig.'' Hij had zelf wel kunnen schreien van toorn,
van verdriet, van ergernis, van berouw over iets dat
hij misschien onbewust gedaan kon hebben, van wist
hij zelf wdt. Dan stond 't maar onmanlijk. Hij had
Nina kunnen schtldden! Och, en toen kwam weer
zoo'n groot, overweldigend medelijden hem verteederen, min hart warmen ten haren gunste . . . Hoe kwam
ze toch zoo verd,nderd? Ze waren zoo heerlijk opgeschoten samen, hij beleefde zooveel genoegen van min
leerling . . . .
Nu, na drie weken, zat hij . er weer over te peinzen.
Zijn dierbare werk vlotte met. Neen, toen in de wei,
bij het hek, zalig! Dat zou hij zijn leven lang niet
vergeten . . . haar kopje in droefheid gebogen en die
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blanke vlinder met zijn vleugeltjes bevend op haar
zwarte haar, die andere zoo dartelend boven hun
hoofden. Die blauwe lucht, die zomergroene wei, het
spiegelend water, alles juichend van hcht, van krachtig blindend blond licht. Een vorstelijke morgen was
het geweest. Hij had na die ruzie, in geen veertien
dagen jets van haar willen hooren of zien. Wat drommels, hij was geen kwajongen, hij behoefde geen slaaf
en onderdanigen dienaar te spelen voor een meisje,
een nest van nog geen zeventien, al was ze mooi en
talentvol, en al had hij dens van haar gehouden. Elken morgen in die veertien dagen, keek hij natuurlijk
trouw naar zijn ontbijtbord, waarop zijn huisjuffrouw
altijd zijn brieven legde, maar jawel. Ben keer was
er een briefje in een roze envelopje, met een vergeetmijnietje achter in 't midden. Zip hart bonkte al.
Maar o, teleurstelling, precies als had je een gouden
tientje verwacht en je kreeg een cent te zien, 't bleek
van Florine, die hem vriendelijk verzocht met haar
te gaan fietsen. Hij was zoo brullend-razend, dat het
nest Nineke hem nog geen vergeving gevraagd , had,
dat hij Florine met korte woorden meld de : ,,Spat me,
tUcl ontbreekt me, een anderen keer graag." Een telegramstijl, waarbij hij dacht : .„de andere keer in het jaar
2000." „Nee hoor, en hij wou ook niet met Mar vijandin gaan fietsen, dank. je feestelijk."
Eindelijk, in de derde week, kwam het lang verwachte briefje van Nina. ,,Nou, 't was me ook wat, ja."
,Waarde William.'
„Net of dat nou geen ,lieve' of ,beste' kon geweest
zijn. Enfin
." ,Waarde William.'
1k vind het heelnaar, dat je om mij niet meer op
,Welkom Thais" schijnt te komen. Je hoeft mij niet te
zien, als je niet wilt. Het zal misschien ook beter zijn,
wij krijgen toch maar ruzie.
Nina.
genade, net maar . . . Woedend was hij geweest
om dat briefje. Gewoon woedend, ja. En hij was opzettelijk naar , Welkom Thais' gegaan. En als hij dat
aanmatigende nest, die brutale kleine krekel niet zag,
•
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zou hij niet eens naar haar vragen. Nog heel wat
anders.
Nu, hij ging, en werdmet dolle blijdschap ontvangen door tante en alle kinderen. Nina moest, volgens
behooren, reeds weer bij juffrouw Webbe wezen, e „maar
zij was niet erg wel geweest in den laatsten tijd," zei
tante, „en ging pas over twee dagen naar den Haag
terug." Het was ossenstom, maar natuurlijk al zijn
voornemens vergetend, had hij dadelijk gevraagd wat
haar mankeerde. „O niets, hoofdpijn en een beetje
koortsig. Hij behoefde niet zoo bezorgd te kid ken !"
Wel waarachtig, hij had bijna ruzie gekregen met
tante. „Keek h bezorgd !? Hij keek in 't gehM niet
bezorgd. Om zoo'n prul van 'n kind, ja, zoo'n aanmatigende nuf, zou bezorgd kijken ' Tante lachte
maar, en hij stond gewoon bijna buiten zijn vet van
woede. Maar toen schoot 't hem plots te binnen, dat
't de moeite niet waard was zich woedend te maken,
over zoo iets als Nina Donker, en hij hief zijn kin de
lucht in en schaterde, en schaterde.
En hij was nog niet klaar, of wie stak haar hoofd
tusschen de deur?: de aanknatigende nuf zelf, die het
even gauw weer terugtrok, toen ze hem zag. Maar tante,
in haar -korte dikte, gedribbeld naar de deur, de gang
in, en dat nest naar hem toegesleept. ,,Alsjeblieft, wil
je zeggen wat je me beloofd heb te zeggen ?"
Niet waar jullie allemaal bij zijn," was het antwoord
van die brutale krekel.
,William, ga dan even met haarmee den tuin in."
,,Wat zal er nu komen ?" had hij gedacht en was
gegaan, haar voor, even omkijkend over zijn schouder
of ze wel volgde. Ze volgde met gebogen hoofdje.
„Waar wil je me hebben, in 't prieeltje?" vroeg hij
zoo stug mogelijk aan die krekel.
,,Nee, o, nee, alsjeblieft niet !" riep zij verschrikt,
zeker met een herinnering aan het daar eens afgespeelde. Hij glimlachte, en bleef staanonder een
grooten kersenboom aan den zuidkant. Niemand van
het huis kon hen zien. Geen tuinman bleek in denabijheid. Hij ging leunen tegen den stam, met gekruiste armen en streng gezicht. „Nu?"
Zij zweeg en plukte aan haar lurk. In 't lila was
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ze, en ze zag er „elegant" uit als altijd, maar haar
gezichtje was mager en bleek, toen ze 't tot hem ophief, en haar oogen, die groote zwartbruine kijkers,
kwijnden. Een angst greep hem aan ! Als ze maar
niet ziek ging worden." Hij had haar reeds alles vergeven. Weer „ezelstom," vroeg hij : „Kind vat heb je
toch ?" („In plaats dat hij haar maar liet spreken.")
Niets," zei ze.
„Wat wou je dan zeggen ?"
„Ben.... ben je nog kwaad op me ?"
Kwaad, wel nee. 1k ben zooveel ouder dan jij. Denk
je dat ik me druk er over maak, als een ondeugend
nest als jij eens tegen me uitvaart zonder reden.'
Ik had reden."
„Dat had je niet!"
„je lachte me uit met die wesp, Florine. Waarom bemoei je je met dat wezen, als ik haar niet uit kan staan?"
„Ik zal me bemoeien met wie ik wil. Zoo draaien
we weer in een cirkeltje rond. En nu we er toch over
bezig zijn, kan ik je zeggen dat ik me voor een van
min zusjes zou geschaamd hebben, als die zich zoo
had aangesteld."
„0 ja, jouw zusjes, modellen, heiligen."
„ Ja, daar kan jij nog wel een voorbeeld aan nemen,
want jij bent alles behalve een model of een heilige
begrepen ?" Hij wilde er nog bijvoegen, „en ik had
gehoopt dat jij een zusje voor me zoud zijn," maar
hij kon 't niet zeggen, nu ze zoo weerbarstig keek.
,,Heb je nu niets geen spit dat je zoo tegen me bent
uitgevaren ?" mOest hij toch eindelijk vragen.
,,Jig hebt tegen mij ndt zoo goed opgespeeld."
„Nd maar . . . dus ik moet van jou maar laf alles
afwachten. 1k ben wel goed, hoor, maar nog niet gek,
ja. Omdat jij, Nina Donkey bent, he, 't verwende
kind] e, dat gewoon was haar zin van iedereen te
kris en. Van mij. , krijg
je j niet."
e zin
best, fiets jij maar prettig met Florine. Dat ga
je toch doen. Helene Penningh was gisteren hier, en
die zei me dat jullie al afgesproken hadden op
Pannekoekendag."
„Helene Penningh is dan een aartsleugenaarster,
maar anders, als ik er plezier in heb met Florine te
)1
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gaan fietsen, zal ik 't doen. Dag Nina ! Als er iemand
me toch tegen is gevallen ben jij 't, hoor. Ik geloofde
zoo veel goeds van je en hoopte zooveel van je, maar in
mijn gunst kom je nooit weer. Nooit, nOOit weer, Adieu!"
Hij stapte been met beslisten tred, en een heel boos
gezicht, en Nina snikte het uit tegen den ouden kersenboom aan, den stomme getuige van haar lijden,
den stommen ontvanger van haar tranen. William keek
nog even om, er smolt iets in zijn hart maar hij deed
het weer stollen, hij hardde zich weer. ,,ZOO'n brutaal
kuiken, om zoo over hem te willen bazen ! Hij zou
haar leeren ! Was zip koppig. . . nou niet zOO'n muilezel
als hij, ja. Hij had lang geduld met iemand, vooral
iemand waar hij van hield, maar als hij zich eenmaal
zette tot kwaad zijn, kreeg hij er een bitter soort van
genoegen in met een aloesmaakje. En hem dan goed
te krijgen . . . nOii daar wisten de luidjes in Bonn van
mee te praten zou haar laten zien wie William
was. Wat had hij al gedroomd op schemeravonden
van Nineke, zijn vrouwtje later, mee naar de West!
Ze was 't wel waard, ja . . . . En als ze dan speelde voor
hem, of oefeningetjes tong, van Conconne, die net liedjes
kionken . . . . had hij altjd dol van haar gehouden."
„Nu?" vroeg tante. „Heeft de verzoening plechtig
plaats gevonden."
„Verzoening, ja. , dat kunt u denken."
,,Zoo'n stoute krabbel ! Wou ze je geen vergeving
vra en ?''
„ ja vergeving, excuus, dat is wat voor bathdank u, ik l f niet eten, ik wil haar niet weer zien
en kom wel terug als ze weer naar school is, bid jue
frouw Web, of hoe heet ze. 1k ga nu kennissen opzoeken, ja."
En nu, na drie weken, herdacht William alles weer
in boosheid, getemperd door grooten weemoed. Zip had
hem, in een goede bui, een portret gegeven, ze wou
een zusje voor hem zijn. Hij moest 't haar eigenlijk
terugsturen op haar verjaardag in October ; den dag
waarvan hij zich zooveel had voorgesteld. Och
neen, dat stond gemeen, laf, en misschien vrOdg ze
in dien tusschentijd nog excuus. Nou, dan kreeg ze
eerst een flinke les van hem, en dan nam hij haar
,
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weer in genade aan, en dat zou natuurlijk zalig zijn,
jubelend-verrukkelijk.
William gevoelde zich bar onprettig, maar hij kon
zich niet onprettiger voelen dan de schuldige, op wie
hij toornde. Dadelijk na de bewuste ruzie met hem
en Florine was Nina bijna ziek geworden van wroeging en narigheid. En toen. oom Freek, steeds vol
liefde, in goedheid onverstoorbaar, haar naar haar
kamer gebracht had, gooide ze zich op haar bed, om
daar woest to snikken. „O zij, het dametje, die Govert,
Aimde, Hanna Kamp, de heele wereld wel de les had
willen lezen, zij zei zulke leelijke dingen ! Zij wist niet
eens dat ze zoo ondamesachtig k6n zijn 0 ja, Wen,
onder den appelboom, maar die zaak was al lang
gesust. Och, ze voelde .zich werkelijk een ellendeling
van een kind, een feeks, een furie, iets heelemaal bendden Nina Donker; beneden de Nina, die
William uit haar had gehaald. Natuurlijk, dat William haar afschuwelijk vond ! Waarom was ze zoo
tegen hem uitgevaren ? had ze zich zoo ordinair aangesteld? En ze hield zoo in-veel van hem ! Verbeeld
je, hij was zoo goed en lief, kon zoo zacht en teer
zijn als een vrouw, en bleek werkelijk de ednige op
de wereld, die haar heelemaal begrdep. Maar juist
daarom wilde ze zijn kostbare genegenheid met niemand
dedlen, en zeker niet met die afschuwelijke Florine,
die, als ze haar vandaag niet belasterde, het toch zeker
morgen zou doers. He, maar waarom had zU haar drift
niet bedwongen, enWilliam kalm, apart onder handen
genomen ? Jenny zei vroeger altijd : ,Er blaft een 4(4
zwart hondje in je'. Nu had het nijdige hondje haar
betere gevoelens weer doodgeblaft, tot haar eigen
schade en schande. En toen tante die wesp Florine
in, de huiskamer voortrok boven haar, Nina, in het
ijn van iedereen ! Tante was toch een valsch mensch !
bijz
Of neen, tante wist immers niets van haar lijden, Nina's
angsten en vreezen en zorgen betreffende die nare
Florine. Dus van tante's standpunt had tante weer
gelijk. Zij kon tante ook niets zeggen. Och, tegen wie
on ze er over spreken ? haar arme bedroefde hart
eens uitstorten ? Oom Freek was een schepsel vol liefde,
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maar ze kon een beer van zijn leeftijd toch onmogelijk
zulke gekke dingen vertellen. Och, wie begreep meisjes.
Jongens bolderden maar de wereld door, maar meisjes!
0, hoe alleen, naar en verlaten voelde ze zich Bepaald
de ongelukkigste zestieniarige op aarde. Och, al haar
pogingen om goed te zijn, Gijsje, de pannekoekertjes,
het kleine jongetje dat zooveel vertrouwen in haar gesteld had, de viool voor Huib, alles was niets meer.
Zip werd nu toch door William een onwaardige, een
innigen draak gevonden. En als dat vond . . .
Stil ! daar bedacht ze zich Wie hier trOOst kon
brengen, was Miek Born, de vroeger voor doedel en
suffer uitgescholdene. Miek Born had een hart, was
ook een schepsel vol liefde, en iemand die van alle
schoolomstandigheden nauwkeurig op de hoogte was.
En zoo'n vertrouwen was, daarenboven, nog heel vereerend voor Miek Born.
Marie Born kwam al, zonder geroepente worden,
toen zij van tante Georgine hoorde dat Nina zich niet
erg in orde voelde. Tot Tante's verbazing keek Nina door
een kiertje uit haar kamer, waar ze zich halstarrig in hield
opsloten, nadat zij had vernomen dat Marie er was, van
Jaan, die haar een kop bouillon kwam brengen, met
zeer meewarig gezicht. Jaan zei niets, schoon ze bijna
alles meende te weten, en raadde wat ze niet wist,
maar ze overlaadde Nina met stille voorkomendheidjes
en zorgjes, en Nina was den geheelen tijd op 't punt haar
te zeggen : „Doe 't maar niet, want ik ben zoo goed niet."
Maar och, Jaan zou toch niets begrijpen. Juf ook
putte zich uit in allerlei kleine oplettendhedenvoi
dankbaarheid voor wat Nina deed voor Huib, wiens
nieuwe viool zoo moor op weg was, maar Nina voelde
dat zij voortaan het geld machinaal-plichtmatig er
voor zou wegleggen het pleizier was er af.
Marie Born trad Nina's kamer binnen, op haar bedaarde schuchtere manier. „Dag Nien, ik hoorde van
je tante . . . . en ma zei ."
1, 0 Miek !" Nina vloog onstuimig op, haar .om den
hals. „NOti heb ik toch wat geddan ! 0, je moest eens
weten .... 't is gewoon vreeselijk ! En ik ben nou zOO
ongelukkig!"
,,Lieve hemeltje !" zei Marie Born prozaisch-ver-
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schrikt, terwijl zij Nina een zoen gaf. Marie Borns
zoenen waren altijd van bijzonderen aard. Zij gaf een
soort van pikje in remands wang, als was die wang
een gerstekorrel en zij een bange hoender. Het kwam
omdat zij bijna nooit kuste, en niemand er aan dacht
haar te kussen, behalve Tinge en Dolfje Eckhardt. In
al haar droefheid moest Nina dit nog eens even betoogen. Arme Marie hoorde het met geduldige ooren
en oogen van achter haar brilleglazen aan ; Nina's
hand stijf vasthoudend.
Nina getroffen door dit stevig blijk van genegenheid, trok haar naast zich op de kleine met kleunge
sjaals artistiek gedekte canape ; al haarsmarten en
angsten uitstortend en hortend tegen Marie's katoenen
schouder aan.
Mariewas werkelijk diep getroffen, en ging geheel
op in Nina's verdriet. „Hoe vrdeselijk jammer ! Had
nou maar niks gezegd waar die Florine bij was. Zoo'n
venijnig schepsel ! Maar stoor je er niet aan ! En ze
hdeft niets van je gezegd, zeg, en je neef is toch veel
te verstandig om kwaad van je te . gelooven en naar
de kletspraatjes van zoo'n malle trien te luisteren. En
als hij ze gelooft, dan is hij toch eigenlijk niet waard
dat je iets om hem geeft ik bedoel natuurlijk als
zijn nichtje." Marie Born kreeg een kleur bij de gedachte dat Nina haar soms verdacht kon hebben van
een ander, schuldiger vermoeden.
„Dus je trekt mijn partij," vroeg Nina gretig.
„N née ...." bekende Marie, „want al denk je
nou wat, heb je nog geen recht zoo tegen remand uit
vallen. Ik vind Florine 'n spook, lieve help, ik heb
al wat van 'r te verduren gehad op school, maar als
ze me op 't oogenblik niets in den weg lei, kon ik
toch niet in eenstegen 'r gaan ,blaffen , als Hanna
Kamp 't noemt. Jij hebt 'r aangehaald he, , nou is
ze niet weg te slaan. . . . 1k heb je nog zoo gewaarschuwd, altijd."
„Is dat al de raad, dien je me kan geven ?" vroeg
Nina bitter.
„Ik kan jeeen heel goeien raad geven."
„Wat zou je in mijn plaats doen?'
„Ik zou een briefje schrijven aan meneer William,
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en dan zou ik ruiterlijk zeggen dat ik me wel leelijk
had aangesteld
maar dat ik ...."
,Kind, ben je dOl, zoo'n jongen zou nogal geen verbeelding krijgen."
„Jongen, of geen jongen. En ik ben niet dol. 't Heeft
heelemaal niets te maken met zijn jongen-zijn. Al.
was hij 'n ouwe vrouw . . . . Je hebt 'm leelijk behandeld, en nou moet je 't toch goed maken."
„Dat is een vernedering, hij zal 't zelf vinden."
„Nee, 't is een vernedering iemand leelejk te behandeletz."
„0 ja, jij bent een bijbel."
„Daar mag _je niet mee spOtten. En ik zeg maar
wat ik denk. Doe 't dan niet !"
„Nee, nee, ik zal 't doen, want zoo ongelukkig wil
ik loch ook niet voortleven. a ben er gewoon 6p
van."
Marie moest met Sabina naar de stad, om een wolvoorraad voor winterkousen op te doen, die de Borns
zelf altijd breiden bij welken aankoop Marie natuurlijk lijdelijk toe zou zien en Sabina alleen het woord
Wilde voeren. Marie nam dus afscheid, en Nina schreef
William het bewuste briefje, dat hem woedend had
gemaakt en naar , Welkom Thais' bracht.
En nu schreide Nina tegen den dikken ouden kersenboom aan. Zij schreide tot zij van uitputting moest
ophouden. 0, alleswas zoo heel anders geloopen dan
zij gedacht had ! Zij meende dat William met zelfs
z66 'n briefje van haar al blij moest wezen, want nib.
zij hem verongelijkt had, Wilde zij zich niet meer klein
voelen, maarjuist bOven hem. Anders was ze heele r
malenus, mgonderzijvt.H
moest maar opklauteren tegen het laatste restje trots
dat ze nog had, als tegen een laddertje, en zU zou
dan in de hoogte blijven. Maar in plaats van hevig
vereerd te zijn met dit briefje, scheen hij er vervaarlijker dan ooit door beleedigd. 0, nu werd 't nooit
weer goed, n6-66it weer ! Wat een bestaan voortaan!
Och, de lessen van de ,Drrr', waar zij hem niet meer
van kon vertellen !' Niets kon zij hem meer vertellen, niets, o niets ! En feitelUk had zij toch gelijk !
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Een jongen, die zoomet haar gepraat had als William,
hoe snOdzig was hij nog geweest op die wei, toen 's
morgens, toen zij zoo bedroefd werd over mama, —
die jongen moest daar niet op eens zich gaan bemoeien met een nonsensschepsel als die Florine!
Natuurlijk, iederander meisje zou trots tante
Georgie's uitnoodiging, toch niet gekomen zij n, na
zoo'n herrie, je kon heusch best begrijpen dat je
niet welkom was ; maar jawel, Florine, Florientje'
moest die zotte William haar noodig noemen, had al
drie keer haar verschijning gemaakt. Zoo'n etre ! Als
zij maar thee kon drinken, en gelei smakken, en
tante's koekjes peuzelen, of zich te goed doen aan geconfijte of versche vruchten. Na William kwam ze
claar toch voor. 't Smaakte haar wel, als hij er niet
was OOk. Telkens had Florine de eenvoudige , Welkom Thais'ers verrast met een nieuw toilet. Nina, die
zich gelukkig had kunnen schuilhouden bij het ongewenscht bezoek, (gauw haar kamer hebbende afgesloten,) vernam dit van Aimee, Florine's aartsvijandin. ,„Nou was ze weer in 't rood, zeg !" Of,„O,
ze had alweer wat anders aan : een lichtgroene zijden
jurk met zwarte stipjes en van die gelige kant.
Wat had ze nil weer aan ?” gebood Nina's nieuwsierigheid haar een derden keer te vragen. Want al
haatte en verachtte men iemand die 616gant was,
het toilet bleef altijd waard dat je er naar vroeg, „O,
iets van katoen, roze met grijze streepjes !" „Bah, vvat
een smaak !" vond Nina.
„jakkes ja ! Ik. vind 'r 't grootste spOOk dat er bestaat !" zei Aimee, „en ik kan niet begrijpen dat William 't niet vindt."
„Wat heeft hij dan gezegd, hoe vindt hij haar ?"
Nina verbleekte.
„Cs, nogal aardig ! gooide Aimee onbewust olie op
het vuur. „Zeg, Beef mij dat kleineporceleinen Chineesje op den schoorsteen, voor mijn poppenkamer,
zoo'n leukertje."
„Neem maar weg !" zei Nina onverschillig. Geen
porceleinen Chineesje ter wereld kon haar meer iets
schelen. En als zij negen en negentig porceleinen
Chineesjes had bezeten, kon Aimee die negen en
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negentig Chineesjes in negen en negentig poppenkamers hebben gezet.
,2Ik vind je veel leuker dan vroeger !" En Aimee
knikte en vertrok met het Chineesje, dat blij knikte.
Toen Nina zich jets over het welslagen van haar
pogen om zich te verbergen voor Florine liet ontvallen tegenover tante Georgine, kwam deze op haar
parmantig maniertje : ,Florine heeft alles vergeven
en is alles vergeten. Ze' heeft met veel belangstelling
naar je gevraagd,en ik vind 't niets aardig van je,
dat je haar niet wilt zien, en oom Freek vindt 't ook."
,,Oom Freek, datkan oom Freek niet vinden ! Hij
had 't nooit op Florine begrepen."
. „Kom poesje, wees niet zoo haatdragend. Jij bent
hier de schuldige !" zei oom Freek. „Als ze nu weer
komt, wees dan maar lief en aardig. Vriendinnetjes
moeten elkaar wat vergeven. Zij is nu toch de eerste
geweest."
„0, dan zit er zeker wat achter !"
„Nina Nina, je zal niet zoo onaardig zijn !" riep
tante. ,,Je gaat weer heelemaal achteruit. Voor je
naar school gaat, verzoen je je ,met Florine, hoor.
gOed, maar zoo
„0, die tante en die oom gOed,
blind als molten ! Om jeziek te ergeren. 0 neen,
kende zij, Nina, Florine niet? Hoe poes-poes-lief was
ze niet op school tegen de juffrouwen, en hoe deed
ze achter hun rug. ,Een kind' noemdeoom Freek
Florine, mootkind ! Er waren wel kinderen van
zeventien slimmer dan menschen van veertig misschien. Zij, Nina vOelde dat.
En dit alles overdenkend, leunde Nina tegen den
kersenboomstam, zonder acht te geven op den tijd,
die op de gewone manier voorbij vloog, tot er lets
lichts, iets fluweelzachts haar hangende linkerhand
aanraakte. Zij keek haastig neer, en zag Dolfje, die
de smeekende bruine kijkers naar haar ophief, om
haar te vertellen dat men al zat te eten, en Dolfje
had Mozes meegenomen voor de gezelhgheid.En
Nina herinnerde zich weer met wroeging hoe zij Dolfje
eensafgestooten had, toen hij haar vroeg de versjes
in zijn prentenboeken te lezen, en zij knielde bij hem
neer en sloeg haar armen om hem heen, en kuste
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zijn zachte dikke wangetjes veelmalen, en Dolfje
kuste haar ook niets schuw nu meer, En het had
haar een weinig getroost. Zelfs de vriendschap van
een Dolfje was toch nog jets in den nood. En zij
aaide witten wolligen Mozes, en Mozes lekte haar
hand, en zoo waren zij naar binnen gegaan. En Dolfje

