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Ze gingen het bosch In, waar ze gauw vriendjes ontmoetten.
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HOOFDSTUK I.

De Verjaardag.
Flip en Henk waren op denzelfden dag geboren.
Dat was een verrassing, vertelde Moeder dikwijls, toen
ze op dien 7*^«° Januari twee jongetjes kreeg inplaats
van één. Ze was er heel blij mee, want ze hield veel
van kindertjes en had er de drukte best voor over.
Hoewel Flip en Henk nu tweelingen waren, dus
precies even oud, waren ze lang niet precies even groot
en dik, even stout of zoet, even sterk en knap. Dat leek
er niets naar. Flip had veel van Moeder, behalve dat
Moeder nooit zoo stout was geweest; hij was ook lang
en mager, vlug en vroolijk en zong den ganschen dag.
Henk leek meer op Vader. Hij was dikker en kleiner
dan Flip, bedaard en langzaam en zou zeker vlijtig en
ernstig worden, net als zijn Vader.
De jongens hadden een heerlijk leventje. Hun Vader,
die dokter was op een mooi dorp, woonde in een prettig huis met een grooten tuin er bij. En achter dien tuin

8

was een prachtig bosch. Door een hekje in het achterste
laantje konden ze daar in komen.
Zij waren nu bijna zes jaar oud. Over een week zou
het de lang verwachte 7"*= Januari, hun verjaardag,
zijn. Ze spraken haast nergens anders meer over. Flip
had een slee gevraagd en citroen-vla, en Henk een
steenen bouwdoos en chocolade-vla. Want ze mochten
ieder een present en iets bijzonder lekkers kiezen.
Hoe dichter de groote dag naderde, hoe opgewondener de jongens werden. Vooral Flip. Hij was zoo dol,
dat hij Moeder telkens om den hals vloog en Henk
onophoudelijk plaagde.
„Jongen, houd je toch bedaard, dat loopt nooit goed
af," zei Moeder vaak.
„Als er nu maar sneeuw ligt op den 7^«° Januari,"
had Moeder tegen Vader gezegd, „want anders zal Flip
als een dolle door den tuin vliegen met die slee; het
kind is niet te houden."
Dat had het sneeuwmannetje zeker gehoord, want
toen Flip op zijn verjaardag al om zes uur naar buiten
keek, zag de vensterbank wit. Natuurlijk kon hij toen
niet weer stilletjes naar bed gaan. Hij maakte Henk
wakker en fluisterde hem in 't oor, dat het gesneeuwd
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had. Henk zei met een slaperige stem, dat hij het heerlijk vond, en sliep dadelijk weer in. Maar dat was Flip
niet genoeg. Even moest hij het Moeder vertellen.
Zachtjes liep hij naar de andere kamer, nam Moeders
hoofd in zijn beide handjes en fluisterde in haar oor:
„Het heeft gesneeuwd, Moeder!" Met een glimlach
werd Moeder wakker. „Wat ben ik daar blij om," zei
ze dadelijk. En ze kuste haar jarigen deugniet en
stuurde hem gauw weer naar bed.
Nauwelijks begon het licht te worden, of de jongens
kwamen bij Vader en Moeder, die ze natuurlijk in de
armen namen, om ze geluk te wenschen. Ze mochten
toen nog even in bed stoeien en gekheid maken, om den
dag prettig te beginnen. Daarna kleedden ze zich vlug
aan, want ze verlangden nu erg naar de cadeautjes.
Aan het ontbijt maakten zij een haast, of ze naar
den trein moesten. Want ze zouden allen te zamen met
de slee den tuin ingaan, voordat Vader uitreed. Hij zou
voor deze gelegenheid zijn patiënten maar iets later
bezoeken; dus daar ging het, hoor!
Eerst de beide jongens achter elkaar op de slee, en
Vader en Moeder trekken; dat ging heerlijk. Toen Moeder en Flip op de slee en Vader en Henk trekken; dat
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ging ook best. Maar toen Moeder en Flip het Vader en
Henk zouden doen, kwam daar niets van terecht. Zij
moesten zoo vreeselijk lachen om dien dikken, grooten
Vader met zijn uitgestrekte beenen, dat zij geen kracht
hadden, om te trekken. Zij proestten het beiden uit;
maar het volgende oogenblik gaven ze zóó onverwacht
een flinken ruk aan het touw, dat ze de slee onder Vader
en Henk uit trokken en beiden in de sneeuw terecht
kwamen. Daverend gejuich! Dadelijk begonnen Moeder
en Flip ze nu met sneeuwballen te gooien, maar daar
bleef Vader natuurlijk niet bij zitten. Hij wipte met Henk