had, met een gezichtje glanzend van voldoening, zijn
heel klein plaatsje aan tafel ingenomen, en wanneer
zij kon, knikte Nina hem even toe, en Dolfje boog
dan verlegen over zijn bord, maar keek een oogenblik later uit een hoekje van zijn kijkertje, zijn
onderlip intrekkend, naar Nina. Nina dacht dat niemand
het zag, maar oom Freek zag 't en 't maakte hem blij ;
ook toen Nina, na het eten, Dolfje op haar schoot
nam en versjes met hem las, en „schatje" zei. En van
dien tijd of waren Nina en Dolfje dikke vrienden.
En nu, den dag dat William wraakzuchtige gedachten in zich zat aan to wakkeren, met betrekking tot
haar portret, nusselde Nina op haar kamer, met Dolfje
en Terry, die zich bij zijn broertje aangesloten had.
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Nina hield opruiming in haar snuisterijenkastje, en
de kinderen, die nu en dan een kleinigheidje kregen,
dat voor hen een schat uitmaakte, drongen gretig om
haar heen.
Daar spiedden Terentius' blauwe dichter-oogen jets
op de derde plank. „Nicht"... (Terentius zei nooit anders,
niemand begreep waar hij deze stijve aanspraak vandaan haalde, maar hij was ook zoo nheel apart kind,
vond mama). „Nicht . . . . mag . . . . ik . . . . dat . . . .
mooie . . . . doosje? Met . . . . Driessens . . . . chocolade . er . . . . op?"
„0 jawel," zei Nina, en zij nam het van de plank,
en stopte het Terentius in de hand. Bepaald voor
het eerst nam zij Terentius eens goed op altijd
woelde en, hij met de massa maar haar oog
voorbil. Zip
ndvohem een bijzonder mooi kind, zoo,
met min donkerblonde krullen. Zijsprak maar zelden
tot hem, en noemde hem dan altijd Terentius, nooit
Terry.
,,Terentius !" zei ze, „hoe komt 't dat je zOO heet ?"
„Ik . . . heet . . . nog . . . Cesar . ook . . . nicht . ."
„Lieve hemel !" zei Nina verschrikt.
„0 . . . nicht . . . ik geloof . . . dat . . . u vloekt !"
verontwaardigde Terentius zich doodkalm.
„Heet je dan Julius ook nog? Julius Cesar !"
. Napoleon."
„Nee . . . nicht . . . maar . . . wel
„Wat?!"
„Heusch . . . waar . . . nicht."
„Hoe kom je aan die namen ?"
„Papa . . . noemde . . . me . . . zoo."
„Waarom?"
„Ik . . . weet . . . niet . .. nicht."
„Weet je wie Terentius was?
't . . . was . . . een . . . meneer ..
„Ja . . . nicht .
uit Rome . . . die schreef . . . zei papa. Ik . . . heette ..
altijd . . . Bad . . . vroeger . . . maar . . . toen kwam ..
Dolfje . . . en . . . mocht ik . . . kiezen . . . uit . . . mijn .. .
drie . . . namen . . . en . . . ik . . . vond . . . Terentius
't . . . mooist . . . U . ook . . . niet . . . nicht?"
„Hm, ja, 't is nog de bescheidenste."
„Wat . . . is . . . dat . . . nicht?"
„0, de mooiste !" bevredigde Nina dezen merkwaar-
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digen jongenheer, strijkend over zijn dikken krullenbos.
Dezehandeling scheen Terentius zeer te bevallen,
en hij begon zijn wang langs Nina's pols te schuiven.
„je bent eenzoete jongen !" zei Nina, „en daarom
snag je nog dit drinkglaasje uit Bern."
„O! ' Terentius' groote kijkers spartelden van blauwe
lichtjes: „O nicht!' Dolfje keek aandoenlijk smeekend,
maar zei niets.
„En Dolfje krijgtdit leege satijnen doosje, Wjk
En die twee kleine zwarte
eens Dolfje, hoe moosd!
rood
poesjes . . . en dit kleine houten ventje dat viool speelt.
Niet kapot maken, hoor."
Wat . . . is . . . dat . . . nicht ? Een bruin . . . kistje?"
was Terentiusnieuwsgierig.
„O . . . dat is een muziekdoosje. Wil jullie eens
hooren ?"
„0 ja !" jubelden de twee.
Nina wond het instrumentje op, weldra klonk een
lieflijke melodie uit, Figaro's Hochzeit', en zat het tweetal verrukt te luisteren. Nina zeif verzonk in droomen
aan vroeger tijd, toen zij op haarverjaardag, van
juffrouw Treffers, de gouvernante, die zij zoo dikwijls
geplaagd had, dit doosje had gekregen. „Arme jutfrouw Treffers, zij was nu bij een familie in Amsterdam,
zou zij het nu hebben ?
Eensklaps klonken er stemmen op de gang, verwaande damesstemmetjes; een luchtig eigenlijk-bijnaeen klopje op de deur, en binnen traden Florine en
dlene, met een prettigheid en lieftalligheid, als was
er nooit iets voorgevallen. Nina's wangen verschoten.
Wat een indringerige wezens!
„Zoo Nien, kind, hoe gaat 't? We komen je eens
opzoeken."
,En speel je hier zoo 't lieve nichtje . . .? kom kom !"
Het was Hdlene, die als gewoonlijk een domme
moederlijke wijsheid over zich nam. Zoo iets flodderigs-ondoordachts-bazerigs voelde Nina het. Dat
in-domme meisjes zich toch no zulk een vertoon
van wijsheid konden geven. „En koos ik die eens
voor min vriendin?" dacht Nina. „En praatte ik daarmee uit?" En Nina zat daar machteloos, een vlieg in
een web.
„
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„Gut kind, wat zie jij er uit ...." snibde Florine,
„je lijkt een geest."
„Ik .... was verkouden !" prevelde Nina, het hoofd
terz, Ve wen den d.
vv anneer kom je school ? Had je al niet verleden
week zullen komen ?" wilde Helene zich doen inlichten.
Nina knikte ; de bezoeksters steeds half den rug
toekeerend. Deze achtten haar niet, maar gingen
alles in de kamer nog eens nazien, en er over spreken
met elkaar. Terry en Dolfje stonden van uit een
hoekje, elk een vinger aande lippen, toe te kijken.
Hun rustige prettige middagje was verstoord.
Zij hadden wat Nina hun gegeven had, in de yensterbank laten staan, en toen Florine die doosjes en
dingetjes ook al in haar kanariegeel gehandschoende
handjes nam, ontlokte de verontwaardiging Terentius
een kreet.
,,N
neen
dit is van ons ... nicht ... gaf
het .... ons, niet nicht?"
„0, verbeeld je, kind! Denk je dat ik je prullen wil
meenemen ?" snerpte Florine. Toen tot Helene : „Zeg,
weet je dat ik met hm hm a.s. Zondag ga fietsen?"
„0 ja?" giegelde Helene. „Is 't er dan toch eindelijk
van gekomen?" Zij scheen bijzondere pret te hebben,
en gluurde schuin, uit haar ooghoek naar Nina.
Nina staarde door een tranenmist heen den turn in.
Natuurlijk, die ,hm, hrn' was William. Net of Florine
anders niet gepocht zou hebben met den naam. Hoe
echt gemeen van hem. Nu zou ze zich werkelijk nooit
met hem verzoenen.
„Zeg, je bent nogal lief en beleefd je zit den heelen tijd maar met je rug naar ons toe," moederde
Helene.
Met een zucht keerde Nina zich om. Wat hielp :
„Ik wou dat jullie niet waren gekomen !" als zij
eigenlijk gaarne geschreeuwd had. Die wezens waren
toch niet vatbaar voor zoo iets.
„Ben je nog al niet goed met je neef? zucht je
dadrom ?" genoot Florine hardop.
Toen kon Nina het niet langer uithouden. ,,Ik ben
gelukkig niet zOO'n stapel wezen als jij. Je mag elken
dag met hem gaan fietsen en hem zooveel briefjes
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schrijven als je wilt, en je kan 't vertellen aan mij
en aan wren je wilt. 't Kan me niks schelen ! Daar
wordt gebeld. We moeten zeker thee drinken."
In de huiskamer deden Florine en HOlene natuurlijk weer poezig-snoezig, en zag zelfs de stugge Aimde
zich gedwongen tot eenige beleefdheid. Tante was
ernstig-vriendelijk. Zoo iemaizd, doorzag zij de zelfzuchtige, arglistige natuurtjes van deze meisjes, vooral
vanFlorine maar zij vond het heel goed dat Nina
schijn van waarheid leerde onderscheiden, en eens
terdege kwam te zien met wie zij vroeger zoo gedweept had. Zij ontdekte indertijd dadelijk het gebrek
aan menschlievendheid waarmede deze schamele gemoedjes waren opgevoed, en zij peinsde er over of
er met heel veel liefde en geduld ook van deze nog
iets te maken zou wezen. Niet geheel in Nina's vertrouwen, doorgrondde zij de scherpe Florine nog niet
zoo als Nina zelf meende te doen.
Ook voor oom Freek waren deze wezentjes een
studie, en het was zoo aardig, vond hij, dat, terwiji
de juffertjes meenden de gansche familie met hun
lief held een bijzondere eer te bewijzen, en in vervoering veinsden te raken over Tinie, zij streng geoordeeld werden door de gansche familie tot Tinie toe.
Terentius drong zich 's avonds weer tegen Nina
aan, en zei : — nicht — vroeg — naar — mijn —
drie — namen."
„ Ja, oom, 1160 komt Terentius claar nu aan? Heet
hij werkelijk naar dien romeinschen blijspeldichter?
1k vergat altijd er naar te vragen."
Oom Freek lachte. „ Ja. Neen. Neen kind, ik zal 't
je vertellen. In mijn jeugd, in de West, logeerde ik
dikwijls bij een oom in Demerary, die een sterke
Latinist was, en 't altijd had over Terentius en Horatius en al die luidjes meer. 't Was de beste, vriendelijkste ziel die er bestond, en ik vertelde hem alles,
en vrij uit van mijn jongenstijd-helden ; dat waren
Cesaren Napoleon. En toen ik naar Holland ging,
was hij al oud, en wij voelden dat we elkaar nowt
zouden weerzien, en spraken nog eens over alles, en
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ook de prettige tijden toen bij hem, en ik beloofde
hem, half uit de grap, dat als ik trouwde en meer
zoontjes kreeg dan een, ik, het tweede Terentius, Cesar, Napoleon zou noemen. ,Doe dat !' zei hid, ik zal
in mien testament wat voor hem bestemmen, mocht
hij geboren warden.' En hij werd geboren, en daar
heb je hem nou."
„ Hij heeft waarlijk wel wat van zoo'n ouden Romein,
he, of zie je meer eenNapoleon in hem ? Terentius
mijn zoon, kom eens bij je vader." Terentius kwam
aangeloopen en hief zijn dichterskop naar vaders gelaat. Oom Freek nam den dichterskop in beide handen, ze drukkend tegen Terentius' poezele wangen.
„Och neen, hij ziet er veel te vreedzaam uit, onze
Terentius, om bloedige slachtingen onder 't menschdom
aan te richten !" riep tante. ,,Nietwaar, m'n peuzel ?"
„ Ja," peinsde oom Freek,„ik geloof ook dat hij - voor
iets vreedzamers in de wieg is gelegd, met zijn krullen.”
Terentius knikte. „Ik .
. Latin . . . leeren
en Grieksch maar . . . nu . . . wil
ik . . . een boterham . . . met . . . appelstroop."
,,Terentius denkt meer aan slachtingen onder de
brooden van den voorburgschen bakker ! ' zei juf, die
opstond, om het avondmaal der allerjeugdigsten gereed te makers.
,,Och, Terentius, je bent een hoogst merkwaardige
knaap, mitsgaders een snoes !" riep tante Georgie, in
een vlaag van bezieling.
„ Ja, dat is waar !" bevestigde oom Freek hoogdravend. „Kus mid, hoogst merkwaardige knaap, en uw
moeder eveneens !''
Waarna Terentius op hoogst vleiende wijze geknuffeld werd 2 hetgeen zeer de afgunst opwekte van
Dolfje enTime die dadelijk hetzelfde verlangden.
Wat Nina het
' merkwaardigste vond in Terentiusi
wasdthijlezourskampjn.Hi
k6n waarlijk bogen op sets van den geest der ouden.
Doch zij vond dat hij meer van de Grieken weg had
dan van de Romeinen ; maar die hadden toch ook
stoicynen. Misschien onderscheidde Terentius zich nog
wel eens als een Mucius Scaevola.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
NINA'S VERJAARDAG EN WAT DAARAAN VOORAFGING.

heb William verloren !" dacht Nina , die , weer
7 1k
op school, hoordevan Alice Heleveldt, dat Florine
werkelijk met William gefietst had. „Maar ik kan me
nog troosten met de kinderen op , Welkom Thais', en
de lessen van de ,Drrr' en Marie Born en Hanna
Kamp is me nu ook genegen." Want Nina had nog
al te verduren van de „kletspraatjes", die, dank zij
Florine, -vele meisjes, met gretig lichtende oogen,
haar deden vragen : „Zeg, is je engagement of met
je neef? En is hij nu weer geengageerd met Florine ?"
En wanneer Nina zich daarover tot tranen toe ergerde,
veerde ,het horloge' op, en schreeuwde : „Zijn jullie
nou zoo event] es razend? Nien is nooit geengageerd
geweest met haar neef hoor ! 1k was er immers in
de vacantie zelf zoo dikwijls bij. Jullie Mien ! En
van der Vecht, met 'r praats wou wel dat z zich
met hem engageeren kon, maar hij zal wel gauw genoeg krijgen van zOO'n toet cayenne !"
En toen zag Nina dat ,horloges' toch ook nog ergens
goed voor waren. "Dank je wel, Hanna !" zei zij
neerslachtig. „Kind, niks te danken, hoor!" smaalde
,het horloge', 't is je van harte gegund. Zoo'n troep
ganzen !" Hanna Kamp zou, over drie maanden reeds,
juffrouwWebbe's school verlaten, om een cursus te
volgen die haar opleidde voor onderwijzeres, en het
kon haar nu in 't geheel niet meer schelen wie zij boos
maakte met haar waarheden. Nina geloofde dat zij
er een dubbel plezier in had „met proppen te gooien",
als Hanna het zelf noemde. De lessen van de ,Drrr'
waren hderlijk, en Nina genoot. Ondanks al haar verNina Donker
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driet had ze toch nog zorgvuldig een opstel ,Lente'
gemaakt. Het was iets van de herinnering aan de
roene wei waar zij toen met William heen was geetst, dien gulden zomermorgen. De ,Drrr' bleek nogal
tevreden. ,,Maar je kunt nog beter, Nina. 1k weet 't,
't zit in je." En dit had Nina blip en trotsch gemaakt.
Het was iets, wanneer iemand als de ,Drrr' zich zoo
over je uitliet. Behalve met Hanna Kamp, ging zij nu
met niemand meer om, dan Alice en Marie Born.
Alice bleek te goedhartig, om iemand die haar niets
in den weg legde, kwaad te kunnen doen, en zij
scheidde zich of van de twee andere elegantjes. Tegen
haar eveneens stortte Nina een weinig van haar verdriet uit, en Alice vond Florine ook een wesp, en
eigenlijk werd het geloof dat zij had gehad in den
onfeilbaren William een beetje geschokt. „Ik vind 't
toch niets leuk van hem, zeg !" „ Ja, maar ik was ook
wel leelijk ."
„ Ja, maar toch!" peinsde Alice. „Hij valt me tegen."
Nina's verjaardag was den eenen twintigsten
October. Eenige dagen te voren wipte oom Freek
eens naar Delft, want deze goede oom kon het maar
niet ,,verduwen", dat die kinderen, William en Nina,
in eeuwige boosheid tegen elkaar mokten. Oom Freek
had ook zoo iets vernomen van een fietstochtje met
Florine, en nog een met 1-161ene en Florine, en hij
vond 't, ronduit gezegd, niets aardig van William, en
heel zielig voor Nina, arm kind, dat toch al zoo'n
massa goediger er op bleek geworden.
,,Eerst ging alles als zoo'n karretje op 'n zandweg,
'n paar flinke schaatsen over het ijs, en nou ."
William was gelukkig thuis,en oom Freek zette
zich op een stoel, den eenigen die niet beladen stond
met boeken, prenten, landkaarten, machinetjes, papieren enz.
„Jongmensch!"
„Omits!" William vond dit een geschikte latijnsche
vertaling van oom. „Wees welkom op mijn kast ! Hoe
gaat 't thuis ?"
,,Best, jij vervelende vent. Je denkt m6Oi om ons,
waar zit je ?"
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„Ik zit voor m'n examen."
,,Nou ja, dat is juist niet overmorgen."
„Wat is dan wel overmorgen ?"
„Dat zou jij niet weten, he?"
„Ja, ik weet 'twel, Nineke is jarig . . . Nina."
„Jongmensch, ik las in mijn jeugd eens dat zekere

roemzuchtige fransche vorst zei tegen een vleier, die
zich vergiste; ,Les premiers sentiments sont toujours
les meilleurs,' Nineke is en blUft 't. En dat ,Nineke'
bewijst dat zekere zeventienjarige riog een plaatsje
heeft in je hart."
,,De gewoonte is een tweede natuur, omus."
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„Juist, en waar 't hart vol van is, loopt de mond
van Over."
,,Wat zitten wij een gloednieuwe waarheden te verkondigen !" merkte William kalmpjes aan. Maar oom
Freek barstte los : „Schaam jij je niet, als de gehuldigde zoon van Rob uit de West, zoo lang boos te
zijn met een beeldmooi nichtje, en uit fietsen te gaan
met een paar onbeduidende arrepaardjes ? Ik vind
't nou net zoo'n . paar arrepaardjes.
William kleurde even ; hij meende dat oom Freek
door Nina gestuurd was om hem de les te lezen, en
hij zeide : „Arrepaardjes kunnen net zoo goed aardig
U ontvangt ze toch ook."
„Ja, ze komen nu eenma al, we kunnen ze niet wegjagen, maar ik geloof dat Nientje 't met leede oogen
ziet, en juist dat vind ik nou zoo naar. Daarin ben ik
't werkelijk voor 't eerst in mijn leven niet met tante eens.
Kom, laat alles weer goed zijn tusschen jullie tweeen."
„Maar omus . . . . goeie beste ziel . . . . hebben
u en ik samen, of neen, de, hoofdpersoon was tante,
hebben wij niet met ons drieen afgesproken dat wij
Nina zouden opvoeden . . . ? Haar mensch maken ?
„ Jawel, maar jij laat ons prachtig in den steek, dat
moet ik zeggen.
„Nou, ik had zoo eventjes reden."
„Nou, goed, maar jij, als opvoeder, ha .d hooger
dienen te staan dan je pupil, begrijp je ? En je had
moeten zeggen : vergeten en vergeven. "
„Hm ja, dat kun je met iedereen doen, behalve met
Nientje. Nee, hoor eens, oom ik dank u, ik laat me
niet voor kwajongen gebruiken. Ze is verschrikkel(jk
brutaal geweest.''
„Probeer het dan nog maar eens. Vergeef zeventig maal zeven."
„Zeven-en-zeventig maal, ja."
„Nu, ik zal je nu maar aan je werk laten. We re
kenen stellig op je, tante en ik. '
, ,Dat nest heeft u zeker bid me gestuurd !" hOOpte
"

William.

„Dat nest heeft niemendal van Bien aard gedaan !"
verdedigde oom Freek het nest met warmte. „Ze zit
goed en wel op school en weet van niets, hoor jongen."
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Dit stelde William te leur.
Misschien kom ik."
„Misschien? Zonder misschien. Jenny en haar man
komen wel van Utrecht, en jij dan niet van Delft ?"
„Jenny en haar man hadden ook wel eens eerder
naar hun zuster kunnen komen kijken."
jonge luidjes denken altijd maar te veel aan
het
' eigen ikje, maar dat leeren ze wel af, al ouder
wordend. Dag neefje !"
„Dagomusje, mij n hartelijke groeten thuis, ja."
„Ik dien wel te gaan ! peinsde William, naar Nina's
portret rommelend onder zijn papieren.
,Stout ding, ben jij dat waard? '
Het speet hem dat zij op , Welkom Thais' gehoord
hadden van diefietstochtj es. Kon hij dan Been slap
doen, zonder spionnen overal? Hij had die fietstochtjes niet gezocht, hij was er letterlijk toe gedwongen
geworden. Hij wilde nu eenmaal niet onhoffelijk zijn,
na briefje op briefje van Florine. Zijn „een anderen
keen gracig" had 't hem gedaan. En dat Florientje leek
nog zoo kwaad niet, als hij eerst dacht. Ze had niets
van Nina gezegd. Nu, hij zou 't ook niet geduld heb. . . . nou, dat was heeleben. Die andere, dat lentje
ke
maal een onbeduidend dingske, ja. ills hij ging, moest
hij dat nest iets geven.
Weet je wat? hij zou niets geven, want zij nam
misschien niets aan, maar hij zou iets sturen. Bloemen ?
Neen, die had ze in overvloed op , Welkom Thais' .
Snuisterijtjes . . . . nu, die kreeg ze ook altijd van
haar vader te kust en te keur. Wat zou hij geven?!
Een armband? een broche, een speldje? Maar dan
moest 't mooi zijn. Dat ding was gewend aan zulke
kostbaarheden. Voor zichzelf kocht hij nooit wat,
maar voor dat ding, had hij het wel over.
Dien dag had hij te veel te doen, maar hij zou
wachten tot morgen met naar den Haag te gaan
winkelen. Hij zocht lang, eer hij iets gevonden had
naar zijn keus, en waarschijnlijknaar Nina's keus
het dametje was zoo moeilijk Eindelijk dook, onder
de massa hel blinkende en schitterende gouden en
zilveren voorwerpjes met lichte en donkere steentjes,
iets uit, dat onmiddellijk Williams blik trok en then
//
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gekluisterd hield. Het bleek een poppig takje vergeetmijnietjes het blauw van turkooisjes, vereenigd
aan zilveren stengel, de bloempjes ; de blaadjes groen
email. William werd er een weinig opgewonden van,
zijn hart bonsde. „Ddt
is lief, ja . . . ik koop dit, dit .. .
hoeveel kost het ?"
„Tien-vijftig meneer."
„Is dat niet veel voor zoo'n klein dingetje?"
„Wel meneer? 't Is echt, alles echt, heelemaal echt 1"
verontwaardigde zich de winkeljuffrouw : „'t Is zelfs
nog wat minder in prijs, omdat 't van verleden St.
Nicolaas is, en de laatste van zes. De oorspronkelijke
prijs was dertien-vi'ftig."
„Nu, nu!" suste William, „'t is niets. Ik begrUp 't.
Pakt u 't maar in. En dan moet u 't zenden naar . . ."
Een bekend, gemaakt hoog kOpstemmetje naast
hem, viel in : „G-Cinst William, doe je zoo ddnkoopjes?
Ldilk he ? wigMijn
ook. broer en ik moeten toevallig
hier iets uitzoeken, zag, voor mijn oudste zuster, die is
overmorgen j arig. Hoe toevallig. Ontzettend leuke dingen
hier, zag? he r Wig koopen hier altijd . . . bij Fickens ...."
William had zich omgekeerd, en ontwaarde mejuffrouw Florine van der Vecht, in donkerbruin fluweel, dat opluisterde haar blanke gelaatskleur de
blonde kroesjes uit onder bruin fluweelen baretje,
waaraan krulde een korte witte veer, vastgehouden
aan kleinen vergulden gesp, een soort van pagemutsje.
Florine zag er werkelijk aardig • uit de onverwachte
ontmoeting met William bracht een blosje op haar
wangen, haar witte tanden blonken in haar wat hoekigen breeden mond. William, echter, hoewel hij beleefd den hoed afnam, en de hand uitstak, liet den
indruk van haar verschijning maar vluchtig over zich
heengaan. Hij was zeer verstoord. Hij stond nu juist
zoo to genieten van zijn broche, zag Nina's gezichtje
al opleven, haar groote gloedvolle oogen . .. hoorde
haar : „O, van wien kan dit zijn ?"
Florine, intusschen, stelde hem met veel vertoon
voor haar broer : „Mijn broer Frits, student in
de medics j n en."
,0 !" William reikte den broer de hand : „Eckhardt,
polytechnisch student, mijn nichtje is een vriendin
'
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van uw zuster hier, ja."
William schikte zich in den toestand en schertste
verder : „Duswij zullen elkaar later dan ook niet
met de praktijk in 't vaarwater zitten."
„N
net lachte Florine's broer, „dat juist niet."
Hij was een lange, geelblonde, krulharige 'oogen,
met een echt hollandsch gezicht, roode meisieswangen en een gladden mond en kin, zonder een haartje.
Zijn hemelsblauwe oogen, ,,net een paar patrijspoortjes
om bakvischjes in verrukking te brengen", dacht
William, leken op die van Florine, dock waren minder vooruitdrijvend, en keken veel goediger. Over 't
geheel genomen, zag hij er prettig uit, en deed hij
William nogal aangenaam aan.
,,Leiden . . . . Utrecht?" vroeg hij hem.
,,O Leiden . . . . leuker . . . . dichter bij Delft. Waar
woont u, Delft?"
„ Ja, want mijn eigenlijk thuis is op een betamelijken afstand, Paramaribo." Florine's broer beaamde
dat dit een betamelijke afstand was, en de winkeljuffrouw stond bescheidenlijk te gapen achter haar
hand, en zich heidensch te vervelen terwijl het gesprek voortging. ,,Zouden die menschen nooit gedaan
hebben?" Eindelijk keerde William zich om. En zip
haastte zich : „Dus, meneer, deze tak vergeetmijnietjes,
en u wilt hem gezonden naar : ?"
„O, hoe mooi !" begeerig grepen Florine's vingertjes
naar het blauw gesteente. „Voor wie, William ?"
„Ik zal u betalen !" treuzelde William tot de juffrouw, in de hoop dat Florine nu maar met den broer
druk zou raken in de ringetjes of zoo, voor de bewuste zuster. Florine veinsde dit ook te doen, maar
ze hield de rozige oortjes gespitst als die van een
jachthondje, onder het blonde haargekrinkel, en ontving een slag op haar harts e, toen William eindelijk
het adres mOest geven : „Mejuffrouw Nina Donker,
Huize ,WELKOM THUIS 7 Voorburg." En Florine's
eene oog puilde uit naar de ringen die de ,meneer zelf
uit den wankel haar en den niets vermoedenden Frits
voorhield ; haar andere puilde naar William, die de
zijne vestigde op het kleine,schuin afloopende staalblauw leeren doosje, waar binnen in, op zachtblauw
!"
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fluweel, de vergeetmijnietjes aan hun zilveren steeltie
met groene blaadjes sprankelden. Dit bewaarplaatsje,
extra moos, had William er nogbij gekocht.
Stel je nou toch voor !" Florine zoog tjilpend op
haar onderlip. „O, zij had zoo gehoopt en gevvenscht
dat alles nu uit was tusschen die twee. Zij vond
William al zooaardig tegen haar, en jawel Zij
was beslist verliefd op William . . . . een dot bepaald.'
„O meneer !" bekommerde zich plots de winkeljuffrouw in vriendelijken schrik, want Williams geld
lag nog op de toonbank, zag Florine. ,,Moet er ook
niet een kaartje bij ? Als u dat soms vergeten heeft ."
„Niels bij, neen." William werd onwillekeurig een heel
heel klein beetje rood, wetend dat Florine hem doorscherpte met haar eene oog, terwijl haar dichtst bijzijnd OOr alles opving. Florine, haalde, verlicht, diep
den adem op. Gelukkig, die Nien, dat spook, zou niet
weten van wien die snoezige broche was. De winkeljuffrouw glimlachte weer vriendelijk, met iets schalkswetends, dat zij onmiddellijk bedwong ; kunnende
dit den kooper mishagen. „Best meneer. Uitstekend.
't Zal aangeteekend verzonden worden.
„Nu adieu, juffrouw van der Vecht !" William nam den
hoed weer afboog en stak de hand uit naar Florine en
haar broer. ,A1/2eneer Eckhardt !" zei deze „Tot genoegen."
,,Dag !" zei Florine, teleurgesteld over William's plechtstatigheid. Maar William was blij met
zijn gedachten alleen te kunnen zijn, en zich op straat
te verkniezen van spijtigheid dat die lamme Florine
dit nu weer te weten was gekomen : zUn dierbaar
geheimpje. En hij hoopte nu maar vurig dat Nina
verrukt zou wezen over dit juweeltje van een broche.
Florine was er doodelijk van, en bleek van nijdigheid
dat zij het niet kreeg.
Nina stond heel vroeg op, den dag van haar zeventienden verjaardag, bij juffrouw Webbe. Zij keek zich
in haar spiegeltje, en stak op tot een boog kapsel
heur haar, dat zij helaas tot haar achttiende hangend
moest dragen voor papa, tante Georgie en juffrouw
Webbe. 't Leekzoo echt een samenzwering om haar
zoo lang mogelijk kind te houden. Stel je voor, den
dag na haar terugkomst bij juffrouw Webbe, was zij
„
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's morgens naar beneden gekomen met hoog haar
te laat aan het ontbijt daardoor, want de zware massa's
waren telkens naar omlaag gerold, trots haar ijverige
pogingen. Een groote lammige moeheid in de armen,
troostte zij zich met de bewonderende blikken harer
vriendinnetjes en de afgunstige harer vijandinnetjes,
over de kwade aanteekeningen, waarmee de secondante die de week had van de surveillance haar
verraste. Juffrouw Webbe had eerst gedaan of zij
Nina niet zag, toen begroette zij Nina plots : „En Nina,
Och, zou je alsjeblieft boven je kapsel even willen
veranderen? Ik mag je niet graag zoo ouwelijk zien."
Een paar meisjes giegelden, Florine van der Vecht
het luidst, en daarom streefde Nina boos tegen : „?Mar
juffrouw, wat kan U dat nu schelen ! 't Is toch mijn
haar. En ik ben er oud genoeg voor."
„Stil. Nina, je vergeet tegen wie je spreekt. Ik laat
mezelf er nu nog buiten, maar ik weet dat je familie
allerminst graag heeft dat je je hoog leapt. 't Andere
haar staat je ook oneindig, liever. Doe 't nu maar,
dan ben je een beste meld." En juffrouw Webbe
verhief zich, schoot met haar eigenaardig wezel-viug
gangetje voort, sloeg haar arm om Nina 's schouders
en schoof haar de deur uit!
-

En nu, op haar verjaardag, trok Nina haar zwart
fluweelen japonnetje aan, en strikte een breed wit
lint boven een fijn puntig figurenwerk van een brusselsch kanten kraag. ,Gut, zou William nu niets van
zich laten hooren ? He . . . . zOO ongelukkig, zag hij
haar nu maar vandaag in die mooie jurk ! Dan werd
hij misschien weer goed, als vroeger, en bemoeide
zich niet meer met Florine !
Juffrouw Webbe liet haar al om negen uur gaan,
tot spijt en afgunst van alle niet jarigen. Hanna,
Marie, Alice, Helene en Florine, hadden verlof 'mar
om half vier te komen gelukwenschen op , Welkom
Thuis'. „O tante die ellendige Helene en Florine !"
had Nina gepruild. „Kindlief, geen onnoodige vijandschap en hatelijkheid. Ze ziln nu eenmaal in ons kringetje, en nu kun je ze bij zoo'n gelegenheid niet thuis
laten.
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En met hartelijkheid zijn ze ,
wel te winnen.
Maar wat hebben ze je toch gedan in vredesnaam?
bent begonnen met de vijandelijkheden,
'
jij hebt
het vuur geopend."
„ZOO; pif, poef, paf!" riep Govert, die van het vuur
genoot. „Zal ik MOzes eens een hap laten geven in
die van der Vecht? 1k zou 'r dolgraag zien wegloopen,
onder een gegil van heb ik jou daar."
„Govert, je houd je bedaard hoor, bengel !" dreigde,
mama. „Anders zal je wat zien."
Toen Nina aankwam op , Welkom Thais', stond tante
haar al bij het hek of te wachten.
„Gefeliciteerd, hoor, krabbel !" Tante's armen gingen
wijd uit, en Nina hing haar om den hals, toch een
moeder in deze goede voelend, nu zij haar eigen moeder
niet meer had. Zij drukte haar wang tegen die van
tante. ,Dank u, tante Georgie. U bent toch altijd lief."
„0, icsabbel, begin je eindelijk mijn verdiensten te
erkennen ! 't Wordt tijd. Kom, jarige, mee naar binnen,
hoor. De cadeaux worden anders koud, en de speechen
vlieget) uit de hoofden."
Daar kwam oom Freek aangesneld op zijn lange
magere beenen ,,Dag kind, ben je daar, kom jij eens
bij je oom !" En hij tilde haar in de hoogte, als was
zij heusch kleine Tinie. „Nou, er staat al 't noodige
voor je." De kinderen, op Tinie en Dolfje na, waren
naar school, maar Tinie en Dolfje stonden, aan de
hand van juf, elk op post met een presentje voor
,nicht Nina'. Tinie gaf een lief naaldenboekje, en Dolfje
een pennenhouder van nagemaakt schildpad, „die
zoo mooi kon lichten tegen de lamp !" vertelde hij.
Juf wenschte hartelijk geluk, en bood een paar schaartjes in rood leeren foedraaltje aan ; Jaan kwam aanloopen met tien bananen in een zakje, omdat Nina
daar zooveel van hield. „Ik ben altijd maar voor de
maag," zei Jaan. En Gijsje, nu gezond, stevig en flink,
als was hij nooit anders geweest, grinnikte en verscheen
met een reusachtigen ruiker donkerroode dahlia's,
waarbij hoorde een buiging hem door Jaan en juf
eleerd. Door de verbouwereerdheid, echter, vergat
Gijsje dat hij naar Nina moest buigen, en hij boog
dus zijwaarts naar Dolfje, terwiji hij Nina, met afgewend
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gelaat, den bouquet aanreikte. „O, dank je, Gijsje,
hoe beeldig."
En Nina vond eigenlijkhet feit dat Gijsje zoo'n
koning was, vergeleken bij den armzaligen sukkel,
dien zij uit zijn hutje gehaald had, zooveel mooier
geschenk dan de dahlia's.
Van oom en tante was er een notenhouten schrijftafeltje, waarop al een sierlijk inktkokertje stond van
Aimee, naast een doos met rooskleurig en roomgetint
schrijfpapier van Govert. „De andere leden der bende
verkozen hun presenten straks te geven," zei tante.
„En Nien, er is een bewijs voor een aangeteekenden
brief voor je, uit den Haag, kijk eens hier."
„0, tante, dat kan toch niet van papa zijn . . . ."
„Nee goes, van papa kan je niets hebben voor
over een paar dagen, denk ik. Of kwam het vroeger
ook precies ? 0, nou, dan komt 't misschien nog,
maar ik geloof 't niet."
,,Misschien dacht papa er niet aan, hij is nog steeds in
Japan. Hoe laat komen Albert en Jenny ? Pas om twaalf
uur . . . . 0, oom Freek, ik ben zoo nieuwsgierig naar wat
die brief kan zijn. Laten we 'em gauw gaan afhalen."
„Een klein dOOsje !" sprak Nina teleurgesteld, toen
zij met oom Freek terugkwam van het postkantoor.
,,Wat kan dat nu wezen ? 1k dacht een brief. Dat
was zooveel interessanter geweest."
„Er kan lets kostbaars in zitten. Laat ons maar
zien, krabbel !" En toen Nina papiertjes en vloeitjes
of had gewikkeld, en het blauw leeren etuitje op
tafel stond : „Zie je wel, sets moois . . . . doe open . . . .
En toen men het takje vergeetmijnietjes, gevat in
sprankelend zilver te zien kreeg : „Nee maar, hoe
,
be61dig is dat ! 0, Nientje,
dat is van goeie vrienden !"
Nina schrikte er van. „Hoe beeldig, hoe keurig Dat
mOet van Jenny zijn, want niemand heeft zoo'n
smaak als, "
„De Donkerties, he ?" plaagde tante.
,,Nou kind, ik gun 't je van harte, hoor. Maar bedenk, dat 't uit den Haag komt, en niet uit Utrecht."
„ Ja, tante, maar daar moet je Quist Jenny voor zijn.
Mama deed ook altijdzulke din en. Ze kon zeker in
Utrecht niets voor me vinden wat c ique genoeg was."
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„Nou, dan mag je haar er werkelijk wel eens flunk
voor pakken, hoor krabbel !"
Deze wisseling van bedenkingen, veronderstellingen
en waarschijnlijkheden hadden ten gevolge dat Nina,
Jenny en haar man, die zip met oom Freek van het
spoor afhaalde, om den hals vloog, onder den opgewonden uitroep van :
„0, Jen en Albert, dankjullie duizendmaal voor
dat beeldige takje vergeetmijnietjes!! Ik ben er zoo
dOlzalig mee. 't Is zoo echt iets voor jullie!"
„Gut, Nien, dat is niet van ons !" Jenny lachte, en
keek haar man aan, die een pak van tamelijken omyang uit het paraplu-net in den waggon had genomen.
Hier heeft Albert je cadeau, 't is heel wat anders."
! ?" riep Nina verhaasd als zeven. ,Hoe flauw,
dan begrijp ik er niets van."
„Kind ! dartelde jenny, met haar een en twintig
jaren jonger lijkend dan statige Nina, die zich maar
steeds zocht op te heffen tot groot mensch. ,,Ik waag
alleen te gissen dat jij op je zeventiende een onbekenden minnaar hebt opgediept, een bewonderaar
van je chic en gratie en artisticiteit en weet ik wat nog
meer. Kom Nien, hier heb je een dikken zoen van je
zus, niet boos zij n op me. 0, als je wist hoe Bert en ik
ons voor je hebben uitgesloofd. Oompje-lang-boompje,
ik had nog.. geen tied u te zien. Hoe gaat 't 't lieve
knoestje, dik tantetje?"
Oom Freek omhelsde Jenny, en bromde goedig:
„ ja, je bent erg verlangend om 't knoestje te zien,
en je zusje ook, wat dat betreft."
Jenny liep aan zijn arm voort.
„Oompje-lang-boompje, als je nu eens wist hoe veel
last ik heb en van Albert en van zijn vreeselijke
familie, die maar weken achtereen bid me komt logeeren, zoud u niet zoo spreken. En voor Nijntje-kollebijntje was 't wel gOed dat ik zoo lang wegbleef,
dan leerde ze haar verdienstelijke oudere zuster
waardeeren."
„Kom, praatster ! stap maar in 't rijtuig," vermaande
haar man, het portier openhoudend.
Terwijl de paarden met hen wegdraafden naar ., Wel
kom Thais', nam Nina de rijke jonge verschijning
,,

-
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harer zuster op. Jenny was zOO elegant, in haar
zwart laken wandelcostuum met dof zijden belengsels,
klein zwart hoedje, en een groote bonte boa, nu al. He,
zoo echt fransch, een verademing na tante's reformjaponnen, die tante altijd zoo ,gemakkelijk' zaten."
,,Van Tissane, rue de la Concorde, Jen ? Of van
de ,Printemps', Parijs." Ze snoof met welbehagen aan
Jenny's zakdoek, begoten met extract van witte seringen.
Ik meen, kindlief . . . 1)
1, Parijs, Parijs !
,,Nou, (Mel, dat ben je zelf. Maar ik vind je erg chique."
Op ,W elkom Thuis' werden ,het knoestje', Tinie, Dolfje
en de heele kinderschare die inmiddels uit school
was gekomen, „duchtig door Jenny aan haar boa gedrukt",
lachte tante.
„He, nu ik eenmaal hier ben, wou ik wel nooit
weer weg !" riep Jenny opgewonden, chocolade uitdeelend aan de peuzeis
„Nou, dan was ik maar eerder gekomen," merkte
tante Georgie aan. „'t Is met jou ook al te mal of
niemendal."
„Tantetje u, in uw heerlijke en aartsvaderlijke omgeving weet
' niet hoe druk ik 't heb als stadsvrouw."
En aan de koffietafel deed Jenny verhalen van
partijen door haar te geven en te bezoeken, dat Nina's
oogen verlangend begonnen te glinsteren. „Ja, daar
hoorde zij, Nina. En wat had z1 nu? Zip kwa.m nooit
ergens. In Januari pas dat bal van tante Truida . . . .
nOti 't zou me wat zijn. Een armoedig pleizier. En
dan nog kwade vrienden te zijn met William !" Tante
Georgie zag dit gretig hunkeren in Nina's kijkers,
haar gloeiend opgetogen gezichtje. En tante Georgie
vond Jenny heel aardig, o, dol lief, maar zij gevoelde
zich bepaald verlicht dat Jenny slechts twee dagen
bleef, en Nina morgen middag weer naar school ging.
Want o, die levendige beschrijvingen van wereldsche
menschen en omstandigheden waren zoo schadelijk
nog voor Nina. En toch kon tante zich over Nina's
vooruitgang oprecht verheugen. Hoe dankbaar, bepaald getroffen bleek zijmet alles wat de kleintjes
haar hadden gegeven. Zij stootte de drie indischmannetjes nu niet meer weg, als ze hingen aan haar
rokken, ,,Vind jij mmooi ? ja ?" herhaalde Appie telkens
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net zijn zware uitspraak. „O snoezig !" riep Nina. En
Ab grijnsde verrukt.: „Lekker lk kies . .
„Mijn flaconnetje is het mooistrschreeuwde Tommy.
„Nee, mijn mmannetje van steen !" gilde Piet, ,,en mijn
ram
onika,. Ik will ramonika !" Piet had namelijk Nina
vereerd met een harmonikaatje uit een speelgoedwinkel, dat hij veel lieverzelf had gehouden, en Nina
maakte hem zielsgelukkig door 't hem weer te laten.
.„Wat een gezellige drie negerventjes !" Jenny, haar
toilet niet achtend,rolde ze om en om op haar schoot,
de aapjes, tot zip gilden van uitgelatenheid.
„Mijn drie negerzonen !" dolde tante.
„Maar Piet hebt u toch niet aangenomen."
. . . . hij
„Gunst, kind, ja, Mk al . . . . zoo pia]. ,
gaat toch nooit naar huis. Daar ben ik zOO slordig in !"
zei „het knoestje."
,Nou, ik stuur u Jenny OOk !" zei haar man, vol
trots blikkend naar zijn slank beeldschoon vrouwtje.
„Neemt u die ook maar aan."
Later opden middag, was Jenny eens met tante
vertrouwelijk over Nina. ,0 ja, ik heb vreselijk aan
haar gewonnen, tante. Wat zou mama u dankbaar
geweest zijn, had ze dit mogen zien, Nina zoo lief en
verdraagzaam met kinderen. 't Is heusch een complimentje waard."
„Nu, maar ze wou ook wel !" hernam tante, „Er zit
heel veel goeds in. En verschillende omstandigheden
hebben het er ook uitgebracht."
„ Ja, ze heeft me toen geschreven over Gijsje. Wat
was ddt 6ardig, tante. En onze neef uit de West heeft
daar ook een rol in gespeeld. Hid was eens een uurtje
bid ons Utrecht. Een charmante jongen, zoo eenvoudig.
Komt hij nog veel?"
„ Ja, zeker, hij zal nu ook wel verschijnen."
„ Ja, met Miens verjaardag. Ze zijn als broer en
zuster, schreef ze me.''
„Zeker, 't is 'n heel aardige omgang .!" Tante Georgie
weidde er niet verder over uit. Het griefde haar te veel
dat dieaardige omgang nu door Nina's eigen schuld
in zoo iets hatelijks was verkeerd. En als Jenny er
niets van wist, wat ging 't haar dan aan.?
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De dames zaten vertrouwelijk bij elkaar in het salon,
op de canape. Dolfje en Tinie waren met juf mee naar
de kinderkamer; de rest van ,de bende van Abolino'
zat nu vol leerlust, hoopte tante, op de schoolbanken ;
en Aimee, die met Govert in den Haag een instituut
bezocht, mocht om drie uur thuis komen, ten einde het
publiek te toonen welk een huishoudster in den dop
zij was.
„Lieve hemel, wie zijn die aanstellerige wezentjes?"
fluisterde Jenny, tusschen twee slokjes thee door, toen
tante opstond, om Florine, Helene en Alice te begroeten.
„Kennisjes van Nina. Straks zal je er nog wel meer
zien."
„Gut Nien ! mag ik je wel feliciteeren !" Helene en
Florine gaven haar een pakje en klinkende zoenen.
Alici legde het wat kalmer aan. Nina staarde onthutst
Florine en Helene toe.
Jenny stond even op, toen Nina met de meisjes haar
naderde. „ Juffrouw van der Vecht, juffrouw Penningh,
freule Heleveldt, mijn zuster, mevrouw Loveling Waalwijk." Jenny boog even, en drukte de drie handjes, zoo
gretig uitgestoken naar dit mooie kroesharige chique
mevrouwtje met haar dubbelen naam, mevrouwtje
ruischend van de zijde, onder haar laken rok. En Nina
was blij met den indruk dien Jenny maakte, en trotsch
op Jenny's dubbelen naam. Want al wist en voelde zij
nu honderdmaal dat juf, Jaan, Gijsje en de schoonmaakster ook menschen waren, de zucht naar voornaamheid beheerschte haar nog zeer.
Het
Florine genoot van haar taartje, en vroeg toen
nuffig schaiks : „Nina, mooie cadeaux gekregen?"
„ja, prachtig, een schrijftafeltje van oom en tante ;
van mijn zuster en haar man een groote reisnecessaire met alles er in, van de kinderen allerlei dingen,
en nog een beeldigdingetje, een broche van ik weet
niet wren uit den Haag. '
„Gut kind, laat eens zien !" piepte Florine, kleurend.
,,Hier is 't." Nina haalde het staalblauw leeren doosje
uit haar zak, waar zij het veiligheidshalve geborgen
had ; ,jekon nooit weten, die kinderen . .
„Gut kind, hoe verliefderig ! heb je dat in je zak ?" beet
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Florine, die van spijtigheid niet wist wat ze zou zeggen.
„Hemel, Florine !" waarschuwde Alice.
Nina haalde haar schouders op. Zij wilde maar geen
ruzie meer maken met Florine. Doch Jenny deed het
woord voor haar : „ 1k vind, juffrouw van der Vecht,
dat die uitdrukking hier nu heelemaal niet te pas komt,
voornamelijk omdat Nina niet weet van wien die broche
is. Zij kan zoo jets toch niet rond laten slingeren ?"
• „Nee, gelukkig flied" juichte Florine innerlijk,
maar de terechtwijzing bezorgde haar toch een kleur,
en deed haar de tanden klemmen in de onderlip. De
anderen bewonderden intusschen met : „He, hoe 13661dig ! Wat een snoesje ! Weet je niet van wien ?
Hoe grappig ."
En Alice veronderstelde : „Wie weft, juffrouw Webbe
in een guile bui, Fraiilein
."
Florine maakte zich bepaald kwadd : „Kind, ben je
niet gO6d, ben je mal, Webby en zOO jets . . . . En Fraiilein,
kaal als een kerkerrat, stel je voor ."
„He Florine !" schaamde zich Alice, in tegenwoordigheid van Jenny, over deze beminnelijke uitspraken.
Marie Born en Hanna Kamp maakten hun verschijning; Marie schuchter aan achter Hanna.
„Wie zijn die sti jtjes?" fluisterde Jenny Nina in.
„0, nog de beste van den heelen troep !" murmelde
Nina. ,Dat zijn nu Miek Born en ,'t Horloge' ."
Op Marie Borns voorhoofd parelde het zweet der
menschenschuwheid. Voor het hek van , Welkom Thais'
had zij nog wel terug gewild„ want al die vreemde
visite . . ." Maar Hanna Kamp 'had haar in woeste
vaart op sleeptouw genomen, en daar stond zij nu.
,Mevrouw !" Marie gaf een onhandigen knik voor
Jenny, die dadelijk Marie's hand in beide de hare
nam. „En dit is nu de Marietje van wie ik zooveel
goeds hoorde." „O, mevrouw, van mij?" stamelde
Marie. Hanna Kamp ,hannekemaaide' volgens Florine
haar weg door de kamer, en belandde met een armzwaai bij Jenny, die zij eens bekeek, alvorens haar te
begroeten. Het onderzoek viel klaarblijkelijk uit ten
gunste van het jonge vrouwtje, dat haar met twinkelende kijkers aanstaarde, schik in haar hebbend,
Hanna's onbevallig wezen en optreden ten spijt. Er ging
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zoo iets guls en eerlijks uit van Hanna, vond Jenny,
„Heb je ook iets gehoord van William, zag Nien ?"
vroeg Florine zoet.
„Nee, jUIP Jij zeker wel." Terzelfder tijd verschoot
Nina van kleur, want wie zou daar op eens in de
kamer staan dan de bewuste ? Niemand had hem onder
de kennissen, die nu binnenstroomden, opgemerkt.
William zag er wat moe uit, dacht Nina, ,,zeker van
het werken. ' Hij liet zijn blikken als pijlen gaan over
Nina's japonnetje, of de broche soms ergens stak.
Toen zag hij de vergeetmijnietjes plots in Florine's
handen, en had ze er zoo wel uit willen rukken.
,,Dat lamme kind van der Vecht."
„Nina,gefdldciteerd met je verjaardag. Mag ik je
dit aanbieden?"
„0, dank je, William," stamelde Nina, rood en wit
wordend, een duos met chocolade in ontvangst nemend.
Ze had wel kunnen schreien. Hoe verschillend zou het
anders geweest zijn. Kon zij hem nu maar even alleen
spreken. Hoe gaarne had zij zich nu verzoend met hem.
Maar kun je begrijpen, al die vreemde gezichten er
om heen. Jenny was wel haar zuster maar toch in dit
geval zoo goed als een vreemde ; William stond haar
oneindiz nader. Verbeeld je, die zotte Florine, zoo'n
snib, zoo'n haantje de voorste. Daar wilde ze hem voorstellen aan Jenny.
„U is gedienstig, juffrouw van der Vecht, maar mijn
neef was zoo goed zichzelf voor te stellen bij mij aan
huis, in Utrecht."
,,Hoe gaat 't je, Jenny ?" William zette zich naast
haar, en ving dadelijk een druk gesprek met haar aan.
En Jenny,. zich onderwijl innerlijk verbazend over het
stijf-plechtige van den prettigen omgang tusschen hem
en Nina, vroeg hem uit over zijn studie, het leven te
Delft. „Ik hoop maar dat je goed slaagt met alles."
„0, 't moet. 1k ben zoo ellendig laat begonnen. Eerst
moest ik nog genoeg kennis bijeengaren voor dat eindexamen H.B.S."
„Wanneer is nou je eerste examen?"
„0, in Mei . Wiskunde . . . 1k moet aanstaande
voorjaar
."
Een gilletje van Florine knapte het gesprek at.
,

Nina Donker
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Iedereen keek naar de deur, die plechtig op haar
hengsels draaide in terugwijking naar den kamerwand, en binnen liet een stoet van Borns : Mevrouw,
Sabina, Davina, Grada,en zoo waar Gesinus.
,Hemel!" ook Nina uitte een verschrikt kreetje. Zij
, Gesinus maar drie keer in haar leven ontmoet,
had
en nu kwam hij mee fel&iteeren. Gesinus, zeer lang,
achter de trap zusters uitstekend, droeg een hoogen
hoed stijf in zijn hand geklemd.
„Dat is dus de kerel die zooveel van de West weet !"
dacht William. „Echt een vent om testamenten op te
leuteren."
Al de Borns stapten in statigen optocht op Nina los.
Zij weken niet, zij weken geen haarbreed, het ging
recht toe, recht aan, als moesten zij haar omver loopen. En op treurigen toon wenschten zij haar alien
geluk. Gesinus stak haar niet de hand toe, die omhuld
was door een ruimen dof-zwart leeren handschoen,
hij neeg alleen zeer behoedzaam, „of hij bang was
dat het van, zijn nek op den grond zou ploffen' (vond
William), zijn koperblond Gesinus-hoofd met het rechtstandig gekuifte, dat hem volgens zijn oudste zusters
zoo'n echt deftig candidaat-notaris-aanzien gaf.
Gesinus, vernomen hebbend dat mevrouw Loveling
Waalwijk uit Utrecht kwam, en ook in die stad werkzaam geweest zijnde, ving een gesprek met haar aan
over Utrecht, de Maliebaan en den Dom ; alles zeer
voorzichtig, want telkens ,meende' of ,vreesde' of ,geWade' of ,veronderstelde' of ,giste' hij. 't Leek William,
die onderwijl 't schelle gepraat van Florine mocht genieten, toe, als was Gesinus bang Utrecht en Dom en
Maliebaan hevig te beleedigen, indien hij met eenige
zekerheid gewaagde van hun merkwaardigheid, ouderdom en schoone ligging.
Nina werd er wee van, en zij kon het niet Wager
aanzien dat William daar heelemaal in beslag werd
genomen door die flirtnuffen Helene, Florine en Alice,
die nu ook hard meedeed. Zij liet het doosje, dat zij
Florine had afgenomen, weer in haar zak glijden.
William bemerkte het en het deed hem innerlijk genoegen. Hoe gaarne had hij geweten of zij er blip mee
was, het nest, maar hij wilde zich niet verraden. Later,
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wanneer zij eens wat beter en onderdaniger werd,
zou hij misschien zeggen dat hij haar dit gegeven had,
opdat zij altijd aan hem zou denken, hem nooit vergeten.
„Kind, een vogeltje heeft me
toegezongen, dat jij vandaag jarig bent ! ' fluisterde de jolige
stem van tante Truida, „en ik
heb wat meegebracht voor je,
een kanarietje in een klein kooitje. Wil je 't hebben ?"
„0, tante Truida!" riep Nina
verrast, ,,hoe lief van u. 0, kom
jullie allemaal eens hier
17
nee maar
„ Je hebt me toen zoo best geholpen !" fluisterde tante Truida
weer. ,,De anderen krijgen een
bat, daar mag jij ook op, maar
je krijgt dit ook nog. En dat
hij nog jaren voor je mag tierelieren."
„0, wat een snoesje. Hoe zal ik hem noemen?"
„Geen banalenaam !" ried tante Georgine aan.
,,Noem hem Davidje, omdat hij muziek maakt, en bij
verkorting Da-da."
„Gut ja, dat is een idee . . . . Davidje. '
Na een aandachtige beschouwing van Davidje, zijn
lief kopje, zijn schrandere oogjes, zijn geel veeren
lichaampje met in grauw ontaardend buikje, keerden
zij alien naar hun respectieve zitplaatsen terug, en
ging Gesinus nu tegen Jenny en William een oordeel
vellen over het dwaze van student-worden voor vrouwen. „Zijn zuster Marie zou 't tenminste niet wagen,
wel was er sprake van geweest, maar ."
„Mag ik even voorstellen, mijn broer Frits?" redde
Florine voor een keer in haar leven Marie Born uit
de verlegenheid. ,Hij komt me halen."
Frits van der Vecht drukte verscheidene onbekende
handen, boog voor allemaal onbekende menschen, en
niet zoo bij de pinken als Florine, al was hij een mannelijke student, en zij ge6n vrouwelijke, knoopte hij
een gesprek aan met Davina Born, en liet zijn lucht-
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blauwe oogen onderwiji weiden over Nina, die hem
waarlijk verraste door haar schoonheid. Florine had
nooit gezegd dat ze zoo'n beeldje was.
Florine, „die," meende tante Georgie, ,,den besten
generaal de hand kon gereikt hebben wat krijgsbeleid
betreft," wist zeer handig het gesprek te brengen op
tante Truida's bal. „Het zou zoo leuk zijn, o heerlijk !
Het ging toch zeker nog Moir ? ha, juffrouw de Voss?"
,,Nou, alstablieft!" riep deze guile. ,,Nee, dat moeten
we hebben, kinders."
„Als er nu maar niet te weinig cavaliers zijn !" beklaagde zich Florine al vooruit.
„Ja !" zuchtte Helene, „dat is zoo saai, wanneer er
ergens meer dames zijn dan heeren. Dan moeten ten
slotte de dames nog met elkaar dansen."
„Wel, hier heb je toch al cavaliers ! Kleintje", tot
tante Georgine„geef me nog eens een kopje. Nu zie
ik er weer een langen blonden cavalier bij. Hij houdt
ook wel van dansen, nietwaar jongenheer?"
zeker, mevrouw, dank u zeer voor de invitatie !"
Frits dacht er niet aan het ,jongenheer', waarover
een glimlach rondging, kwalijk te nemen, maarboog
beleefd, opstaand voor de roodwangige, zwaarlijvige
juffrouw, die hem vriendelijk toeknikte. ,,Och heertie,
het was allemaal zulk grut," in tante Truida's oog,
„en laat ze maar springen en dansen. De vroolijkheid
past aan de jeugd.
„Nou kinders, als een van jullie nog een broertje
mee wil brengen naar ,Theresina', ik geef verlof.
Jullie gaat je gang maar."
Florine, die, tot haar spijt, niet teneten was genoodigd op , Welkom Thais', vertrok hier met Frits,
Helene en Alice. Toch nam zij de voldoening met
zich : dat Nina niet wist van wie de broche was ; dat
William dit weten wijselijk door zijn geven van
chocolade had onmogelijk gemaakt ;dat zV den ganschen tijd bijna Williams aandacht inbeslag had genomen, en zq op het eerste het beste ids met hem zou
sal aatsen rid den.
William wilde eerst niet blijven eten. „Ik heb geen
tijd, heusch, en ik heb nog remand te spreken, en
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mijn werk wacht me. Dan mag ik toch zeker dadelijk
na den maaltijd weg?" En dit stond men hem maar toe.
Marie en Hanna bleven met hem. Jenny vond de
tafel met al de kinderen heerlijk. „Hoe aardig, dat u
al uw kroost zoo om u been houdt, tantetj e. ''
„Ja, kind, mijn kroost en ik zijn een, en ik heb een
trouwe trawant in onze juf, die er voor zorgt."
Jennyknikte juf, die een kleur kreeg van genoegen,
vriendelijk toe. „U ziet er uit als een trouwe trawant,"
zei Jenny. Zij en Hanna Kamp overstemden met hun
joligheid het gedwongene tusschen William en Nina.
William kon zijn tong maar niet vin den, als hid iets
wilde zeggen tot Nina, en Nina ging metander
een
praten, zoodra hid maar naar haar keek. Een koppige
schroom weerhield beiden elkaar te naderen er torende
zich een berg tusschen hen op. Zij konden maar niet
wOrden als van ouds.
Tante en oom deed het pijn dit te zien. Maar zij
wilden niet aanmoedigen in het bijzijn van Hanna en
Jenny met haar man. En zoo lets moest toch vanzelf
komen.
„Eindelijk begrijp ik van wien die broche kan
wezen !" jubelde Nina . . . „Van papa ! Hij vond't zeker
te lastig lets te zenden."
„O ja !" riep Jenny, het luchthoofdje, „dat zou kunnen.
„Allen kan!"
Maar tante had Mar vermoedens oom Freek de *le.
En William , ', mane jongen,", had zijn zekerheid.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.
ST. NICOLAAS EN IJS GESINUS BORN DOET ZICH KENNEN
ALS IEMAND DIE DANSPLANNEN HEEFT EN HELPT
MARIE'S JURK KIEZEN ; TANTE TRUIDA'S BAL.

Nina kreeg tegen St. Nicolaas veel te doen met verrassingen klaar te maken voor oom, tante en alle kinders,
juf, Jaan,Marie, Gijsje, de ,Drrr', juffrouw Webbe
en Fratilein. Haar vader, die in verre landen nu zulke
uitstekende berichten over haar ontving van oom
Freek en tante Georgine, had haar, den dag na haar
geboortefeest, een . groot geschenk in geld gestuurd,
en dit besteedde zip voor het meerendeel aan al Mar
geschenken. He, hoe heerlijk de verheugde en verraste gezichten te zien van juf, Jaan, Gijsje en Fraillein, welke laatste met V. W. in banketletters en Heine
in prachtband, „zich voelde als een koningin." ,,Ach,
wie siisz, wie reizend !"
William kwam ook op , Welkom Thais' St. Nicolaas
vieren maar, hoewel oom Freek, die er over liep te
7) broeden", wel zoo hun handen ineen had willen leggen, rezen er allerlei belemmeringen tot een vertrouwelijk onderhoud. Want William moest, na het lossnijden van touwen om kisten en pakjes, de tooverlantaarn vertoonen ; jufs broertje, Huib, luisterde het
feest op met vioolspel, en in de tusschenpoozen had
Nina heel wat te doen met de uitgelaten lawaaimakende ,bende van Abolino'.
Na een klammerig-kliemerig, lam-lauw, nevelig, donker najaar, had St. Nicolaas zich voor de gelegenheid
gehuld in witte pets, en nauw was deze geruimd
van wegen en straten, of een vinnige . noordooster blies
de keien droog tot een hard-wit, en ij zerde den grond,
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waarover de wagens schokten met hol gedreun. Vorst
zette zich in ; de harten der schaatsenrijders klopten
vreugdevol. En tante Georgie en tante Truida zonden
hun wollen goederen rond en levensmiddelen en brandstoffen.
Florine van der Vecht dacht nooit aan arme menschen, alleen maar aan het genoegen dat zij smaakte
met William op het ids. Eens, een vacantiemiddag,
reed zij met hem van den Haag naar Leiden, en daar
trakteerde William haar op taartjes en chocolade.
Helene en Alice hadden daar heel wat op aan te
merken Florine beweerde „uit afgunst". Nina slikte
er in stilte eenige tranen om af, hoewel zij tot Helene,
die 't haar gedienstig vertelde, smaalde : „Gut kind,
ze mag hoor, laatze maar."
William had zijn eenentwintigsten verjaardag bij
familie in Zwolle gevierd. Nina schreef hem geen
brief van school. Tante bracht haar wenschen over.
Nina zag William nu zelden ; als hij haar zag, was
hij heel beleefd, en effen-vriendelijk, en daar haar keel
zich dan bepaald stroef sloot, beperkte zich het gesprek tot eenige koele volzinnetjes, die zij met iedereen zouden hebben gewisseld. Het werd nu een zuivere koppigheid van beide kanten. Geen van beiden
wilde den knoop doorhakken. En op oom Freeks aandringen en dat van tante Georgie, verklaarden de
twee, seder afzonderlijk :
„0, maar we zijn heel wel met elkaar." En zij gevoelden zich er zeer akelig onder.
En terwiji William, dien bewusten Woensdagmiddag,schaatsen reed met de zich opdringende vleierige
Florine, hun handen in armkruising elkaar vattend,
stelde hij zich met een soort van bitter genoegen voor :
hoe dit geweest zou zijn met ,Nineke'. En terwijl Florine
eerst niets te zeggen vond, en toen een gemaakte opgetogenheid voorwendde over de roodroze gloeizon,
die, ondergaand tegen den blauwigen ijshorizon, heenvurigde door de zwarte gratenwarringen der naakte
takken van de kale strenge boomen deze, in bengaalschen gloed, nu volkomen zuiver belijnd tegen een
kouden, half gelen, half parelgrijzen winterhemel —
wist William hoe Nina toch wel anders daarover ge-
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sproken zou hebben. Misschien had deze winterschoonheid, die hem ontroerde, haar ook ontroerd, en heelemaal stil gemaakt. 0, hij had Florine toen graag met
een duwtje alleen naar hues doen glijden. Maar nu
moest hij haar wel per spoor naar pa prof. in Delft
brengen, wanthij at ten harent, waar mama van der
Vecht hem altijd zeer gastvrij en gul onthaalde. William kreeg nu en dan zoo'n gevoel of hij er al werd
beschouwd als schoonzoon in de toekomst . . . . het
ma akte hem bena.uwd. En hij zon op een middel om
zich te onttrekken aan de dringende uitnoodigingen van
mama van der Vecht. Prof. van der Vecht leefde alleen in zijn colleges en geleerde boeken, en wist niet
dat er iets bestond buiten deze. William geloofde dat
Prof. van der Vecht (een zeer goedaardig dik man,
terwijl zijn vrouw een mager bijdehandje was) telkens
verwonderd opkeek zoo'n huishouden vol dochters en
zoons om zich heen te vinden. En dat die van hem.
waren ? Hoe kwamen ze er? . . . . en dan zoo op eens volwassen, met allerlei eischen en aanspraken, waar prof. van
der Vecht zich Been beg rip van kon vormen! W carom
bleven zij niet tepreden met wiskunde ? Gelijk 14 .1
Aldus vlood de winter heen, en het oude jaar stierf
en het nieuwe keek met zijn jonge oogen de wereld
in, voor iemand recht wist, dat 't zoo ver was. En nu
maakten de genoodigde jonge meisjes toebereidselen
voor tante Truida's bal. Iedereen bepaalde al gauw
wat zij aan zou trekken. Nina nam wit, een wit chineesch krepje met zachtgele kanten ; Florine van der
Vecht wilde voor William den hemel laten blauwen
met zij den schitterblauw, het midden houdend tusschen
turkoois en azuur ; Helene Penningh, daarentegen, verlangde dat hij de wereld, met haarzelf tot middenpunt,
door een rooskleurige bril bekeek, en om hem daaraan te herinneren koos zijgloedroze, met touffen roze
rozen tot tool. „Alice, die alle hoop niet wilde opeven,'' meendetante Georgie, kocht nijlgroen aan.
Hanna Kamp, die, hoogstwaarschijnlijk het liefst in
een hanssop had rondgewalst, zou verschijnen in een
gortkleurig kleed met wijde mouwen en hartvormig
uitgeknipten hals ; en Marie Born
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Als iemand jets te verduren had, voor zij den drempel
der balzaal mocht overschrijden, bleek het Marie Born.
Eerst riep mama Born bid een een plechtige familievergadering, waarvan de heer Gesinus Born, voorzitter was. ,,Er ontbraken hem, en bel en een
hamertje," dacht Marie, in weer ziel het weer aanvoelde alsof haar heele zorgvolle familie zich op haar
stapelde met kilogrammen gewichts.
„Kijk eens !" zei mama Born, nu is er dat bal . . . ."
„Jar galmklankte Gesinus zoo plechtig als gaf mama
hem aanwijzingen voor haar uitersten wit, ,,nu . . . .
is . . . . er . . . . dat . . . . bal."
„Marie is gevraagd."
„Wat dat betreft, ma !" snibde Sabina II, „wij zijn
allemaal gevraagd."
„Nu, ja, dat weten we ,nou wel !" kribde mama,
te gaan, als jullie niet
'I mam jullie niet hOeft
wilt, is Marie verplicht te gaan."
„ZOO, zoo, zoo, Marie is verplicht te gaan !" roerde
zich Grada, „zoo'n kind, zoo'n nest, dat nog om negen
uur naar bed moet. WU zijn verplicht te gaan . . . ."
„Ik geloof ook dat wif wat sneer in de wereld presteeren !' minachtte Sabina haar jongste zuster, die, geduldig, de oogen neer achter de ronde brilleglazen,
toehoorde, wetend dat zij toch zou moeten doen wat
haar familie verkoos. Al, niet, wat kon 't haar schelen?
Zip' zou daar toch den ganschen avond zitten, zonder
dat iemand haar vroeg om te dansen, en Mar jurk
zou toch wel de leelijkste jurk van de zaal wezen.
„Marie, pluk niet zoo aan 't tafelkleed !" verbood
Grada. „ Je bent net zoo'n klein kind. Altijd je vingers
er ens aan."
arie's vingers lieten berustend of van het natthirlijk gelig-mosgroene grof pluchen kleed, stijf van bessenroode tulpen. „Een familie als de hdre," peinsde
Marie, „kon moeilijk een talelkleed van andere kleur
of teekening bezitten. Het leek zoo op den eeuwig-en
erfelijken paradijsvogel onder de eeuwig-en-erfehjke
stolp, en ,moest nog Caren mee !" gelijk Sabina beval.
,,Ik dacht
' dat jullie niet ging!" richtte mama Born
zich weer tot haar oudste dochters. „Een bal is niets
voor jullie."
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, . ."
En waarom niet?!" . . . . kreet Sabina. „Juist
„Toen jullie jonger waart, wildenjullie er niet van
weten. 0, wat had ik toen een moeite met jullie. Als
ik nog denk aan het partijtje bid nicht Jacomina."
„Toen was 't toch minder gepast, maar nu gadn wij."
„Daarenboven," verhief Gesinus zijn stem van candidaat-notaris, „er moet iemand meegaan om op Marie
te passen. Ik zelf denk ook eens tegenwoordig te min."
Gesinus, jil!" verwonderden zich de oudste zusters.
,lk," testamentte Gesinus met fieren weemoed.
De zusters ergerden zich over het ongewone : Marie
zei niets. Indien Gesinus had aangekondigd dat hij op
het bal zou verschijnen als hoveling van Lodewijk
XIV, met langekrulpruik, of als een ,Incroyable' uit
perk, zijn kin gevangen in zwarten
het ,Directoire'-tijd
doek, zijn hoofd overzakt door een wanstaltigen
Napoleonssteek, een hemelsblauwe rok met gulden
knoopen sierend zijn slanke ledenzou zip zich
evenmin hebben uitgelaten. Haar familie kon het zoo
gek niet verzinnen, of 't was haar goed. Zij sleepten
haar toch maar steeds achter zich aan, gelijk een
schip van veel tonnen een arm dobberend schuitje
op 's levens baren.
„Ja ikl" zette Gesinus zich schrap tegen de bajonetten flikkerend uit de oogen der drie zusters.
Marie zag zich al naast hem en de drie op een rijtje.
Zoo iets als gordijnfranjeballetjes, vlak tegen den
muur.
„0 hemel !" dacht Marie.
,.Zeker, ik keur het ook goed dat Gesinus meegaat.
Een beer kan jullie chaperonneeren. 1k, voor mi sj
voel me te oud voor zulken opgewonden dingen."
zei mama.
„En Marie is er te jong voor !" verontwaardigde zich
Sabina II, dezen schotel nogmaals ter tafel brengend.
„N66n, Sabina, je weet dat ik je overigens, wat
Marie'sfouten betreft, volkomen gelijk gee f, ze is
onhandig, lamp, brekerig, sufferig en onverschillig,
maar ik ben het verschuldigd aan de nagedachtenis
van je zaligen vader, die daar nog minder streng op
dat ik Marie
was, schOOn predikant, dan ik zelf
iets van de wereld tOOn.
,,

„

—
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Juist zoo'n bal tOOnt haar de wereldsche gevaren . ."
„Juist de gevaren !" neusgalmde Gesinus, de woorden
afsmakkend.
Het benieuwde Marie wat die gevaren wel mochten
wezen.
danst toch niet ?" wilde Grada weten.
)) Gesinus je
sen !" luidde de doodsklok van Gesinus'
dan
/) Ik
stem.
„ Met wie ?"

„Met wie? Met iedereen. Met Nina Donker, met die
juffrouw van der Vecht, met die meisjes Kramhorst,
die er ook zijn, nddr ik, gisteren vernam. Maar alien
6erst ik dansen met Mlle . . . 6en voor e6n," schreef
Gesinus een codicil bij het testament.
Het kwam Marie zoo voor, dat Gesinus moeilijk
met alle zusters tegelijk kon dansen, of het moest een
patertje geweest zijn, en hij in het midden. Kan zif
haar voet niet verstuikt hebben tegen dien tijd? Wacht,
neen, zij had eenige winterteenen, die kriebelden als
van duizend muggenbeten ; die kon zij openkrabben,
of openschuieren met een kleerborstel, het was meteen
nog een aangenaam gevoel, en dan kon zij ze verbinden. Afdoende reden om niet te dansen met
Gesinus. Zij zou eerst haar voet aan mama laten zien,
en deze zou wed een soort van attest geven.
„En nu wij dit geregeld hebben ." candidaat-notariste Gesinus verder, „dienen wij over te gaan tot
bespreking van een allergewichtigst punt, met name:
„de kleeding."
„De 'deeding!" herhaaldende zusters door elkaar,
en sets van belangstelling tintelde in de uilenbolheid
hunner oogappeltjes.
De drie zusters wenschten stemmig maar netjes te
wezen, en daar zij nogal bevreesd schenen dat den
hunner er jonger en liever zou uitzien dan de andere
twee kozen zij loodgrijs, met zwarte zij de afgezet.
Dit vond mama deftig. Gesinus betuigde er hoogelijk
en Marie voelde zich nog
mee ingenomen to ,
dankbaar dat zij hair oogen niet zouden schrijnen met
kaneelbruin, roodekoolkleur, of erwtengroen met bessennatrood. Maar eer men nu klaar was voor Marie! .. .
Marie zelf zou 't liefst maar zwart hebben genomen,
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het gaf denrouw die haar jonge zier vervulde zoo
weer, doch zij liet de anderen maar over haar kibbelen
en kakelen als hongerig kippenvolk over een bakje
voeder. Gesinus vond wit, de kleur der onschuld, het
fraaist ; mama en de zusters daarentegen waren van
oordeel dat wit, daar Marie de baljaponmeteen als
zomerjurk zou dragen, veel te gauw vuil werd, en
dus te kostbaar. „Bruin was nog maar 't beste."
„Ajakkes !" liet Marie zich bij ongeluk ontvallen.
,, Wat, ajakkes ? Zeg, ik zou me er alsjeblieft butter
houden !" toornde Sabina,
„Dat wil meespreken !" smaadde Davina.
,,Nou
." minachtte Grada, „net of we ons aan
haar storen, he
„Ze heeft anders een smaak, nOil" schamperde Sabina.
,,Dan blij ft ze maar thuis . . . ." richtte mama gestreng.
alsjeblieft!'
Een glans verhelderde Marie's gezicht.
prevelde ze.
„Wacht, word je weer zoo laakbaar onverschillig,
zoo allerldakbaarst ?" predikte Gesinus, „clan zal je
juist mee.''
Marie haalde bijna onmerkbaar even de schouders
op, maar men sermoende haar er voor, en nadat men
de verdiensten had besproken van groen en geel en
bruin en blauw, besloot men haar te hullen in de tint
der chocolade, en zoo men daarin niet slaagde, in
die der koffieboon.
„Heel solide, heel solide !" belegde Gesinus zijn
moeders geld in deze stoffen. „En dat bruin, naast
jullie grijs, dOet, zooals de schilders dat noemen, goal."
„Hoe durft Gesinusspreken van een schilder?"
verontwaardigde het zich in Marie, op haar kamertje aangekomen. Zip voelde zich te bezwaard om te
schreien, de tranen stoitten op weg naar haar oogen,
geloofde zij. Haar eenigen troost maakten nog de
schoonheid en de ontwijfelbare chic van Nina en
Alice uit ; en zelfs Helene en Florine zouden toch nog
wel mooi zijn in baltoilet.
Tante Truida's bal viel gelukkig in de Kerstvacantie, die tot de tweede week in Januari duurde.
Nina vond dit prettig, want zij kleedde zich liever
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op , Welkom Thais', met juf tot handige kamenier,
dan bid juffrouw Webbe in het nauwe kamertje, waar
ieder maar wilde komen neuzen, fiemand haar naar
haar zin kon helpen.
Zij had, eerst, na de
Kerstvacantie, van school
vvillen gaan en privaatlessen nemen, maar, na rip
beraad met oom en tante,
zou zij er nog blijven tot
de zomervacantie.
En nu stond zij op
, Welkom Thais' in de ruime slaapkamer van tante
Georgie, en wierp juf
haar behoedzaam het
dauwig-witte japonnetje
over, en schouwde zij
zich ten voeten uit in den
grooten staanden Spiegel.
Een ruikertje witte bloempjes wilde zij links van
haar leest. „O, juf, ik
weet wat, ik speld ze
vast met dat mooie takje
vergeetmijnietjesdatikop
mijn verjaardag kreeg.
„0 ja!" verheugde juf
zich, „als 't maar houdt,
juffrouw Nina. Zoud u het speldje niet liever apart
steken, tegen die gele kant laag om uw hals ?"
„Maar ik heb mama's robijnen hartje alsmedaillonnetje al aan mijn snoer paarlen om mijn hals.
Neen, niet zoo'n heele juwelierswinkel op den plek.
En dan rOOd en blatiw op den plaat bijna, dat staat
niet gedistingeerd. Als u een Francaise was, zoudt u
me dat niet raden."
Juf gliinlachte, en zonder verder iets to zeggen,
stak ze de bloemsteeltjes tusschen de broche, die ze
op zij van Nina's middel bevestigde. 2,Ik hoop, ik
11(56p dat 't houdt. 't Is zoo stevig mogehik."
." zei Nina achteloos, zich in voldoening
„01 ja
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bekijkend, „'t Houdt wel, juf, echt parijsch, echt chic."
Juf sprak innerlijk nog een hollandsche heilbede voor
het behoud van het speldje uit. Het zou haar niet
verwonderen als de jongejuffrouw dat verloor. Nina
zag haar bedenkelijk gezicht. „He juf, wat bent u toch
mal. 1k meen 't niet, u is waarlijk een snoes, u hebt
me zoo heerlijk geholpen."
Er werd aan de deur geklopt.
,,Een bouquet, juffrouw, voor jongejuffrouw Donker !"
gilde Jaan. Juf deed open, en uit een blikken (loos
geurde een ruiker witte rozen en seringen Nina en
de bewonderende juf -toe.
,0 !" riep Nina opgewonden. "Van wien zou dat zijn ?"
Wilde gedachten aan William stormden op de bloemen af, uit haar verlangend hartje, naar haar hoofdje.
Er was een kaartje bij.
Maar in plaats van William Eckhardt, stond er.. .
0 . . . 't was om te lachen en te huilen en te gieren
en te snikken . . . . Gesinus Born.
„Gesinus Born .... o juf!"
Juf moest even een lachie gaan smoren in tante
Georgine's kleerenkast. 't Was te gek, die verontwaardiging.
,P O juf . . . . Gesinus Born."
„Korn, juffrouw Nina. . . .zoo erg is 't nog niet.
't Is toch altijd een vriendelijkheid van meneer Born.
1k zou ze maar meenemen."
„Juf, dat zoudt u in mijn plaats doen ?"
„Ja, zeker, 't zijn moose bloemen."
„Maar, die malle Gesinus, hoe kOmt hij er toe, hij is
mal, waar denkt hij aan, o 't is. . . ."
„Juffrouw," klopte Jaan weer aan de deur, „daar is
iemand beneden voor de juffrouw, zegt mevrouw. ."
„0 gut, juf, dat is Gesinus. . . . nee, ik ga niet naar
beneden, ik gd niet, ik ga niet !" Nina begon bijna te
schreien, en juf moest zich bedwingen, om met ernstig
gezicht te troosten : ,,Och kom, gaat u nu maar . . .
Nina bibberde en beefde en aarzelde op elke trede,
maar zelfs de hoogste trap ismen eens afgedaald,
en eindelijk was zij er ; letterlijk koortsachtig van
zenuwachtigheid. Juf opende de deur met vertoon, als
voor een prinsesje, en trad bescheiden achteruit. En
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o verrassing ! Nina werd er bleek van . . . . daar stond
niet de lange, houtige Gesinus met zijn gerekte wangen,
en zijn geiten-aanschijn met koperblondig sikje, daar
stond William, William, met een ruiker witte en zachtroze anjers tegen het melkig-blank van witte seringen.
De kinderen, met geweld door mama in de eetkamer
gehouden, terwiji hun nichtje zich kleedde, dol nieuwsgierig haar te zien, uitten een langen jubelkreet en
liepen op haar toe, in een kringetje blijvende staan. . . .
„0, nicht !" riep Terentius.
„Zij wit, zij wit ! Mmooi !" riepen de indischmannetjes.
Nina stond daar in vreugdevolle ontroering, de
oogen neer, Williams wangen bijna even bleek als
de hare.
„Mag ik je die bloemen geven, Nina? Ik heb mijn
eersten dans opengehouden . . . . voor jou. Heb je hem
al weggegeven ?"
,,Neen . . . . ik . . . . weet . . . . niet . . . . ik ken betrekkelijk zoo weinig jongelui hier . . . . Frits van der
Vecht vroeg . . . maar ik zei neen . . . en nu stuurde ."
„Dan heb je hem met mij. Van wien zijn die bloemen?'' verlangde William te weten.
,,Van Gesinus Born."
Een lichte kreet werd hier geuit, over deze broederlijke vrijgevigheid.
En nu eerst bemerkte Nina Marie Born, behoorlijk
gehuld in de tint der koffieboon, gelijk besloten was
over haar in den familieraad. Aileen had de naaister
der Borns, in zielsmedelijden met Marie, mevrouw en
de dames aan het verstand gebracht dat het voor een
zeventienjarige niet ging geheel in 't bruin te verschijnen op een danspartij • en kreeg zij, na lang gezeur en
geredekavel, gedaan, Marie's jurk te mogen oplichten
door een schouderstuk van bleekblauwe, gerimpelde
zip de, omplooid door een strook touwkleurige kant, reikend tot over Marie's schouders. Bleekblauwe manchetjes tooiden Marie's wijde mouwen, en tot vreugde van
tante Georgine zag ,'t schaap' er dan toch werkelijk
tamelijk uit.
Maar hoe kwam Marie daar ?
Daar was nog heel wat aan voorafgegaan. William,
kreeftsgewijze uit zijn koppigheidsschalen gerukt door
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de overredingskracht van oom Freek, die er opzettelijk naar Delft voor was getogen, reed in overjas,
dekkend een bal-frak, met oom van het voorburgsche
station naar , Welkom Thais' in de auto, waar de
familie op geabonneerd was.
Men ging, om , Welkom Thuis' te bereiken, rakelings
langs ,Huize Sabina'. Oom Freek liet even stilhouden,
want hij zag dat er wat bijzonders gaande was bij
de Borns, en hij bedacht of hij sours van dienst kon
zijn. En dit bleek inderdaad het geval. Mevrouw
Born, eerst streng besloten niet hare verschijning
te maken op , Villa Theresina', voelde ter elfder ure
haar wit in zich wankelen, en haar nieuwsgierigheid opslokken haar gansche wezen van Mevrouw Born.
Zij verlangde te weten hoe alles toeging, wat haar
dochters zouden doen, en wie er al zoo kwamen
- op die malle partij, te geven door die malle juffrouw
de Voss op die malle villa met dien mallen naam.
„Want waarom niet Theresia, in plaats van Theresina?"
Dus, in spijtvan de uitroepen van verbazing en de
ontevredenheid der op haar moeders tegenwoordigheid-ten-balle- onvoorbereide oudste dochters, (Marie
was ten alien tijde op het ergste voorbereid), kleedde
mevrouw zich in donkergroene, zwart-bebloemde zip de,
en kapte mevrouw zich het haar gescheiden, pop-jansachtig, met spiegelgladde, geregelde golvinkjes. En
met een omslagmanteltje, gekniiA uit een ouderwetsche
,doorgewerkte' sj aal, om rand door - z wart vederbont, maaksel van een tien jaar geleden, toog mevrouw, te kwart
voor achten,naar beneden, en verblijdde daar met
haar moederlijke tegenwoordigheid haar drie loodgrijze
oudsten, haar koffieboonbruine jongste, en haar zwart-gerokten-wit-gevesten Gesinus, wien zij met een antiekachtigen gras-groen-satijn-en-donker-paarlmoeren waaier op
den arm tikte. „Hier hebben jullie me nou." Mevrouw
zegepraalde. „jullie oude moeder is vvaarlijk jullie te
vl ug a f."
kon 't ons OOk wel eerder gezegd hebben !"
71 U
vond Sabina.
,,Maar daar had ik nu eens geen plezier in!"
„Kom, geen verschil van gevoelens nu!" zei de
candidaat-notaris. „Ik hoor het rijtuig aanrommelen."
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,,Het rijtuig belt al !" piepte Davina benauwd, als
was er brand.
De stoet zenuwachtige, draaiende dames, gevolgd
door den zooveel hooger staanden, fier stappenden heer,
die zijn kalmte wist to bewaren in deze gewichtige
ure, werd besloten door Santje, het zure, zindelijke
ritselende meiden-exemplaar; „die," geloofde Marie,
„geboren was met gesteven rokken aan, welke door
de hevigste regenbuien niet slappen konden."
„Santje, denk om de melk, en denk om de zuurkool
voor mOrgen."
,,Ja, mevrouw," zeiSantje stijfjes.
Mevrouw beurde zich in het rijtuig, waarvan een
duffe lucht uitsloeg. Gesinus en de koetsier hielpen
haar ; Gesinus gaf haar de hand, en de koetsier duwde
van achteren op.
,,Santje, denk om de poes, om Timotheus."
Sabina stapte met een vaartje in, in toom gehouden
door den koetsier, die dacht „wat een mageren arm
heeft die juffrouw, .'t lijkt wel 'n stok."
juffrouw" zei Santje stijfjes.
„Santje, doe 'de deur toch op 't nachtslot. Je maakt
maar even los, als we komen. Je hoort 't rijtuig wel.
Dieven komen niet per rijtuig.'
Grada stapte in, ook aan den arm geholpen door
den koetsier, ingelijks ineen gestremd vaartje.
,,Ja, juffrouw' zei Santje stijfjes.
rspelden
haa
die ik op -tafelliet liggen,
„Santje, doe de
op 't haarspeldenbakje op de kaptafel."
Davina stapte in, eveneens weer met koetsierlijke
hulp.
„ Ja, juffrouw", zei Santje stijfjes.
„Santje, wij komen om kwart over twaalven thuis,
later niet !" klonk mevrouws stem uit het rijtuighoekje, waar mevrouw zich behaaglijk genesteld had.
„ Ja, mevrouw," zei Santje, met augurkenzuur aanschijn over dit late uitblijven, dat haar kostelijke
nachtrust stal.
„Santje ga niet slapen ! Val niet in slaap !" waarschuwde Gesinus plechtig. En hij stapte in. „Denk
.aan brand, Santje."
„1\1. 6 meneer ! ' zei Santje stijfjes.
Nina Donker

17
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„Dan vOOrt maar, koetsier !" Gesinus greep al het
portierhandvat.
„Hei! hei ! mener! mevrthiw ! U vergeet juffrouw
Marie !" verhief Santje haar stem, toen het portier
dicht wilde vallen. En zij wees op de stille jongste,
die, in haar bloote hoofd, met een dun grids zomerpelerientje als balmanteltje om, onbewust stond te
rillen in den vriezenden avond, wrens wide blauwe
hemel, met de kiare gulden starren, zich vol majesteit
welfde over al de bevelen aan Santje, over Santje
zelf, over Marie , den koetsier, het paard, de rijtuigmenschen, huize ',Sabina' en het omringend landschap.
Marie had de sterren staan te bekij ken, en werd nu
eerst gewaar dat men haar buitensloot. 'En de familie
in het voertuig bemerkte mi eerst dat zij, Marie, er
ook nog in moest.
„He, wat is dat nu lastig!" wrevelde Sabina. „ Wit
zitten toch al zoo nauw."
,,Dat komt, we hadden niet op ma gvrekend!"
zuchtte Grada.
„He, Gesinus, wat eenrijtuig heb je besteld, net
iets voor jou !" snibde Davina.
„Het is een voortreffelijk rijtuig !" klankte Gesinus
plechtig. „Ik zit be! t! En hid keek bestraffend naar
zijn drie zusters, die, recht op een rijtje, plakten aan den
overkant. „Als vogels in een voliere peinsde Marie.
, Ja jij. Natuurlijk dat jij best zit naast ma alleen.
' ar je vreugde is uit, want Marie moet er bij,"
Ma
verheugde zich Sabina.
0, hoe dolgaarne was Marie thuisgebleven. Zelfs al
had zij moeten zitten in de keuken, bid Timotheus en
zure breiende Santje. In schuchteren angst boog zij
het lichtblonde hoofd met kloentjes-toetjevoorover
op den hals, en onder den nek kromde zij den rug,
en tuurde het rijtuig in, door haar brilleglazen, „die
flikkerden in den lantaarnschijn rechts ervan", nam
Sabina ongeduldig waar. „Kom Marie, teut toch zoo
niet, met je eeuwig getalm." De goedhartige koetsier
hielp met koetsierlijke hoffelijkheid en dorpsgeduld
Marie zich er in te tillen. En Marie vouwde zich bijna
dubbel onder het drukkend rijtuigzolderinkje,dat
haar verbood rechtop te staan. Eerst zou zip zitten:
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tusschen haar moeder, die vrij breed was bij haar
lengte, en Gesinus, maar dit benauwde mama te veel.
Dus rukte zij zich tusschen beider knellende knieen
uit, en hurkte neer, als haar bevolen werd tegen den
linkerzijwand ; maar dit hinderde Sabina, die alsdan
haar voeten niet kon uitstrekken ; toen probeerde Marie
het tegen den rechterzijwand, maar dit kon evenmin,
want zij zou er uitrollen, als het portier straks open ging.
En toen verscheen gelukkig, net toen zij buiten
stond nevens Gesinus, die er ook was uitgestapt, en nu
maar zijn waardigheid wilde vergeten, door op den
bok te gaan, en daar met den koetsier over sprak
oom Freek die, haastig toegestapt, haar gui een
plaatsje bood in zijn auto hetgeen dankbaar door
haar familie, en in bescheiden jubel door Marie zelf
werd aanvaard. En na al deze tegenspoeden en ervaringen, stond zij thans in de huiskamer van ,Welkom
Thais' Nina in baltoilet te bewonderen, met evenveel
glanzend genoegen, als ware zij, in persoon, zoo gekleed, en zou haar in gelijke mate hulde ten deel vallen.
Tot voldoening van Nina was tante Georgine's
grijs zijden kleednu eens modern. „He tante, u
ziet er nu veel Never uit !" prees Nina, ,,vendjij
ook niet, Marie?"
Tante boog. „Zees gevleid, krabbel."
William beschouwde steeds in stilte zijn nichtje.
„Wat was zij beeldig van avond. Wat een muilezel
was hij geweest om zoo lang weg te blijven, wat een
os ! En zijn speldje had zij aan, waarlijk zijn speldje . . . .
0 steer, die hij ."
Hij was nog bezig zich de noodigeeere-en-diernamen toe te dienen, toen tante Georgie, met haar
wakker beslistheidje, hem bij den arm greep. „Jongmensch, sta je te droomen van Aphrodite, oprijzend
uit 't golvenschuim ? Leid jij de jonge dames eens
galant naar de auto ; toe, dan doe je wat voor den kost.
Nacht, schatteboutjes!" De kinderen werden haastig
goedennacht gekust, Ab gewikkeld uit tante's avondmantel, waarnaar oom Freek vergeefs teen minuten
gezocht had ; en juf beloofde de bende, op Aimde en
Govert na, prompt naar de nachtkoets te geleiden.
„He !" met een zucht van zaligheid zonk Marie Born,
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aan de eene zijde van William, weer in den ruimen
esloten wagen. Dat was wat anders dan zooeven.
oort ging het. En hoe gauw !
„ Jij blijft maar bij ons, hoor Miek !" vatte tante haar
arm, toen een knecht de deur van de balzaal voor
hen opende, een helle verlichting hen even de oogen
blindde, het stemmen van violen, en een vroolijk gezoem en opzwatelen van gesprekken hun tegemoet
voer, tegelijk met een frisschen geur van bloemen en
sparregroen, en hen in feest-gesteldheid brachten.
mevrouw, dat mag ik toch niet, ma ziet me al,
ze wenkt!"
„Nou, maar ik dans den derden dans met jou, Marietje !" troostte William, den tweeden beloofd hebbend
aan de „niet aan te ontsnappen Florine," die hij al op
hem af zag schieten „als een sperwer op een onschuldig vogeltje." Tante Truida was Florine voor. In
haar zwart satijnen statiegewaad bleefzij de huiselijke eenvoudige jolige ziel van altijd. ,O, kindertj es, zijn jullie er ook? Nina, als jij niet ,danst in
dat beeldig witte jurkje . . . Een madeliefje, .he? Wat
zegt 't neefje van Paramaribo? Och, Marietje Born : ..
nee maar, wat ben jij kthirig! . . . En jij, mevrouwtjeparaplu, zoo groot als ik zeif" (tot tante Georgie) „en
meneer plantage !" (oom Freek). „Welkom, welkom,
allemaal. Wat zeg jullie van m'n zaaltjes, he? Met
die lange rood fluweelen banken langs de kanten, en
alle meubels er uit? Ja, ja, ik kan 't wel, als ik maar
wil. M'n serres zijn geplunderd. En flonkeren m'n gaskronen niet als 'n paar gouden zonnen, alles bestralend . . . .laat ons poetisch zijn, he Georgie? Ja, dat
zijn oranjeboompjes waar de Borns tegen aan zitten !"
(op een vraag van oom Freek). „Georgie, ga even
mee naar de Borns, kom, ga mee ze aanspreken."
Nina, daar nog, steeds staande met William, zag alle
Borns op een risjtje deftig van hun zetels rijzen, zag
hun monden gelijkmatig bewegen.
0, lieve genade ! Gesinus kreeg haar in het oog en
wandelde met den onwankelbaren Born-tred op haar
af. Hii . moest zien dat zij zijn bloemen niet had. Eerst
was zij van plan geweest, om William te straffen voor
zijn langdurige koelheid, Gesinus' bouquet mee te
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nemen, maar toen bedacht zij dat dit weer een beginnen van vijandelijkheden was, ennu drukte zij
Williams bloemen tegen zich aan. William wenschte
den naderenden Gesinus te Yokohama.
Op hetzelfde oogenblik dat Gesinus zijn hoofd bijna
tot aan zijn broekspijpzoomen bracht voor Nina, tikte
Florine van der Vecht William als een speelsch katje
op den arm. „Zag, vergeet je mij? Nou, jij bent een
galante cavalier. Zoo moet ik er noodig een hebben, zag !"
zei William, ietwat
„Nee, nee, ik vergeet je niet
wrevelig, ter -wijl hij het zoet gesprek tusschen Nina en
Gesinus beluisterde. „ Juffrouw . . . Donker . . . maakte
Gesinus een testament op. „Ik mag wel 't genoegen
hebben van den eersten dans met U . . . Ik zou al
vroeger met U afgesproken, hebben, maar ambtsbezigheden verhinderden uw onderdanigen dienaar." Nina
werd bleek en akelig van benauwdheid. Zij zag zich
al rondwalsen met Gesinus, of wat was de eerste
dans? Gesinus wilde haar balboekje grijpen.
„Pardon, die danst mijn nichtje met mij! viel William
haastig in de rede. „Wij hadden het al afgesproken."
Florine voegde een paar purperen wangen bij het
hemelsblauw harer japon. „Met jai," fluisterde ze . . .
en bedacht zich toen, en neuriede de Faustwals. Dit
was dus de reden waarom William hadr niet gevraagd
had voor den eersten dans. 't Was dus weer een en
al liefheid tusschen die twee. Zij had 't al zoo valsch,
neen, zoo gemeen van hem gevonden . . . Wat 'n
intrigante kdt, die Nina ! Hoe had ze dat nu weer
gedaan gekregen . . . . met 'r schijnheilige gezicht !
Wacht maar ." En terwijl zij haar balboekje gaf
aan Gesinus, die zich bij gebrek aan de eene schoone
troostte met de andere, bedacht zij of zij Nina niet
eens een heerlijke poets zou kunnen spelen. „O, kOn
zij maar wat does, kOn zij maar!"
Alvorens den arm te aanvaarden van Gesinus, tot
een rondwandeling door de zaal,zocht zij de roze
Helene en de groene Alice op, beiden in beslag genomen door cavaliers, die krabbelden in hun balboekjes.
Florine zette zich naast Helene en vertelde van die
schandalige Nina. ,Heb je ooit Wat een schepsel, he ?"
„Maar 't is haar neef toch !" riep Alice, haastiglijk
.1 "
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ten tijdelijken afscheid buigend voor een zeer langen
jongenheer met uiterst dunne beenen, door Florine
dadelijk zeer geschikt geoordeeld voor de cavalerie.
„Haar neef! Ze waren al heelemaal kwaad met elkaar."
„ Ja," zei Helene, ze waren geslagen vijanden. 1k vind
't ook zoo heelemaal zonder eigenwaarde van Nien.
vind Nina wel netjes !" prees Alice.
„'t Zou wat !" bitste Florine. „Gewoon wit, met wat
gele kant . . . . zeker artistiek in haar oogen."
„ Wit is „juist niet mooi voor je, als je zoo zwart
bent . . . . ! praatte Helene mee op haar meerderheidstoon, die als gewoonlijk . moest te kennen geven dat
was niet
di' oordeei van liddi Vs" A
im genoeg due- twee feiten uit elkaar te onaerscheiden. Het kwam haar wel voor dat Helene en
Florine altijd zoo wilden zoeken. Verbeeld je, Nien
Donker was keurig.
„Met wien heb jij nou den eersten dans ?" vroeg
Helene Florine. „Nou, ik ben OOk maar blip dat ik
dan niet zoo chaud was met William, dat kon hij
tenminste niet zoo teleurstellen."
„Kind, ik chaud met William !" Florine kleurde
wederom van ergernis over die domme kat van een
Helene, „die in haar waanwijze stommiteit iemand
altijd zulke rake zetten gaf."
„Nee maar . . . wat zeg je?" niet chaud?" warmde
zich Helene opuit haar gewone lauwheid. „Alice !"
riep zij tot getuige.
Maar Alice lachte, goedgehumeurd als altijd. „Ik
zeg niets, hoor ! heb veel te veel pret, van avond!
Maken jullie nu ook geen ruzie, zeg, Florine."
Florine had heete tranen in haar oogen van spit
heid. Zij had Helene kunnen krabben. Toen bedacht
zij dat men op een bal kwam om te dansen, niet om
te krabben, en dat zij den tweeden dans toch had
met William. Wat stond die rok hem goed ! Hidag
z
er zoo gedistingeerd uit, de keurigste jongen uit de
heele zaal. Hid had zoo'n echt lief gezicht met die
bruinige oogen en dat blonde snorretje. Juist dat
snorretje maakte hem zoo interessant. 0 hemel, daar
kwam die Born-man op haar af. Wat een figuur!
Enfin, William na hem, maakte hem dragelijk.
y^
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Gesinus Born had „zijn testament" willen uitvoeren,
en van zijn vier zusters zich, de eerste vier dansen,
het slachtoffer willen maken. Maar in het rijtuig ontstond over deze opofferingsgezindheid des vaardigen
broeders, een heftig en vinnig en bijterig en hanerig
gekibbel en gekrib onder de zusters : „ Ja verbdeld je,
zif met Gesinus Dat zou heelemaal staan of niemand
anders om hen kwam ! Zij met Gesinus ! Neen, hOOr,
dat zijmuurbloemen zouden blijven, dat wisten ze,
want zij waren altijd miskend en achterafgezet geworden, hun leven lang, terwiji zooveel andere prullen,
nullen, vodden en nietsen, zich maar lekkertjes op den
voorgrond hadden kunnen dringen — maar de menschen
behoefden hun nu ook no niet medelijdend uit te
lachen. Sabina zei : ,,dat Davina en Grada weten
moesten wat zij deden." En Davina was van de stellige
meening : „dat Sabina en Grada moesten weten wat
zit deden." En Grada sprak als Naar overtuiging uit :
,dat Sabina en Davina moesten weten wat zij deden."
En daar alle drie zusters nu schenen te weten wat
ieder hunner apart wilde doen, geraakte Gesinus, eerst
een weinig versuft, zoo langzamerhand tot de wetenschap wat hem te doen stond. En hij slaakte een zucht
van verlichting wegens het zich niet een modelbroeder
behoeven te toonen. Maar toen hergekibbel langzamerhand afkefte, en mama, die het bruinig-golfjes-kapsel
maar steeds bewoog in een „fa! jar en IK beleef
pleizier van m'n dochters!" eindelijk zwedg, verhief
Gesinus zijn bedaarde stem, en legde den zusters uit :
hoe ondankbaar zij zich jegens hem gedroegen en
wat een modelbroeder, die niet schroomde, eigenhandig,
zooals onlangs, den spekslager, in de Hoogstraat in
in den Haag, een briefkaart te schrijven, wanneer er
veertien ons v arkenslapjes met reuzel noodig bleken
— eigenlijk wel was. Dat niet alle broeders modelbroeders waren, lang niet, en dat men gerust heel
Holland met de kolonien, „val me niet in de rede,
Davina, ik zeg, gerust heel Holland mdt de kolonien,
kon doorzoeken, eer men een model-broeder als hij, Gesinus,,vOnd. En toen zette Gesinus een dikke punt achter
zijn bestraffing, en verheugde zich in het vooruitzicht van
een dans met Nina Donker en andere aanvallige meisjes.
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Marie, naast Davina zittend, tegen de oranjeboompjes, verwittigd van deze omstandigheid, zegende den
uitsfa
g van het niet door haar bijgewoonde gekibbel.
„Daar te zitten was niets erg," vond zij. Maar, wonder
boven wonder, er daagde voor Marie een cavalier op,
en wel Frits van der Vecht,„die,” meende Davina,
,,zeker door Marie's brilgeschitter was aangelokt."
Marie stond aarzelend op, niet wetend of zij wel
mocht, schuchter naar mama en de zusters glurend .. .
haar ooren al vol van honderd en een bestraffingen.
Doch daar mama Marie de reeds besproken gevaren
wilde leeren kennen, neeg mama goedkeurend het
hoofd ; Sabina neeg dit ook, Davina en Grada bleven
niet achter ; en Frits van der Vecht, thans overtuigd
dat hij een heel lieven indruk maakte op het vergaderd
gezelschap, krabbelde beider namen inde balboekjes,
en bood Marie den arm voor een toertje vooraf. Hetgeen mocht. Marie, die nimmer aan den arm eens
jongelings gewandeld had, voelde haar hoofd duizelen
in lichtheid. „Hoe eng was het !'' Maar Frits van der
Vecht, die een afkeer had van snibbigheid, en op
,WelkomThuis' aangetrokken was geworden door
Marie's bijna niet te hooren stem, vond het gelukkig
ook ,eng' „precies zoo," zei hij, toen hijde
meenhet
Marie te hooren
4-fren.
Endoor dit germ enschappelijk eng-vinden, geraakten zij in gesprek 66 opgewekt, dat de engheid uitbreedde en uitluchtti tot ongedwongen vroolijkheid en
balstemming, waarover niemand meer verbaasd was dan
Marie. Zij voelde zich als iemand op zijn eerste luchtreis.
" Hemel, Frits met Miek•Born!?" viel Florine
bijna in onmacht, ' terwijl Nina en William Marie uit
de verte toeknikten, „Nu en waarom niet?" vroeg
Hanna Kamp ; manhaftig in gortkleurige jurk, een
snoertje ouderwetsch gezette agaatjes, van wijlen
haar g•ootmoeder, als een donker stnempje om haar
hals. Aan den arm vaneen wakkeren abelborst, met
wien zij maar, omdat hij zoo zielig alleen stond, een
gesprek was gaan aanknoopen, stond zij achter Florine.
„ Je broer is toch niet geabonneerd op 1.6g -antj es als jij."
.1 Horloge .1" prevelde Florine, zich half omdraaiend
met smadelijken glimlach. Waarop de adelborst, ver-
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moedend dat Florine wenschte te weten hoe laat 't
was, zijn uurwerk raadpleegde, en haar beleefd vertelde, ,,dat hij 't bij half negen had. Hanna Kamp
schaterde het uit, en vertelde hem vol vertrouwen dat
dit haar bijnaam was op school ; en de adelborst had
daar zoo'n vervaarlijken schik in, dat hij bijna omsloeg
tegen een rood fluweelen bank aan, en Hanna een
dol-leuke ziel vond, en haar naam nog wel vier maal
in zijn en haar balboekje schreef. „Schrijf maar raak !"
liet Hanna toe.
Tante Truida wilde niet dat er een jonge dame
bleef zitten op haar partij, en zij joegde in groepjes
staan de heeren uiteen, als een iiverige patrijshond
het wild. „Alto kinders, kinders, dansen. Jullie zijn
hier niet om leeg te staan. ,,Kennen niemand !" Nonsens ! Zonen Adams moeten niet bang zijn voor dockteren Eva's ! Daar ben ik gastvrouw voor, om te
introduceeren."
Zoo kwam het,dat, terwijl de drie oudste zusters
Born zich met vinnige gelatenheid schikten in hun
lot van muurbloemen, er eensklaps, zonder dat iemand
hem bemerkt had, een schuchtere heer, naast tante
Truida, toe-boog op Davina, en tante Truida in voorstelling napraatte dat hij van Baetius heette, en
Davina . . . „e . . . e . . . om de eer verzocht ." En een
jong vee-arts, die tante's menagerie behandelde,
denkend, „dat gaat gOed daar," kreeg eensklaps moed,
en naderde zoo waar Grada ; termil een gepensionneerd infanteriekapitein, grijs en kort, maar krachtiger en fermer dan de piepjongste luitenant, Sabina
zeer trotsch en gelukkig meevoerde en naderhand
toeren uitvoerde met zijn korte beenen, die menigeen
met lange beenen hem benijden kon, volgens Sabina.
Mama Born, zeer fier op het onverwacht succes harer
dochters, school haastig weg achter het grootste
oranje-boompje, meenend dat iemand op haar a fkwam,
en knoopte een gesprek aan met de ,Drrr', die nooit
had ktinnen dansen, maar het heel gaarne aanzag.
Wat Gesinus betrof, hij kwam zag, en overwon. Nu,
dit had hij te voren wel geweten.
Een statige dame die nooit lachte, en alleen maar
in inwendig vermaak haar neusvleugels trillend uit-
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zette, zij vond zich van te hoogen stand om te schateren, verweet tante Truida, in een apartje, dat al
deze heeren, in plaats van door tante Truida a la
kermisbeer te worden rondgeleid, vooraf hun opwachting hadden dienen te maken bid de te kiezen
dames. „Maar m'n lieve rozenstruik nog toe, hoe kOn
dat nou? Mevrouw, die kiezerijtjes komen opals
Jong gro
en uit den grond. En ik vind 't nu juist
veel jovialer, doet u 't nu niet." En tante Truida
opende het bal met „meneer plantage," alias oom
Freek, en de statige dame trok de wenkbrauwen op,
en ergerde zichover zooveel gebrek aan decorum.
Nina en William zouden nooit dat rondwandelen
en dien bewusten dans vergeten. Ze dorsten elkaar
eerst niets zeggen. Toen begon William maar over
Marie, wat een plezier 't hem deed dat zij er ook was.
,,En nogal netjes voor haar doer !" critiseerde Nina.
En zij bedacht andere kleuren en manieren om
Marie aan te kleeden. ,Marie kon bijv. best in 't
grijs zijn geweest, of in 't lichtgroen. En als hour
haar danwat gegolfd was . ." ,,Zou dat wel staan?"
had William gevraagd. En terwiji zij zoo doorgingen, wisten zij van.. elkaar dat zip iets heel anders
dachten, en rammelden zij snel, om over de verlegenheid heen te komen. ,.,Daar op zij zit milt), broche !"
dorst 't haar niet zeggen.
dacht William, maar
Eindelijk, onder het dansen stamelde hij :
„Wat heb je daar iets moois, dat blauwe . . . . net
vergeetmijnietjes, zeg."
„ Ja, o, , dat is die broche van we weten nog niet
wien . .
Zijn oogen lichtten. „ Wil je 't weten , . . . ik gat
m je . . . . 7)
2 ,Ne6n, . . . jij . . . o William ! Hoe lief . . . en ik was
juist zoo leelijk geweest . . . Waaroni deed je dat? En
hoe flauw er niets van te zeggen. He-e !"
Hij zag opgetogen naar haar stralend gezichtje,
met zijn honderd aandoeningen tegelijk gespiegeld
in haar gloedzwarte oogen.
,Ik ben blij ." zei hid zacht, als beschroomd.
VVaarover?"
„Dat jib er blij mee bent . . . en dat ik 't je gezegd
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heb." Hij haalde zoo verlicht adem, als ware hij
Marie Born geweest, van wie plots de last harer
familie zich voor haar leven afwentelde.
„0, nou, dank je wel, boor, duizendmaal. Heerlijk !"
Toen konden zip er verder niet meer over spreken.
Het was veel te verrukkelijk, en daarom zei William als
jets heel nieuws, dat tante Truida toch zoo' n aardig men sch
was. Nina vond dit ook. , tO William,ik heb den volgenden met Gesinus." William lachte om haar pruiltoon.
„Ik beklaag je ten diepste !" zei hij. ,,Ik condoleer je."
„Dank je. ' Zij lachte hem schalks toe.
En zij meende innerlijk het no wel te overkomen,
nu zij toch verzoend was met William.
Florine van der Vecht had zich intusschen, omvat
door den hoffelijken
arm van Gesinus, „even
blauw geergerd als
haar japon,' merkte
de haar gadeslaande
Helene,
het
tusschen 'Nina Donker en William weer
ddnkwam." Nu, zij, Helene, had al lang van
William afgezien.
Florine vond het om
woedend te worden.
Na Gesinus' afscheidsbuiging te hebben beantwoord, dwaalde Florine zoo'n weinigje
door de dwarrelende
menigte, en stond toevallig even stil bit een
palmengroep, omringd
door een bank, waarop
de ruggen haar toegewend, mevrouw Eckhardt en tante Truida
gezeten bleken en waar zij, Florine, een kostelijke
legenheid bekwam om haar steeds snakkende oortjes
met nieuws te vullen.
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„ Ja, zoo'n aardig paartje, Williamen Nina, blond
en donker !" zei tante Truida. „En je man vertelde
me toevallig dat ze mekaar pas kennen sedert begin
Juli, en hoe kwaad Nina was, omdat William onder
den appelboom lag te slapen. Dat zou hij me niet
verteld hebben, kind, maar ik verwonderde me er
over dat 't ondraaglijke nufje, waar ik me bepaald
over ergerde toen ii ze den eersten keer bij jou zag,
sedert zoo verande, d is. En Freek zei, 't was een
massa door William s invloed."
Ja, 't is verblijdend bepaald. 0, die onceremonieele
ontvangst van William werkte als een weldadige douche
op de overspannen verbeelding van Nientje, dat begrijp
fie." En tante Georgine deed nog eens uitvoerig verslag van de zaak, en deed Florine mee genieten.
„Maar hoe kwam 't dat ze mekaar niet eerder kenden ? Je neef was toch al zoo lang in Holland?" vorschte
tante Truida.
„ Ja, maar eer hij door den berg Eckhardts heen
was. U kent de gastvrije Eckhardts niet."
„Ik ken jou."
„ja, maar ik ben een Casselink van mezelf. Maar
de familieliefde van de Eckhardts voor elkaar grenst
aan 't razende. En dus was William nu hier dan daar
gevraagd, en dan was Nina weer verhinderd, en zoo
zagen ze mekaar niet eerder dan Juli; • even voor Niens
vacantie. ja, verbeeld u, hij kende Marietje Born al,
eer hij Nina kende. Dat vond Nina natuurlijk vreeselij k."
„Ik heb een idee, dat het nog eens een paartje wordt."
„0, tante Truida, ik loop heen, want u gaat aan 't
plannen maken. Laat alles alsjeblieft aan den tyd over."
Florine ging ook heen, om William op te zoeken,
een lachje
an vzegepraal om haar vinnig mondje.
,Wat een kind, wat een schepsel, die Nina, om al op
William te pochen, toen ze hem nog niet eens kende.
Nee maar, dat zal ik hem dan toch eens lekker vertellen, dan krijgt hijen
e beetje inzicht in haar karakter,
en dan zal hij zien wat 'n dier zij is. Dat was dus de
preutsche Nina! Verhalendoen van jongens die zoo
galant voor 'r waren terwiji zij ze niet eens kende.
Om te gillen, om te proesten,
,
om te kraaien! O gauw,
gauw, gauw vertellen aan Helene en Alice !" En zich
'
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dringend, en de fijne kanten van haar japonnetje
scheurend, tusschen de menigte, riep Florine haastig
haar bondgenootjes bijeen, die met nieuwsgierige gezichten aan kwamen draven, .met van gewicht vermoedend. „Zeg, kom jullie eens hier, nee wat ik nou
toch te weten kwam van Nien Donker! O 't is om te
stikken, om je dc5Od te lachen ." Florine giegelde
schel, trillend van opgewondenheid, zich afwendend,
luid den naam van ,Nien Donkey' noemend, om ook
anderer aandacht te trekken. Verscheidene menschen
keken. Eenige oude dames schudden wijs het hoofd
over dit klaarblijkelijk zeer aanstellerig nufje.
,,Zeg, vertel dan Op !"gebood Helene, kwaad dat zij
van thee, met de fijnste biscuits die zij ooit had geproefd,
was afgehaald. „Kom zitten waar ik zat hier."
De drie drongen zich op elkaar met glinsterende
oogen. En Florine vertelde het onnoozele relaas van
tante Georgie opsmukkend met feiten spruitend uit
haar eigen rijke verbeelding.
Helene schaterde van pret. „O, stel je vOOr, vat
een jongensgek, wat een malloot! Hoe zot !"
,,Nee maar, daarom schreeuwde Miek Born toen
zoo !" verkneuterde Florine zich, haar kin een tik met
haar waaier gevend, terwijl herinnering een lantarentje opstak in de duisternis haars geheugens.
„Weet je nog wel . . . ?"
„Gut ja . . . . '
A -a'rttigeera
En om te vertellen dat 7 P met
. . ." Fiurine proestte weer in geluksstraling.,, Ha
ha ha!"
„Nee, hoor, dat is niet waar !" kwam Alice op.,, Dat
verzon jij, en zij verweet 't jou nog. Dat moet je niet
zeggen . . ."
Kind, jij bent gek. Ze zei 't wel
Kind, jij bent zelf gek. Je liegt!"
„Mooi woord voor een freule!"
„Kind, papa moest weten wie jij bent, ik zou niet
eens met je mogen Omgaan.
„Nee kind, ga jij maar liever met wezens uit winkels,
&Hoge' . 7
als
„Zoo, kind , 't horloge' heeft nog nOOit iemand
belasterd. En fk vind 't heel gemeen dat je dat zat
„

„

„
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of te hooren. Er kan van jou wel zoovedl worden gezegd."
„Nou, maar op jou, kind, jij bent zoo braaf!" Florine
krinkelde haar neus omhoog, en bracht een reeds smullig-witte glacd-handschoenduim veelbeteekenend aan
haar neusvleugel.
,,NOU
. !" praatte H6ene maar weer mee, voor
het gemak.
Getroffen door dien smaad, barstte Alice in tranen
uit. En werd toen haastig door de met die droefheid
verlegene Florine in een zijkamer geduwd, waar zij
alleen bleef uitsnikken, totdat zij gevonden werd door
Marie Born, die, in eenzaamheid ronddolend, wijs
kijkend achter haar brilleglazen, daar Frits van der
Vecht zocht naar dame No. 2. — Alice's droefheid
kwam deelen. Want dat was zoo gemakkelijk met
MarieBorn, zij ging altijd zoo in je op, en kon zich
dadelijk heelemaal in je toestand verplaatsen. Alice
leunde haar hoofd tegen Marie aan, en verhaalde
van dat spook Florine.
Marie Born werd er radeloos van. „Hoe kan iemand
zOO slecht zijn !" riep ze. „Er is de helft niet van
waar,Alice. _a zal 't je vertellen hoe 't gegaan is.
En Nien had er naderhand nog spijt van dat ze
verteld had van William, vOOr ze hem kende."
„Laten we 't William vertellen !" besloot Alice opstaand, haar roode oogen drogend.
„Maar hoe kan dat ? Nee, dat zou niet gaan. Dan
zeiden we juist kwaad van Nien. En ze zijn nu
gelukkig weer goed, ik ben blij toe !" verheugde
zich Marie.
Alice stak haar arm door dien van Marie, en wandelde met haar de zaal door. „Zeg, laten wij samen
dansen. De jongens kunnen me heelemaal niet meer
schelen van avond !" Alice snoof gelaten-treurig haar
neus 'e op.
hebben ze nooit kunnen schelen, och er zijn
77
geloof dat Florine
goeie ook bid !" troostte Marie.
der broer wel goed is."
,Laten we 't Nien zeggen."
Maar door Marie, die bittere ervaringen had op
dit punt, kwam Alice te weten, dat men iemand nO6it
wanhopig moet maken met : ,Weet je wat er van je
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gezegd wordt? . . . Dit en dat.' „Want dan zou je je
zoowel willen verdrinken !" besloot Marie, „V ooral
als je dan toch niets doet, zooals ik bijv."
,,Ik begrijp niet hoe jij 't kon verdragen."
„0, je went aan alles, en op 't laatst denk je net
als Hanna zegt : ,Loop naar je grootmoeder, ik heb
er kaas aan'."
„Dat zeggen ze zeker bij haar in den winkel."
„ Ja, waar ze 't zeggen, weet ik niet," treurde Marie,
maar ik heb 't dan dikwijls gedacht. Je moet ook
maar net zoo ongelukkig z(jn. Iemand verzint een
praatje, tien anderen doen er nog wat bij, en zoo
kom je rond."
„Nou, ik zal nooit meer wat van iemand zeggen,
dat ik niet zeker weet !" nam Alice zich voor. „Die
gemeene Florine ! Proffenkind, wat denkt ze wel?
Mama en papa moesten eens weten. Ze zouden haar
ooren aftrekken."
„0, dat 's altijd pleizierig!" verblijdde zich Marie,
„want als ik thuis vroeger vertelde wat ze m hadden
gedaan, dan was 't nOOit waar, dan had ik 't mij altijd
verbeeld, omdat ze 't thuis zelf dan niet gehoord
hadden. En tegenwoordig zeg ik dan maar niets meer.
1k heb tdch altijd ongelijk."
„Kind, hoe akelig voor je. Ik zal je 's op visite
vragen."
„Kind, als je mama dat maar gOed vindt."
„0, ben je mal ! wel ja. Papa heeft je pa vroeger
wel hooren preeken, toen er een zuster van papa
trouwde ; tante Marguerite met oom De Blokke van
Chastigny. Ze wonen nu in Brussel."
Dit bericht stelde Marie gerust ten opzichte harer
onvoornaamheid,die haar, naar zip meende, een belemmering zou zijn in het aanknoopen van adellijke
betrekkingen. Florine wandelde intusschen, de heele
Alice reedsvergeten, vol verheugenis rond aan den
arm van William. Het kostelijke nieuws bewaarde ze
tot later. Ze had den dans na de pauze Oa met William. William mocht eerst nog eens met Nina dansen,
en evenals een kat die een paar muizen wil doorknauwen, hield Florine hen in het oog.
In de pauze soupeerde men gezellig en jolig aan
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kleine tafeltjes, gedekt in het nevenzaaltje. Florine
onderscheidde zich door een macht van anecdotes
en eenige tafeltjes van Nina verwijderd, vertelde zij
nog eens Nina's geschiedenis aan een paar Nina in
't geheel niet kennende jongelui. En het verwonderde
Marie Born, dichter bid dan Nina, in spit van haar
ondervindingen toch weer opnieuw, hoe gereed die
jongens waren kwaad te gelooven van een meisje dat
zij heelemaal niet kenden en dat hun nooit iets in den
weg had gelegd ter wiji zij Florine schijnbaar niet
veroordeelden, maar aardig vonden. Zij begreep niets
van de gevaren, waarvoor haar familie haar had
willen behoeden, Marie, maar in haar eenvoudigheid
vond zij dit een wrakken toestand. „En als zij een
jongen was geweest, had zij gaarne met haar vuist
op tafel geslagen en Florine uitgemaakt voor al wat
leelijk was. 0, was zij maar Hanna Kamp !" En met
leedwezen zag zij die jongens zich nieuwsgierig omdraaien naar Nina, om haar te begluren. „He, hoe
laag, hoe verachtelijk van Florine !"
Na de pauze wachtte Nina een verlammende schrik.
Zij was de broche met de vergeetmijnietjes kwijt. De
witte bloempjes,tuberozen, op zij van haar leest, waren ook natuurlijk weg ; alleen het korte speldje waar
de vergeetmijnietjes van waren afgeknapt, stak nog,
zooals door zorgzame juf gestoken, door het zijdig
krep van haar japon. Een kilte sloeg over haar.
„0, 't zou vertrapt worden . . . . juf had haar nog zoo
gewaarschuwd. En zij, die 't toen idioot-nuffig gehad
had over chic . . . . 0 . . . . o . . . . oo !" Zij had kunnen
huilen, tranen sprongen haar in de oogen, terwip. zij,
gebukt gaand, zocht. Natuurlijk bonsde zij tegen Marie
Born aan, die dadelijk Frits van der Vechts arm losliet, en mee ging zoeken. Maar zij vonden niets.
Doch wie het wel vond, was William, die het blauw
zag glinsteren, bid een poot van het soupertafeltje waar
Nina over hem had gezeten zoo even, en wiens hand
er naar dook, Quist toen het sierlijk voetje van Florine
het kwasi-argeloos wilde vertrappen. „Hei, hei, zeg
. . . . pas op ?" duwde hid haar wat ruw achteruit.
„Gut jongen, je doet me schrikken."
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.„Nee, jij rq, .je trapte haast op de broche .die ik
Nineke gaf." Fiji stak het dingske in zijn vest eszak.
„Nineke!" grinnikte Florine spijtig, haar oogen
puilend van afgunst.
„Mijn heel gewone naam voor haar. Ik noem 'r
alts d zoo."
eet ze 't dan van die broche ?"
71
„ Ja, ik heb, 't 'r gezegd, ik moest 't toch eens zeggen."
„En wat zei ze?' Florine beloerde onderwip min gezicht, waarover een teere glimlach kwam schalken
heel even, want hij school zich onmiddellijk weg, die
glimlach, als achtte hij zich te goed voor Florine's
blikken van gewoon allooi.
,,Wat zezei, net wat ieder meisje zegt, als je haar
een attentie doet, he. Hoe is 't, beginnen ze het
gespring nog niet ? Nina zoekt misschien naar dat
ding, ik zal haar zeggen ."
„He, ik ben mOe, laten we hier eveng aan zitten.
Zoo'n leuk hoekje, zag. Hier, dan zien we alles voorbijgaan."
Florine's frettenoog boorde zich door het schemerig palmengroen, waarom die bank zich rondde, in
dien hoek der zaal, waar zij een poos geleden tante
Georgine en tante Truida had beluisterd. Nu zat
achter dat groen, den rug naar Florine toe, Nina
met Marie Born. Zip herkende Marie aan plekjes
bruin, Nina aan plekjes haar. „Zij suften zeker samen
over die broche."
William, onverschillig door de druktp
heenschuifelend over uen gladgewreven
zich even onversch:1;i g neer, nopend Nina te zien
voorbijgaan. Frits van der Vecht was juist heen om
een glas limonade voor Nina, wie het stof in de keel
was gevlogen, en die meende dat zij kou had gevat
-daar zij bezweet, uit de hitte-zaal, met haar laag
uitgesneden japonnetje zich in de tochtige gang had
gewaagd, omeen der kellners, den man die haar bij
t souper bediend had, te vragen of hij haar broche
00k had gevonden. De overgang van warmte naar
kou deed haar ziek-makend aan. Marie Born trachtte
het Nina uit te praten, en zond Frits, die met Nina
:te doen kreeg, met vriendelijk verzoek naar een der
,
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buffetten, om een verkoelenden dronk, op welken zij
thans beiden in stille treurnis wachtten, turend tegen
een raam op.
William had Nina uit het oog verloren, in de dwarreling om hem been, en Nina was bijna bang William
onder de oogen to komen. „Hoe achteloos moest hij
haar vinden. 0, als zij geweten had dat die broche
van Mm was ! Waarom had zij 't ding ook niet in
heur haar gestoken ! Haar robijnen hartje . . . gelukkig
dat zat nog aan de pareltjes om haar hals . . . . Dat
moest er anders nogbijkomen. Mama's cadeautje ."
„Zag, hoe vrdselijk 6dnig hd? dat je Nien pas in
Juli leerde kennen. Leuk ha . .?" verschrikte een,
helaas al te bekende stem van achter het groen tegen
hun rug, in lief-aanstellerige drukte, haar en Marie.
Zij staarden elkaar strak aan,. onwinekeurig half opnizend, en toenzich even onwillekeurig weer zettend
tot luisteren ; Nina, Marie's hand bijna fin knijpend
van angst.
„Niets leuk," antwoordde een andere bekende stem,
lui-effen. „Wat is ddar voor leuks aan ?"
„ Ja, maar je had zeker al veel van haar gehoord, ha ?"
,Ik wist natuurlijk dat ze m'n nichtje was. Groote
goden,
'
bless my heart, is dat nou zOO om pret over
te hebben? Of je nou iemand in Maart leert kennen
of in Januari of in Juli. Kom, ze beginnen . . . mademoiselle !"
„O, nee maar, ik moet even uitgillen, zag, zoo
vreeselijk leuk . . . ik heb in m'n eentje ergens zoo'n
inqge pret over . ."
)41 om kom !" zei William goedig, in een lach schietend over dat gemaakte doentje, „'t Zal wat zUn,
waar Florientje van der Vecht zoo'n pret over heeft.
Heb toen twee muggen tegelijk gepakt in Juli?
of ging je voor een spin op den loop ? Zeg 't me
maar, ik ben op de ergste dingen voorbereid.
Florine trilde van woede, dat hij zooden spot met
haar dreef, maar zij lachte voort, terwijl zij zijn arm
nam, en hem nog even staande hield, opdat haar
aartsvijandin, claw- achter het groen, den doodssteek
kon ontvangen.
„O nee, 't is die malle Nien. Maanden voor ze je
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kende, zag, nee maar, stel je vOOr, pochte ze al op
je, gilde ze door de heele school dat je zoo'n dot
was en zoo'n snoes, en dat jullie geengageerd waren,
en nog zooveel meer. Had je dat ooit gedacht van
je Nineke ?"
En flauwe kreet van pijn, gesmoord in een snik,
klonk op van achter 't groen. Maar William, nu bijna
voortgesleurd door de opgewonden Florine, naar de
dansend en, die in ,,fox trott" sprongen, Florine's
lievelingsdans
, — William . hoorde niets, en moest
verbijsterd, verwilderd, trachtend tot geregeld denken
te komen, zijn beenen bewegen, Florine aan de hand,
hun armen geheven tot een driehoek.
„Zeg, hou op met dat zot gehuppel " gebood hij
eensklaps bijna beleedigend. „Kijk me eens aan. Lieg
je niet van Nien ? Ze is een kleinelady, heeft veel
te veel manieren om zoo mal te zijn. Maar jij bent
een nest, een valsch dingetje, ik ken je wel, ja. '
„Gut jongen, ben je niet gOed Nien, een lady ? De
heele school van Webbe weet 't, dat ze zoo gek is.
Iedereen vindt Nien stapel, Ze lachen 'r allemaal uit.
Vraag 't Helene,.Alice, Miek Born ! Ze is 'n op end' op
een malloot. Die iongens met wie ik soupeerde, nou . . .
Het zij hem veelbeteekenend gissen, nu door 't dolle heen.
=Hoot ? . . . en weet je wat ik jou vind ?"
„ZOO ;
Zijn voile verachting Het hij zengen over haar gezicht,
haar heele persoon ; „Niet stapel, maar : MISSELIJK. En
alsje een jongen was, kreeg je een striem over je
gezicht, een aandenken levenslang. Dag, JUFFROUW
van der Vecht. Je moet eens een cursus volgen in
goedheid en rechtschapenheid." Hij was, gelijk een
door rooden doek getergde stier, blind van woede.
,,Ja, verbeeld je, Nina, altijd zoo op haar waardigheid met hem, en dat achtte hij Quist zoo in haar .. .
Wacht, nog eens even trappen dat serpentje . . . dOOd
moest ze.' Zip stond nog opdezelfde plaats, niets
voelend van de haar doorprikkende nieuwsgierige
oogen rondom, kijkend strak naar haar schoenpunten
een halve glimlach van voldoening om de lippen. Want
zij wist dat het lasterkooltje altijd een donker plekje
achterlaat op de plaats die het geschroeid heeft. Licht
bleef er toch iets in Williams gemoed van hangen.
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,,Zeg !" William stand op eens weer vlak voor haar.
„Ik geloof niets van jou, niets. En ik spaar je alleen
om je broer, die een nette vent lijkt, en je ouders. Daarom ga ik niet naar je hues en vertel hoe jebent."
En juist omdat hij zoo sterk herhaalde in zijn zenuwachtigheid dat hij er niets van geloofde, genoot zij.
Nu had 't wel degelijk aangeslagen, 't zwarte kooltje.
Zij hield haar hoof je behaagziek-smalend schuin en
haalde de schouders op, hem uitlachend.
Na dit tooneeltje werd die danspartij William zOO
tegen. Doelloos liep hij rond. Waar was Nina gebleven ? Hij wilde haar eens uitvragen. Zij moest eerlijk
opbiechten. Maar wat dan toch . . . ? 't Was om te
kraaien, die malle zotte praatjes. van flauwe schoolmeisjes. Was Nien daar te minder om ? Hij had zich
juist niet kwaad moeten maken op dat nest van der
Vecht, juist niet. Maar zie je, hij kon 't toch niet goed
zetten van Nina. Zoo zot te doen, zoo ijdel . zoo inmal. Toen ze hem nog niet kende, verbeeld je ! Genade,
maar jongens deden zooveel . . . . 't Was mal . . . . maar
vergeeflijk . . . En dat was toen, zie je. Sedert stand ze al
zooveel hooger, ja . . . . En toen op de wei met dien
witten vlinder . . . . En nu van avond . . : . Um, wat
was 't ? Och, en 't waren leugens van dat intrigante
van der Vechtje, ja. En als 't waar was,. 't nog
was een dot
om te lachen. Heel vleiend voor hem.
en een snoes'. Nou, dat hoorde elk(' .j onp:en ook niet van
zichzelf. Gelukkig dat hij nogal ijdel was. Malle
dwaze Nientje. Zoo had ze zichzelf er weer in gewerkt.
Maar dat was 'n nijdig insekt,.hoor, 'n muskiet, dat van
der Vechtje . . . . dat gaf beetjes . . . . Hij had 'r nogal.
hard aangesproken . enfin, 't kon Been kwaad. Hij had
zijn ergernis over eigen zwakheid, dat hij zich zoo had
laten inpalmen door zoo'n nuf, eens op haar gelucht."
Op eens zag hij, door de draaiende paartjes heen,
waarvan er, schoon de muziek lustig doorspeelde, verscheidene ophielden, tante Georgie, met ontsteld gelaat,
omringd door al de Borns, insgelijks met bezorgd aanschijn, en oom Freek, die bleek kwam aanloopen door
een zijdeur, en tante Truida, die naar beneden geweest
scheen en nu boven omringd werd door gasten die
uitvroegen, medelijdend keken, de brauwen hieven, de
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brauwen knepen, de monden wijd openden, alles
in welopgevoeden schrik en dito verbazing.
William baande zich een weg, natuurlijk Nina het
opperst in vermoedens, terwiil angst zijn beenen
zwaarde. „Oom Freek, tante Georgie . . . er is toch
niets gebeurd? ." Wat is er gebeurd? Kan lie niet
helpen?"
„William . . . lieve hemel, waar heb je gezeten dat
je niet weet . . . ." hortte tante, haar avondmantel,
bonten voering buitenwaarts, omslaand. Hij haastte
zich haar to helpen.
„Niemand heeft me jets gezegd, tantetje
."
,0 die mantel . . . . vervelend ding, dank je, William .. .
ook heelemaal
dat komt, ik ben ook heelemaal
Schrik niet, daar werd onze Nien, zeker van de
warmte hier, zoo naar ze kreeg een flauwte, zakte
zoo neer naast Marie Born, net toen Frits van der
Vecht voor haar stond met een glas limonade. Frits
heeft 'r dadelijk de deur, die gelukkig vlak bij was,
ze zat net in dien hoek daar, achter de palmen, uitgedragen en op de gang gebracht. En een van de
meiden heeft 'r gewreven met azijn en 'r vlugzout laten
ruiken, en toen is ze weer bijgekomen, 't schaap. En
toen heeft hij ons geroepen . . . en Marietje Born
heeft geholpen. Ze hebben zich kranig gehouden, die
twee. Gelukkig was tante Truida's dokter net hier
met z'n vrouw. Die zegt dat 't niets is . . . Als 't kind
nu maar op die gang geen kou heeft gevat . . . . Je
kunt ook niets gezien hebben. 't Is zoo gauw gegaan,
Nu, adieu , ."
Hij greep doekjes, die zij over den arm had. „Laat
ik die tenminste voor u naar beneden dragen !" zei
hij bedroefd. „Kan ik niets voor u doen ? voor Nineke?
't Zal toch niets zijn?"
,o, welnddn!" Maar hij kon hooren dat tante niet
geloofde aan de waarheid van haar eigen woorden.
„Morgen is ze weer beter."
,,Mag ik dan komen hooren ?"
.„William, dat is een vraag aan mij.." verweet
En toen zij tranen zag wellen in zijn oogen, trok
zip, klein moedertje, zijn hoofd naar omlaag, en fluisterde hem toe, met een kus op zijn wang, als was hij
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Govert, die lange student : „Malle iongen, trek je er
niets van aan, en kom thugs meer dan ooit. We hebben
je noodig. Je bent on ze oudste zoon."
„Kan ik haar nu niet zien
."
„Neen kind, ze sluimert . . . . oom Freek zal haar
naar de auto dragen. Ga jij ook maar naar hues .. .
je ziet moe en bleek."
En zoo eindigde voor de Eckhardts, onprettig,
tante Truida's zoo aangenaam begonnen partij.

Een half uurtje later spoorde William naar Delft.
Groote genade, arm Nineke, zij had daar gezeten
op die ronde bank onder die palmen . . . in 't hoekje .. .
Ze kon toch niet . . . . die verdraaide Florine, maar
nee, dat zou toch wel niet !"
7)

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.
,UTTERTJE'.

Den volgenden morgen was , Welkom Thuis' in droefheid, want Nina had den nacht heelemaal niet goed
doorgebracht, lag in koorts en sprak wartaal. 's Nachts
waren oom Freek en Gijsje den dokter nog gaan opschellen, en hij was lang gebleven, en 's ochtends teruggekomen, met ernstig gezicht. „Mevrouw," sprak hij tot
tante : „U, met uw drukke huishouding,kunt dit woelig
patientje niet verplegen. U heeft een zuster noodig."
„Eenmister?" in haar verbouwereerdheid begreep
tante niet zoo dadelijk : „Bedoeld u een non ?"
,,Die kunt u ook nemen !" de dokter glimlachte om
haar verbazing. „Die is b e st."
„Keen neent!"
, haastte zich tante Georgie, „vermaakt
u zich niet oVer mij, arm mensch, ik ben heelemaal
overstuur. Maar ik wil graag eenkatholieke zuster,
ik weet dat 't engelen kunnen zijn in toewijding.
Mijn moeder is er ook door verpleegd, met zooveel
liefde. Ik zal die zuster nOtht vergeten."
„Ik ken een uitstekende, alsze vrij is zal ik haar
graag hier zien. 1k heb al dikwijls met haar gewerkt.
1k schrijf even een telegram. Uw knechtje kan 't wel
naar 't postkantoor brengen. Zij is uit den Haag .. .
van die stichting aan 't Bezuidenhout.''
Een uur later stond de zuster voor het hek van
, Welkom Thuis' met oom Freek, die haar per auto
gehaald had.
Alle kinderen gluurden nieuwsgierig om het hoekje
van de eetkamerdeur, toen de zwarte gestalte in
schoudermantel, het hoofd omdoekt en omkapt, zedig
achter oom Freek de trappen besteeg.

280
Dolije en Tinie, eerst in de gang getrippeld, kwamen terugloopen in zielsbenauwdheid, en begonnen
te schreien in duo.
Juf nam Tinie op den arm.
,,Zwarte vouw !' snikte Tinie. „Tinie wil niet zien
zwarte vouw Le6lijk, zwarte vouw ! Tinie bang, Tinie
bang !" en ze drukte haar koontje tegen juf aan,
en schudde haar krullebolletje.
„Lieve vrouw !" verbeterde juf. „Zoete zuster, maakt
arme Nina beter. Arme Nina is zoo ziek. Vindt Tinie
dat niet naar?"
,Ja I"snikte Tinie, haar gezichtje zwart als van een
nikkertje makend, haar poezele knuistjes in de kijkertjes drukkend. ,Tinie boter'ammetje met suiker,
no
u."
De drie indischmannetjes waren er stil van, en
fluisterden geheimzinning. Nooit van hun leven hadden
zij een ,non van nabij gezien. Zij leek hun een geest toe.
„Zij swarrt, heelemaal !" verzekerde Ab, met plechtig genot.
„Nee, zij witte kap van binnen, ik zie, ja, verbeterde Tommy, knikkend.
!"

Piett zich en de anderen af.
„Misschien eet zij niets clan rijst en mals!" bedacht Ab.
„En sambals !" bedacht Tommy.
,,En koffieboonen !" voegde Piet er bij.
„Koffieboonen !" Ab grinnikte. „Jij zOt !"
„Zou zij zich uitkleeden kunnen van al dat swarrt ?"
wilde Tommy weten.
.„En die witte kap, die zij altijd aan moet houden,
zij zeker doof!" peinsde Piet.
„Zou zij ooit slapen 's nachts ?"
,,Ik geloof niet, nee !" antwoordde Ab Tommy. ,Ik
wel hoorde in Inje vroeger, zij altijd bidden, bidden,
bidden, 's nachts ook, in die kerk."
„Gek wel. Zoo bid bid-bid."
,Kom jongens !" maande juf. „Gauw eten en naar
school."
,Moet jij zuster non geen eten brengen, juf?" wilde
Ab toch weten.
„ Ja vent, straks, hoor. Maak je maar niet bezorgd. Eet
nu maar zeif. Gauw, kinders, anglers kom jullie te laat."
,
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11 11e weet wat !" verraste Tommy de ontbijttafel. ,,Zij
een swarte monnik, een booze swarte monnik, enzij
doet Ini gezichten trekken !" En hij begon zijn lenige
indische treks es in allerlei bochten te wringen, ten
bate der kleintjes, die begonen te schreeuwen.
// Tommy, ik zet je daar de kamer uit !" dreigde Juf,
en Aimee en Govert moedigden hem aan door te
lachen. Terentius, daarentegen, keek zeer plechtig,
en hij sloeg juf en Jaan, die even binnenkwam, stom
van ontzetting, door afgemeten te orakelen : „Een .. .
non . . . is . . . een . . . nuttig . . . mensch . . . in . . . de .. .
maatschappij." Zijn groote blauwe oogen keken bovenaardsch.
„Waar haalt 't kind 't vandaan ?" fluisterde Jaan,
die meende dat Terentius' geest van een hoogere orde
was dan gewone verstanden, en dat hem slechts een
kort ondermaansch bestaan deelachtig kon worden.
,Kom Terry, maak jij je dan maar nuttig door je
boterham
'
op te eten !' bracht juf hem familiaar tot
de aarde terug. ,,Nou niet altijd napraten wat je hoort
van groote menschen."
Toen verraste Terentius juf weer door haar neer
te schermen met : „Ik . . . . praat . . . . niet . . . . na .. .
juffrouw . . . Nel . . . ik . . . denk .
zelf."
„Heth-e !" Jaan vluchtte naar de keuken. ,,Dat kind
was bestemd voor engel." Daar de ,engel' echter tien
minuten later kwam vragen : „jaan, compliment van
juf, of je den schoenmaker mijn laarzen mee wit
geven," en ,,bald je vanmiddag weer flensjes?" stelde
hij Jaan wederom gerust.
En intusschen lag Nina, onbewust van dit alles, in
zware koorts. Haar longen waren aangedaan door gevatte koude, en dan had zij haar zenuwgestel weken
lang zoo afgetobd met Florine en wat the zou doen,
en wroeging over eigen uitlatingen van vroeger, dat
haar ongesteldheid lang niet als een lichte kon worden
opgevat.
Tante Georgie stond bij het bed, toen de zuster
binnenkwam met oomFreek, en boog.„Dag
_
zuster."
„MevrOuw! 0, is dit 't patientje ?
moet dan
maar eens gauw beter worden."
De groote bruine oogen der zuster lichtten van zulk
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een diep teeder erbarmen met 't steunend lijdend
wezentje voor haar, dat tante Georgie de hare voelde
vochtig worden. Dit zag de zuster, en zij ging opgeruimd spreken met lieve buigzame stem, die tante's
moedeloosheid oprichtte, nieuwe kracht goot in haar
angstige ziel. ,,Mevrouw moet zich niet dadelijk zoo
ongerust maken. Ik heb al veel ergere gevallen van
longaandoening gezien. Vannacht een beetje bezetting
op de borst gehad . . . ja, dat heb je bijna altijd. Is
't uw dochtertje zeker?'
„Neen, mijn nichtje. Maar ze woont hier, en ik
voel evenveel voor haar."
„0, dat is lief!" Al sprekend ontdeed de zuster zich
van haar mantel, en sloeg haar hoofddoek terug, zoodat
de witte kap die een blozend gezicht omhuifde, aan den
buitenkant ook zichtbaar werd. Toen deed zij een wit
schort voor, een paar witte morsmouwen aan, en ontpakte een gebedenboek, een handleiding voor verpleging, en een doosje met brei-en haakwerk. ,,Als 't
patientje rustig is ! vertelde zij glimlachend. „Hoe
gezellig !" vond tante Georgie, en schoof een tafeltje
bij, en zette er alles op. De zuster kreeg ook een
koortsthermometertje en papier en potlood. „Heeft
mevrouw de thermometer al aangelegd?"
,,Ik niet, zuster, de dokter. Hij zou van middag nog
eens komen, of anders van avond
."
„ Ja, dat is ook best rustig . blijven is voor haar de
boodschap• 't Is een knap meisje . . . mooi donker haar."
„ Ja, och . . . he, ik heb 't kind nooit zoo gezien. „ 0,
gisteravond zag ze er zoo allerliefst uit op die danspartij. Mag ik daar tegen u over spreken ? '
„Maar zeker wel mevrouw, 't staat toch ook in 't
verband met 't patientje. Behandelt u mij maar heel
gewoon, hoor. Dat heb ik graag, dat de menschen
op hun gemak met me zijn, dan werk ik met dens
zooveel lust."
„Ik kan niet begrijpen dat 't zoo opeens . . . . ."
„Dat heeft haar misschien al lang onder de leden gelegen, mevrouw. JA, ... eens komt 't los. Ze is zeker gevoelig van gestel. 0, wat heeft dat kind een koorts. Ik
zal den thermometer toch maar aanleggen."
De zuster schreef juist het aantal graden op, toen
,
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er luchtig getikt werd, en tante George op de teenen
naar de deur sloop, om Aimee binnen telaten, die
met betrokken gemchtje naar het bed wilde gaan.
„Och, mama laat me even, mijn eerste krokusje is
uitgekomen, en ik wou zoo graag dat Nina het zag,
als ze wakker werd. 't Is paars." Zij zag er zoo trouwhartig uit, en keekzoo bedroefd, toen haar moeder
het rood aarden potje wilde weigeren, dat de zuster
medelijden met haar kreeg, en uit de verte aandrong:
,Och, mevrOtiw, laat ze maar, zoo'n krokusje kan geen
kwaad. Als 't nu nog geurende bloemen waren ; die
wil ik nu nog niet hebben, eer dokter weer hier is
geweest."
Aimee het, aangenaam verrast, den blik harer doorctringende grijze kijkers weiden over de zuster, terwijl
zij naderde met de krokusjes. Het viel haar mee de
witte kap, de witte doek recht om het voorhoofd, het
vierkant witte befje, de witte morsmouwen en het
witte schort. Het zag er alles zoo vriendelijk uit, en
dan het lieve, prettige, goede gezicht uit die kap, met
bruine oogen order de donkere brauwen ! „Dag, jongejuffrouw, komt u eens kijken?"
,,Dag . . . juffrouw . . . ." aarzelde Aimee. „Ja."
„Dag zuster, moet je zeggen, Aimee !" onderwees
mama.
„0, dig mister."
De zuster lachte vriendelijk. „Ze weet 't nog niet,
nietwaar? Maar 't went wel. '
„Ik vind u heel netjes gekleed !" keurde Aimee goed,
tot schrik van haar moeder. „En ik brengvreeselijk
graag de menschen eten en drinken. Wilt u niet
wat hebben?
.11 U bent een goede gastvrouw !" de zuster lachte
uit een rooden mond met rijen witte tanden. „Nee, hoor,
lieverd, nu nog niet."
„Zuster, ze maakt me werkelijk beschaamd !" zei
tante Georgie. „Ik ben . . . ."
„0 mevrouw, wat zou dat nu? als ik maar genoeg
krijg om me in 't leven te houden. 1k heb werkelijk
niets noodig."
,,Nee, nee, een kop koffie zult u ciddelijk hebben !"
en tante Georgie greep Aimee, die in stille beschou-
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wing van haar zieke nichtje stond, bij den arm en
voerde haar mede. En de zuster wijdde zich weer aan
haar steunend en kreunend patientie. Zij hoorde mompelen de namen William en Florine. „Dat kind heeft
iets op haar gemoed !" beklaagde de zuster. „Stumpertje. Dat doet de koorts stijgen."
In den loop van den morgen kwam William hooren.
"Hoe is 't er mee?" riep hij al tegen Jaan, die hem
inliet.
„Niet zoo erg goed. We hebben een pleegzuster . ."
Jaan, die een pleegzuster een allerbenauwdst mensch
vond, en wier barometer het uiterlijk van haar anders
zoo vroolijk, nu ernstig mevrouwtje was, trok een
beklemd gezicht, en schudde, in heillooze voorspelling,
het hoofd. William werd echter zoo bleek, dat zij zich
haastte hem gerust te stellen door te zeggen : Ja, of
u je nou al naar maakt der over. Prettig is met,
maar zoo lang er nog adem in een mensch is, leeft
ie in elk geval."
Binnen kreeg William uitvoeriger berichten. Hij
vond oom Freek, broedend, de kamer op en neer
loopen, en tante Georgie probeerde zuchtend te naaien.
Hoe komt dat zoo ineens ?" vroeg William.
Ja hoe . . . ."
,,Als ze er nu maar door komt . . . als die lamme
koorts maar eens weg is . ." OomFreek zou het
onmogelijke hebben willen doen om die weg te maken.
En zoo ging het gedurende eenpaar weken, en
wisselde hoop en onrust elkaar af, in de gemoedei -en
van de luidjes die Nina liefhadden.
Jenny kwam een dag over van Utrecht, maar zij
kon niets uitrichten, en keerde weer naar huis terug,
een beetje gedrukt in haar leven van jong wereldsch
mevrouwtje te midden harer soirée's zuchtend even
gedenkend : Nientje, in haar koortswoelingen ; tegen
Albert er 's avonds over sprekend.
Maar vie het me6st . leed was William. Den dag na
tante Truida's bat reeds, ging hij Marie Born opzoeken. ZU was bij Nina geweest in het nare oogenblik,, en hij ondervroeg haar zoo streng, dat arme
Marie eerst in tranen uitbarstte om het verdriet
Nina en hem aangedaan, en toen eerlijk en trouw
„
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alles opbiechtte. Wat ze gehoord had aan het souper, verzweeg ze echter. Het baatte toch niet of William dit wist.
„Hemel, meneer William,ik meen William, het was
heusch niets wat Nien zei over u. 't Was . . . een
beetje mal, maar och, we zijn toch niet altijd even
wijs, en naderhand zat ze er zoo over in den angst,
want ze wou heusch, heusch graag eerlijk en goed
worden, och, gelOoft u 't toch. En ze zei toch geen
kwaad. Maar Florine en Helene verzonnen dat ze
met ugeengageerd was. Daarin jokten ze weer
vreeselijk. 1k was overal bij. Zoodra Nien u kan zien,
moet u haar geruststellen. Toe, doet u 't !" William
reikte Marie de hand.
„ Jij bent een best kind, Marietje. Je verzoent me wezenlijk met 't felt dat er zulke kinderen zijn als Florine."
„Och, ze is clOrn, onopgevoed, ik weet zelf niet. En
ze heeft or misschien ook spit van. Want Alice heeft
alles vertelci ctaii z.n Hanna heeft Florine
nog zoo vreeselijk den mantel uitgPveegd gisteravond,
en gezegd dat zip alles aan juffrouw Webbe zou
vertellen, en dat de heele school 't zou weten, en
Florine's ouders. 't Spijt me voor haar broer, .hij
stond er bid, en was heelemaal beteuterd . . . . 't lijkt
zoo'n vriendelijke jongen, hij had zoo'n medelijden
met Nien. He, wat een narigheid, en akeligheid,
allemaal door praatjes. Praatjes kunnen iemand ongelukkig maken."
„Nou, laten we hopen dat alles nog terecht komt.
Arme Nineke, ik houd veel te veel van haar, om
haar lets kwalijk te nemen. Integendeel, ik ben heel
vereerd en gevleid dat ze zooveel goeds van me vertelde,
voor ze me kende. 't Is heel lief van 't kind. Nu, dag
Marietje, dank je wel,en compliment aan je familie."
Er gluurden al eenige nieuwsgierige familiehoofden
om de deur der zijkamer maar William greep zijn
hoed, en ontvluchtte alle mogelijke Sabina's, Grada's
en Davina's met een beleefde bulging, en de bewering
dat hij „zeer gepresseerd was."
,,Genade, dat het arme kind nu gekweld werd door
wroeging over zulke onbeduidendheden. Dingen om
te kraaien . . . 't Bewees toch dat ze een dametje was
en fijn en kiesch voelde, arm schaap, arme lieve
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Nineke. 0, had ze hem maar alles gezegd, alles toevertrouwd. Maar hoe kOn ze dat ? Ze had alleen de
gevolgen van haar eigen gekheidje moeten dragen.
Nu, zoodraze maar even beter was, zou hij haar
eens hartelijk uitlachen, en zeggen dat hi/ alle schuld
op zich nam. En dus, ze waren vooraf, zonder dat
hij 't wish, al geengageerd geweest. 0, daar zou hij
haar eens heerlijk mee plagen en zeggendat
hij dan nu wel graag . . . . Maar stil, ze was nog ziek ."
„Hoor eens, mevrouwtje, wat is er toch met dat
kind ?'' vroegen de zuster en de dokter tante Georgie.
„Er schijnt iets op haar te drukken." En de dokter
voegde er bij : „De longaandoening komt ze te boven.
Maar vOOr alles moet ze rustig worden, verlicht en
verlucht van wat haar nu drukt. En wat is dat ?
Heeft ze een streek uitgehaald?"
„Dokter, 't kind is nuffig, maar aan kwa,k1 zoo
onschuldig als een lam. En juist in den laatsten tijd
werd ze zoo lief en goed."
En tante Georgie tobde zich af. De dokter greep
zijn „hoogen chapeau," als tante Georgie altijd zulke
hoofddeksels noemde, en ging heen om andere patienten koortsthermometers aan te leggen, hun magen
uit te pompen, of hun gebroken beenen te zetten. Als
hij er niet dadelijk achter kon komen, wat de menschelijke gemoederen bezwaarde en de genezing vertraagde,
werd hij driftig.
,Weet je wat ?" dacht tante, „ik ga eens naar
Ma
' rietje Born, die moat er meer van weten."
En zij belandde in de kille zijkamer met de pendule
en coupes under stolpen, en den onsterfelijken opgezetten paradijsvogel, die vervelender dan ooit uit zip n
glazen oogen keek. Marie, die Mar geweten al belast
voelde, omdat zij, nog niets gebiecht hadaan tante
Georgie, en zich juist thuis in een vrijen middag verblijdde, trok dadelijk haar mantel aan, zette haar hoed
op en vergezelde tante naar buiten.
En Marie vertelde alles wat op haar eerlijk hart
woog, meer dan haar heele familie ooitop hetzelve
gewogen had. En juist toen tante Georgie met haar
was bid. het hek van , Welkom Thuis,' wie zouden zij
daar vinden dan William, die het evenmin langer kon
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uithouden, en idioot vond nu niet te gaan biechten.
Oom Freek werd geroepen bid deze geheime zitting,
en, in al hun treurigheid, moesten oom en tante even
lachen, en tante riep : „0, die kleine krabbel ! Die kleine
malle krabbel I Zoo'n dwaas krabbeltje, 0 ! o, o, o !"
Ja, ja, spot er maar mee !" zuchtte oom Freek.
William
17 Goddank dat wig er nu achter zijn. Marie
wel bedankt Wat nu te doen ?"
We moeten 't de zuster zeggen."
De zuster ?" kwamen William en oom Freek tegen
tante op, terwiji Marie beschroomd zweeg.
„De zuster," herhaalde tante. ,,Ze is een door en door
lieve, goede ziel, ze hijgt letterlijk om Nien van dienst
te zijn, beult zich af met haar dag en nacht, en als 't
haar kiesch verteld wordt, zonder nou juist in kinderachtige bijzonderheidjes te treden, zal zij Nientje kunnen verlichten. Nee maar, 't is 't eenige."
En zonder verdere tegenwerpingen af te wachten,
stapte tante naar boven trad op de teenen Nina's kamer
binnen, de deur onhoorbaar opendraaiend.
„Zuster," wenkte zij met M.) gezicht.
„Mevrouw !" de zuster kwam nader.
Hoe is 't hier?"
„'t F'atientje slaapt, mevrouw. Lichamelijk gaat ze
vooruit, maar haar tobben houdt alles weer tegen.
1k weet geen raad. En dokter kijkt zoo ontevreden,
als was 't schuld van de zuster."
„Ik weet nu eindelijk waar ze over tobt. En 't is
zoo'n onzin. Wat die nesten zich toch al niet op den
hals halen. Onze Nina heeft op school, zooals zulke
kinders wel meer doen, met nogal lof gesproken over
een neef van haar, een heel lieven jongen trouwens,
en 't kind meende niets dan malligheid. Maar een van
haar kameraadjes vatte dat kwaadaardig op, en strooide
uit door de school, door den lande kan ik niet zeggen,
dat Nina had gezegd : ,Ik ben geengageerd met m'n neef.'
En nu heeft Nina den heelen tijd, maanden lang, in
doodsangst gezeten, en zich zenuwachtig gemaakt er
over dat de neef 't zou hooren, en nu heeft 't booze
vriendinnetje gezord dathij 't te hooren kwam, en
juist op een plek waar Nina alles kon afluisteren, en
waar Nina al zat. En nu denkt ze zeker dat de arme
,
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jongen, die wel kan huilen als een kind, omdat ze zoo
ziek is, haar voor iets vreeselijks zal aanzien. Daar .. .
er uit is 't 1k kon 't u niet eerder zeggen, want ik weet
't nu pas zelf."
,0 mevrouw, 't is om te lachen!" de zuster schoot
ook in een zacht lachje.
„Ja, en OOk om te huilen. Want als dat malle kind
tante of oom die zooveel van haar houden, nu maar
vertrouwd had . . . . Ja ja, die kinderen . . . . Liever worden ze ziek en brengen je in allerlei ellende ! Nu, zuster,
ik vertrouw op u. Ziet u wat u doet."
,,Ik beloof 't u mevrouw.
„Zegt u dat de arme jongen meer van haar houdt
dan ooit. Dat mag u toch zeker wel ?"
7 Lieve ziel, mevrouw ! best. Voor zoo stijf moet u
me niet aanzien. En al moest
rn wat
k ik,
weeti niet
zeggen in 't belang van een patient . . . Ik ben in-in-blij
dat ik weet wat 't lieve kind deert. Ik heb al gebeden
dat ik 't mocht te weten komen en zie . .. ."
Er gloorde nieuw licht in het donkerblauw van
tante Georgie's oogen, toen zij zich weer voegde bij
de wachtenden beneden.
,

,

,

Nina, toen zij, in 't begin barer ziekte, uit een
koortsdroom ontwaakte, was een beetle geschrikt
op het gezicht van die vreemdezwarte gestalte,
maar toen het vriendelijke gelaat zich vooroverboog,
en de koele hand zich legde op haar heete voorhoofd,
verdween de angst.
„Niet bang zip." voor zuster, hoor kindlief."
„Nee, is u hier om mij op te passen ?"
a"
„Hoe heet u."
„Ik ben zuster Barbara."
Maar hebt u anders geen naam ?"
„Nee, wij hebben niets meer van de wereld, wat
dat betreft. Ga nu maar weer zoet slapen, hoor
kindje. Niet te veel praten. Je moet innemen."
Gehoorzaam nam Nina in. En haar donkere oogen
zagen de zuster aan, alsof zij heel veel te vertellen
hadj, maar niet kon.
Zip hield de koele hand van zuster Barbara vast,
,.
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als die eener trouwe vriendin, en zoo sliep zij in.
En aldus was het sedert gegaan. De zuster verbedde haar, nam haar op in de sterke armen, haar
toch altijd veerluchtig aanrakend, zoo wetend de
juiste plekken. En de zuster legde haar de verbanden
om de zieke borst. En 's nachts, als zij wakker werd,
en „Zuster!" riep met haar zwakke stemmetje, hoe
heerlijk was 't dan de trouwe altijd bij zich te weten
met lavenders drank en liefdevoilen blik.
,,Zuster!" zei Nina, op een nacht, toen zij de verpleegster zag bidden, de slanke vingers bewegend
over den rozenkrans. „Bid u voor mij took?"
lieverd."
11 Zeker
,Zuster, ik hou veel van u. 1k hoop dat u van mij
ook houd."
„0, natuurlijk lieverd."
„Maar ik ben protestantsch . . 71
„Dat is voor ons zelfde, kind. Wat doet er dat toe?"
„Gaat u overal verplegen?"
,,Ja kind, wij vragen niet naar geloof. Als de zieke
ons roept midden in den nacht, gaan wij naar den
zieke, en vragen niet wie en wat hij is. Al woont hij
nog zoo ver, nog zoo arm en akelig, wij gaan."
Da is m(560 ' vond Nina.
„Zonder liefde zou ons geloof een dor geloof zijn."
Nina dacht na. Zie, dit was zeker weer de liefde
waarvan tante Georgie gesproken had, lets dat zij,
Nina, vroeger zoo vervelend vond. En nu en nu ...
tranen drongen haar in oogen.
„Zuster !" sprak zij een paar dagen later. ,,Zou ik
doodgaan ?"
„Wel neen, kind, daar zullen we wel voor zorgen.
Je gaat zoo gauw niet dood."
„0, als ik dood ging, zou ik graag nog eerst iemand
willen spreken."
„Wie dan liefje, mag zuster het niet weten ?''
,,Nee, o nee." Nina borg het gezichtje in de kussens.
„Vind u het prettig om te verplegen, zuster?"
De groote bruine oogen van zuster Barbara zag
Nina stralen.
„0 hedrlijk. Zuster kent niets heerlijkers "
„Hoe is 't mogelijk . . . . Altijd in een kamer te zitten
,
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met zieken. Word u dan niet bedroefd?"
„Nee kind, ik ben altijd opgeruimd. Wij zijn cladr
om de zieken te sterken. Wij mogen met om ons
zelf denken, wel?"
77 Nooit meer?"
„Neen, nsflOit. Wij bestaan alleen om God en anderen
te dienen. Zonder belooning dan te weten dat we onzen
plicht doen. Hoeharder wig 't hebben, des te heerlijker. M. ben altijd blip als ik druk werk heb. Dan

ben ik nuttig. Hoe meer lijden we kunnen verlichten,
des te meer voldoening. En als we on ze zieken dan
beter zien . ."
„Ging u altijd zoo uit zieken verplegen ?"
„Ik ben eerst in hospitalen geweest. Daar had ik
soms wel zes en dertig zieken tegelijk. 's Nachts
werden ze dikwijls bij massa's binnengebracht, ruwe
menschen die gevochten hadden, heelemaal bebloed."
."
77 0 vreeselijk
„Och, je hebt er dan toch weer mee te doen, als
ze daar zoo hulpeloos liggen, net kinderen. Ze zijn
toch ongelukkig, joist omdat ze zoo handelen. Maar
nou weer genoeg gepraat. Slapen, hoor."
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,,Stel je voor !" dacht Nina, gehoorzaam haar oogen
sluitend, „ik vind 't al zoo'n opoffering dag in dag
uit in bed te liggen. Maar dan al door maar in benauwde slaapkamers zitten, bid vreemde menschen,
die je vroeger nooit gezien hebt."
„En u mag nooit trouwen, he zuster? 0, ja ik ben
dom, wat een vraag. Maar uw haar onder die kap,
ik heb er 's nachts nooit op gelet."
„Afgeknipt, kort."
Nina huiverde, en greep naar haar eigen lange haren,
die zwart spreidden over 't witte kussen.
0, ik zou 't zoo vree„Mijnhaar zal toch niet
selijk vinden, als mijn haar was afgeknipt. Want u
hebt nou nog een kap. Maar hoe zou ik ooit voor
den dag durven komen!''
„O, wat een ijdeltuitje is dat nou."
,,Ja, ik weet dat ik ijdel ben. Vind u me nu heel
slecht, zuster?"
,Welnee kind, zuster vindt zoo gauw niet slecht.
Da' ar kom je ook wel doorheen."
Nimmersprak Nina tot oom, tante of Aimee, de
eenige huisgenooten bij haar toegelaten, over William. En indien een hunner, in den eersten tied, wel
eens sprak over William, kroop rillend onder de
dekens. ook het noemen van Marie's naam scheen
zij niet te kunnen verdragen, en dus keken zij elkaar
ongerust aan, maar kwelden er haar niet meer mee.
En nu, nadat tante Georgie haar het ,geheim' had
ontdekt, boog de zuster zich moederlijk over haar
patientie heen. ,,Nina moet toch z66 de complimenten
hebben."
Van wien?"
„Van iemand die zooveel van Nina houdt."
„Van Jenny, mijn zuster?"
,,Neen, niet van Jenny.... neen, en ook niet van
Marie, of papa, die weet niet eens dat zijn stoute
meid ziek is. Wacht.... je weet toch wel dat zuster
je nooit n66it verdriet zou willen doen, en nu moet
je zuster eens goed aanhooren. Die complimenten
zijn van Nina's neef. Die arme jongen heeft toch
z66'n spit dat Nina ziek is ; en hij verlangt zOO haar
te zien. Die arme William." En zuster Barbara's mede,,
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lijden ging over William, ontfermend, als was hij een
diep beklagenswaardig slachtoffer van een looze
samenspanning.
,0 zuster, u weet niet, ik durf hem nooit
meer
onder de oogen komen. Hij vindt me vreeselijk. Hij
is zoo streng. '
„Kind, zuster weet er alles van, hoor, alles. En 't
is heelemaal niets erg. Hij heeft er om gelachen. Wel
foei, mag je daarvoor je gezondheid ondermijnen?
Gauw, gehoorzaam bouillon drip ken en vroolijk zip n.
Dan kijkt de dokter niet meer boos. De dokter is boos
op zuster !"
„Zuster, hoe kan u alles weten ?''
„Wel kind, hij heeft 't verteld aan tante. 't Is niets,
niets, niets I Praat je toch niets in. He malle malle
meid!"
Een looden klomp viel Nina van 't hart. Haar
oogen schitterden. „Nu wil ik beter worden ! 0 zuster ..." Zij sloeg haararmen om de witte kap en
lachte naar 't lieve gezicht, waarvan de bruine oogen
haar weer toeteederden. En de zuster lachte vroolijk,
blip de genezing nabij te zien.
„En nu mag William eens komen,zoodra Nina
Opzit. Maak nu maar gauw, gauw, dat je beter word.
Stout kind."
„Zuster, zingt u mij dan in slaap ? Zingt u ,Ave Verum'
van Mozart. Dat is zoo goddelijk. U zong 't
We."
En de zuster zette zich naast Nina's bed, en haar
stem verhief zich vroom en zacht in die schoone
melodie :
,Ave, ave verum corpus ....
Zij zong zacht, tot Nina in slaap was, het lied dat
zij nooit zong dan in haar kerk, of de kloosterkapel,
waar zij bad met de andere zusters. Maar zij had meer
gemerkt dat Nina er door beweldadigd werd. Alles
om het patientje tot rust te krijgen.
Van de andere kinderen was de zuster intusschen
een lieve vriendin geworden. Nadat Nina de crisis
voorbij was, wandelde de zuster daags een half uurtje
rond in den tuin, dat wilde tante die dan haar plaats
innam.
,

,
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En zoo kwam zij er toe vriendschap te sluiten met
juf en Tinie en Dolfje.
Tinie, die eerst de handjes voor de oogen had gehouden en geschreeuwd, werd door juf naderbij gebracht, met haar bolletje onder zusters kap.
„Och, dag schatje," zei de zuster.
„Zeg dan maar, dag zuster!" maande juf. ,Kijk 't
lieve zustertje."
„Daguttertje!" kraaide Tinie. „Dd, da, uttertje !"
Dolfje gaf dadelijk een handje, al gewonnen.
Tinie en hij begonnen nu veel belang te stellen in
,uttertje'. 's Morgens, heel vroeg, ging de zuster altijd
naar de kerk ; zoodra tenminste Nina's toestand het
eenigszins toeliet. Tinie en Dolfje waren heel vroeg
wakker. , Uttertje' moest de kinderkamer voorbij, waarvan de deur steeds op een kiertje stood. En dan
kwamen de twee, in ponnetje en hanssopje, op bloote
voetjes, even op de gang, om ,uttertje' weg te zien
gaan. „Dag uttertje, dag uttertje!"
„Dag dotjes !"
Uttertje, ga 'j na de kek?" vroeg Tinie.
„Ja, Tinie."
„Uttertje, zeg dagdag voor Tinie aan onze lieve
Heertje. Pettig!" Tinie kraaide.
,Ik zal 't doen, hoor Tinie."
Zuster Barbara kreeg ook herhaaldelijk hapjes van
Tinie's koekjes. ,,Uttertje, Tinie bewaard. Eten."
„Nou hoor, wat heerlijk !" prees de zuster. Zij
smakte: He . ."
Ab stapte onvervaard op haar toe, een Woensdagmiddag: „jij swart, jij swart, heelemaal. Maar ,jij
witte kap. Jij prettig, jij zuster bent? 1k wou 66k
wel, ja?" De zuster kneep hem in de wang. „Nu,
kom jij maar eens bij ons in 't klooster, hoor. We
zullen je verkleeden als zuster."
Aimee vroeg telkens: „Ma, krijgt de zuster nu wel
genoeg?" En Aimee voelde zich gelukkig, als zij iets
on brengen, terwijl Terentius de zuster ondervraagde :
„Zou u nooit mogen trouwen ?"
Nee , vent."
,,Maar met een ouwen man op krukken?" drong
Terentius aan.
„

„
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„Met dien ook niet," verzekerde de zuster.
Terentius voelde zich diep teleurgesteld.
„Ik . . . ga . . . trouwen . . . met . . . een . . . ouwe ..
vrthlw . . . op . . . krukken."
„Ja vent? prettig he !"
Ja," vertelde Terentius ongemeen snel. „En ik was
eens met pa op de markt, ziet u zuster en toen zag
een. Ze had een perenstalletje."
„Hij wil vrij peren hebben !" zei Jaan, die op 't gesprek aankwam.
Nee," verontwaardigde Terentius zich weer langzaam, „maar . . . ma . . . heeft . . . zelf . . . gezegd .. .
dat . . . je . . . moet .. ' zorgen . . . voor . . . ouwe .. .
menschen. En . . . peren . . . hebben . . . we . . . hier.
Ze . . . kan . . . hier . . . wonen."
De zuster vertelde Nina van Tinie met haar „uttertje"
en Nina lachte, en ging de zuster ook zoo noemen.
„Dag uttertje, o juist een gezellig naampje voor U."
Dat was een blijdschap, toen Nina den eersten dag
op mocht zitten. Alle kinderen kwamen haar even zien,
en zijhadden alien een geschenkje. Ruikertjes zegeltjes uit de broeikast, een aardig vaasje, om ze in to
zetten, enz. Aimee bracht een aantal poppenkinderen,
waaronder de statige Jans. Maar hoeveel genot gaven
die kleinigheden en het roepen van Tinie, die om
zoentjes bedelde : „Zoete Nina ! Tinie h6 -Cidt van Nina !" En Dolfje, die met zijn mondje kwam!
„Zie je," zei tante, „je hebt je plaatsje gewonnen
,,je bent nu ooze Nina,
De dokter blonk thans van tevredenheid. Hij was
dik, en Jaan verzekerde dat hij er nog een onderkin
kreeg, toen hij verklaarde dat de zuster nu de
patiente verlaten mocht, en tante Georgie haar plaats
kon innemen.
„Uttertje, u komt toch nog terug !"
Nina schreide bij het afscheid, herdenkend de vele
urenvan pijn en troosteloosheid, door ,uttertje' zoo
heerlijk verlicht.
„Zeker dan moet Nina zuster ook eens komen zien
in 't klooster. Dat mag wel, en wij mogen, als de patienten 't de overste vragen, ook nog wel eens komen
kijken naar ze."
,

„

"

,

295
De kinderen hingen *alienom ,uttertje' heen, toen
zij wegging. En Ab grinnikte nog: „Dag, zuster
swartkap.
„Wat, zwartkdp ? Jij bent zwartkOp. 0, zoo'n stoute
vent als dat is !"
Aim& verbaasde zich erover dat de zuster geen geld
mocht aannemen, „en het aan haars vaders beleefdheid
stond 't klooster lets te geven. Maar het had heelemaal
geen haast, als meneer over een maand wou komen, was
't ook goed." En de zuster dankte meneer en mevrouw
en de beste kinderen voor de uitstekende behandeling., at dien tijd. „O zuster ! 't doet ons leed dat we
niet meer zien !" zei tante Georgie, met tranen haar
oogen vullend, „we kunnen u z66'n oppassing nO6it
vergelden. En dat zal meneer nog eens duidelijk tegen
de moeder-overste zeggen." En toen keek de zuster
gelukkiger dan menig koningskind. En zij leidden
haar tot aan het hek, . en wuifden haar toe, en zagen
haar wegstappen : klein dapper uttertje' in haar zwarten mantel en streng zwarten hoofddoek,
'
een barmhartig samaritaantje, dat troost bracht in jammer en
ellende haar hart vol van liefde. Geld en goed had
z1j. niet ; alleen haar hart om te geven. En dat gaf
zip gui en graag.
,,Marie, o Marie !" riep Nina, toen tante deze beschroomde naar boven bracht. En Marie barstte in
tranen uit. Nina was zoo mager geworden. Zij hoopte
dat Nina gauw weer aan mocht dikken.
0,. wat was er veel te vertellen, en hoe vroeg . Nin a
Marie uit over William. ,Hoe zag hij er uit ? Wat zei
hij ? Wat had hij toen geClaan?"
„je moet hem nu zelf zien !" zei Marie. „Ik ga naar
beneden, hem halen. En als hij er is, loop ik gauw weg."
Doch de deur ging open, voor Marie nog had uitgesproken, en natuurlijk liep de haastige jonge man,
die binnenkwam den straling al straling, deze vluchtende schuchtere maagd schier omver, zonder er iets
van te bemerken, Nina .gaf bijna een gil.
,William . . . o, vind je . .
Maar William verborg de heele Nina in zijn armen
en kuste haar vol vuur en ijver, heftig ontkennend :
„Nee, nee, niet 't vreeselijkste en onaardigste schep"

296
sel dat leeft ; alleen maar de allerdwaaste kleine meid
die bestaat, om zich zoo ziek te maken voor niets,
ja! Nu vond je William al zoo lief voor je hem kende. En is hij nu meegevallen in de kennismaking?"
Er spartelde een oolijk Licht in zijn oogen.
„0 ja, ja!'' Nina snikte wild tegen hem aan. „Ik
hield . . . . dadelijk van je. Maar als jij nu maar van mij
ook hield."
„Ook dadelijk! Nattarlijk."
„Is dat nou heusch waar? En ik heb je zoo . ."
„Ja, dat was mooi, toen onder dien appelboom."
Nina schoot in een lach, haar hoofd steeds tegen
zijn schouder aan. ,,Ik ben zoo blij dat je mij niet
veracht."
„Kind, ben je nou suf ik wou je zeggen hoeveel
ik van je hield, toen we samen leunden tegen 't hek
van die wei. Weet je nog wel ? Toen je zoo bedroefd
was. Maar toen kon 't et niet bid me uit."
„Och, dan had ik toch altijd in angst gezeten dat
je die gekke praatjes zou hooren. William, vroeger
vond iedereen me een spook, ik was een spook, maar
nu ben ik toch wel veranderd, vind je niet?"
,,Natuurlijk" vond William het. „je bent nu een
engeltje."
„Nee, dat is natuurlijk niet waar, dat is alleen
zuster Barbara. Maar zoo goed wordt ik nooit."
„Nou, ikook niet. Er moeten rakkers als wij ook
op aarde zijn. Wat zijn we al lang geengageerd, he,
zonder dat ik, vooral, 't wist. Had ik 't maar geweten! BK. had 't zalig gevonden. Zoo'n ezel die ik was,
toen we tegen dat hek aan stonden. Nou, Nineke,
nu staan we midden in een kamer, maar die is voor
mij dan nu de wei, en nu ben je mijn meisje, en over
een paar jaar, als ik ingenieur ben, trouwen we. Als
je tenminste niet van idee veranderdbent, te mijnen
opzichte. Of vind je me weer een luien idi ."
Niet zeggen, o niet zeggen 0, daar heb ik nog zoo'n
spilt van. Hier heb je er een zoen voor terug, William . .
En dit Kaf William gelegenheid zich eveneens weer
zoo ijveng tebetoonen, dat Nina hem een standje
maakte. „Ben je wel mal, wat denk je wel, al zifn we
geengageerd. Ik geloof dat ik nog te jong ben. En
,

,
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in elk geval, zal ik nu mijn haar opsteken !" viel, zij
wilskrachtig uit. „Niemand zal daarin ooit meer iets
over me to zeggen hebben. William, roep tante
Georgie! En oom Freek."
„Hier is je blauwe speldje, ik vond 't!" juichte hid.
„0," jubelde Nina : „Jij? Gelukkig !"
En oom Freek en tante Georgie kwamen, ener
was een gejuich, een gepraat, een gelach, en Nina
werd bijna gesmoord in omhelzingen.
Maar als William door zijn eerste examen was,
zou de verloving pas publiek worden. En toen Nina
voor de eerste maal weer beneden kwam, den heelen
dag voor goed, richtte tante een klein feest aan.
Jenny en haar manverschenen, en Jenny vernam
alles van het speldje, en Jenny zegepraalde over
riPn aanhiriclpr 'Pm tanta. Truida
Pn
Cie Rorns en
Hanna Kamp, en Alice en de :Drrr
'
kwamen Nina
geluk wenschen met haar herstel. En daar Wiliam
zijn schitterend gezicht niet in zijn vestjeszak kon
steken, en dat van Nina evenmin kon opgeborgen
worden, en mevrouw Born niets deed dan naar hen
kijken en vermoedens fluisteren tegen tante Georgie,
zoo liet tante eindelijk maar los, dat Nina's vader
en Jenny er van wisten en ook Williams ouders
waren verwittigd .. en zoodra die . . . zou 't waarschijnlijk . . . Nu, tante was zoo blip. .. 't was zoo'n
beste brave jongen!"
„Maar was vooral Nina niet erg jong ?"
„Ja, maar wat wilt u . . . 't is nou zoo gekOmen."
„O, leert u haar toch alsjeblieft goed de huishouding !"
smeekte mevrouw Born. „En ik heb u ook iets to
zeggen. Nina is ... Nina moet Ja, wat ik u werkelijk wou zeggen is : dat onze Sabina ook verloofd is."
„Wat, mevrouw?"
,,Met kapitein Braam. U weet wel die korte dikke
heer, waar ze op de bewuste partij zoo mee gedanst
heeft, hid is weduwnaar."
,,Mag ik U nu dan duizendmaal gelukwenschen?"
,,Ach . . . 't is nog ,heel geheim. Over een paar weken
ontvangt u de officieele kennisgeving. 1k zeg 't u nu
nog maar officieus. 't Is voor ons alien uiterst verblij,

298
dend. Maar wat verontrustend blijkt, is, dat Frits van
der Vecht, u weet wel de broer van dat onaangename
meisje, aanhoudend brieven schrijft aan Marie, en
haar gevraagd heeft om mee uit wandelen te gaan."
„Mevroirw? "
„ Ja . . . . omevrouw, u zou 't niet gelooven hoe
oproerig Marie na die partij is worden."
Tante Georgie wilde zeggen dat dit een zeer verblijdend teeken was, maar schudde, zich haastig bedenkend, alleen zeer lang het hoofd.
Marie had intusschen Nina tot haar vertrouwde gemaakt. „Last Frits maar aanhouden, als hij 't werkelk meent !" zei Nina.
llnee " zuchtte Marie , " als ik mijn familie niet had
was 't wat anders. Maar hoe zou ik ooit iemand
kunnen brengen in mijn familie? 1k moet van school
als de drie rnaanden om zip n, en 't is mooi als ik
nog les mag gaan nemen in de stad."
Iedereen had altijd wel geweten dat William door
zijn examen zou komen, enhij behoefde niet edns te
roepen : ,,Ik ben er door, ik bener door !" terwijl
Jaan en of en Gijsje hem en Nina huldigden met
bloemen, en ,de bende van Abolino' woest om hen
heen schreeuwde. „Nina heeft William gangesjeerd!"
maakte Ab irereldkundig, terwijl Aimee met Terry
alle poppen feestelijk opsierde, en Govert Mozes de
nederlandsche vlag aan de halsband bond, met wonder- .
fraaie uitwerkinz.
Na den ontvangdag, was net eerste tegenaezoeic
dat William en Ninamaakten, bij juffrouw Webbe,
die hen in alle plechtigheid ontving, bijgestaan door
de trouwe Fratilein, die William ,reizend' vond, en
Nina nooit anders had gevonden. Zip wees William
alles aan : „Daar had Nina altijd gezeten. En op die
bank . . . o ." Toen moest William natuurlijk op die
bank gaan zitten.
Maar toen zij weer op straat stonden, nu op weg
naar de ,Drre die zich zoo hartelijk verheugde in
hun geluk, haalde Nina diep adem. „O, gelukkig!
eindelijk groot ! Van school ! Maar ik zal niet lui worden, boor William. 1k ga bij tante en Jaan leeren
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koken, en juf zal me nog eens goed leeren naaien.
Ze is zoo'n snoes. ik heb haar nu al 't geld gegeven
voor Huibs nieuwe viool." En innerlijk beklaagde Nina
juffrouw Webbe en jaan en juf en Fratilein, en alle
menschen die geen William hadden om heel veel van
to houden.
Maar wie zouden zij voorbij wandelen, onderweg,
dan de dames Florine van der Vecht en Helene
Penningh,die zich trotsch hielden, en zorgden dat
William niet kon groeten, de hoofden omdraaiend.

, Ze heeft hoog haar, zie je wel !" smaalde Helene.
N'ou mag 't."
Maar het al of niet groeten van die twee boezemde
het paartje weinig belang in. Want zij ondervonden
van iedereen zooveel hartelijkheid ; zelfs de Borns
werden, zeker ook door Sabina's verloving, menschelijker, en Gesinus, Nina's bewonderaar, bewaarde alle
spijtige gevoelens onder zijn toegeknoopte zwarte jas,
77
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waar niemand er een greintje van kon ontdekken.
Hanna Kamp verklaarde zich verrukt.
1J ullie bent z66 gezellig, William is zoo'n leuke pa,
en je ziet er doddig uit, hoor Nien. Vroeger had ik
zoo iets nooitgezegd, maar nou krijg je gewoon een zoen."
„Mevrouw," tot tante Georgie, aan het vriendendiner,
waarvan zip eenmaal, in haar strafopstel over onbehoorlijkheid, beloofde te gewagen. „Ik hoop, als vrije
vrouw, moedig door 't leven te stappen, de boeken
onder m'n arm, maar als ik hier ooit eens mag les
geven aan Tinie en lekker Dolfje, en de drie indischmannen, wat graag hoor, d61."
,,Nou, ik zal om je denken, Hannes !" zei tante, en
oom Freek knikte haar, lachend instemmend, toe.
,,En ik" zuchtte Marie Born . ."
„Als jijje nou eerst eens een beetje los kon wringen van je familie," opperde Hanna met wijsheid,
haar nobel altgeluid eenigszins dempend voor de aanwezige mevrouw Born.
„Nou, maar Sabina gaat heen, nu is er toch al wat
ruimte in de halve maan om Marie !" troostte fluisterend William, die Sabina zeer graag houten-poppig
zaggaan naast haar korten, dikken, levendigen kapitein, dol verliefd op Sabina's bevalligheid.
,,En geen moed verloren, Marietje. A1s Nineke en
ik in de West zijn, laten we jou overkomen."
„Ho ho, nee, maar dan is Frits er nog !" bulkte
Hanna, mevrouw Born vergetend, met haar gewone
openhartigheid uit. „Ik ben de vertrouwde van Frits,
die tortelt mij alles toe !"
Marie kleurde donkerrood, en hief de hand naar
haar mond.
„Gut kind, hou je toch stil, als ma . ."
„ Ja en Grada en Sabina en Davina en Gesinus ..."
Mevrouw Born spitste reeds de ooren.
„Niet kibbelen daar?" vermaande tante Georgie, die
angsten uitstond over de strenge dame in kwestie.
,, Kom allemaal nu eens van harte geklonken op 't geluk
van William met Nina Donker, mijn lief nichtje en
ONZE NINA !"
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