snel op en beiden gooiden zoo hard ze konden terug,
zoodat het nu een waar sneeuwgevecht werd.
Het duurde echter niet lang, of Vader dacht aan zijn
patiënten en holde in eens weg, gevolgd door Moeder,
die de citroen- en chocolade-vla nog moest maken. De
jongens bleven nu alleen met de slee achter en gingen
het bosch in, waar ze gauw vriendjes ontmoetten. Daar
hadden ze nog wel een paar uur pret met de slee.
Eindelijk kregen ze er genoeg van. Ze gingen naar
huis, eigenlijk ook om eens te zien, hoe het met de vla
stond. Moeder was er juist mee klaar en had de schotels
al in de provisiekamer gezet. Nauwelijks hoorde Flip
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dat, of hij ging eens kijken. Hij klom vlug op een bankje,
omdat hij anders niet in de schotels kon zien, die op een
hooge plank stonden. Maar juist toen hij een der schotels naar zich toehaalde om er beter in te kijken, wipte
het bankje om. Al de citroen-vla stroomde over zijn
hoofd en kleeren. Hij gilde het uit. Dadelijk kwam Moeder, die het vreeselijk spektakel hoorde, aanvliegen. Ze
hielp Flip gauw opstaan, en toen ze merkte, dat hij zich
niet bezeerd had, begon ze hem flink te beknorren. Ze
was heel boos! Maar Flip zag er zoo potsierlijk uit met
zijn blonde krullen en zijn heele blauwe trui vol citroenvla, dat ze toch even 't lachen niet kon laten. Vooral
niet, toen Flip maar steeds met zijn tong naar zijn neus
likte, waar de citroenvla in dikke druppels afdroop.
Dat gaf Flip moed en hij begon door zijn tranen heen
ook te lachen. Doch Moeder zei, dat ze wel even van
buiten moest lachen, maar dat ze het van binnen heelemaal niet deed en erg boos was. Flip moest nu eens
denken, hoe vreeselijk jammer het was van al het geld,
dat die vla gekost had, en alle moeite, die zij er aan had
gehad; dat was nu alles verloren door zijn stoutheid!
't Was nog een geluk, dat de schotel niet kapot was.
Zooals Flip er nu uitzag, kon hij natuurlijk op zijn
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verjaardag niet blijven. Moeder ging met hem naar
boven, waar iiij gewasschen moest worden, of het Zaterdag was. Hij kreeg ook schoon ondergoed aan, want
de vla was in zijn hals gedropen en zijn goed kleefde aan
zijn lijf. „Wat een moeite en narigheid," zei Moeder.
Flip had er nu ook zoo erg het land over, dat hij uit
zichzelf beloofde, den heeten dag verder heel zoet te
zullen zijn. „Dan zullen wij het maar vergeven en vergeten," zei Moeder. En met een kus werd de vrede
weer gesloten.
Toen ze beneden kwamen, keek Henk verbaasd, dat
Flip heel anders was aangekleed. Hij had in dien tijd
met zijn steenen bouwdoos gespeeld en van het heele
ongeluk niets gemerkt. Moeder zei er maar niets van.
Vóór ze aan de koffietafel gingen, had ze gelukkig even
gelegenheid, Vader en Henk in te fluisteren, dat ze niet
naar de citroenvla moesten vragen, want dat die verongelukt was.
Flip was verwonderlijk kalm en zoet, zelfs 's middags, toen er veel bezoekers kwamen, om de tweelingen
te feliciteeren. Eigenlijk vond hij dat heel vervelend,
behalve dan natuurlijk 't oogenblik, als hij een presentje
kreeg. Hij had veel liever met de slee naar buiten gewild.
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maar dat ging nu niet, zei Moeder, 't Was juist om de
feestvarkentjes te doen, die mochten niet wegloopen.
Maar toen het bijna vijf uur was geworden, kon Flip
het niet langer uithouden. Hij stelde Henk voor, eens te
gaan kijken, waar Frits en Karel toch bleven. Hij kon
niet begrijpen, dat hun beste vriendjes maar niet kwamen. Gelukkig verschenen die beide jongens juist op
hetzelfde oogenblik, keurig aangekleed en ieder met twee
presentjes in de hand.
„Waarom kom jullie zoo laat?" vroeg Flip.
,,Wel," antwoordde Karel, „omdat we pas tegen het
eten gevraagd zijn."
„O, Moeder, wat dol, dat ze blijven eten!" schreeuwde Flip, en Henk riep: „Dat is een leuke verrassing!"
't Werd echt feestelijk. De deuren van de suite werden
gesloten, zoolang er gedekt werd. En toen ze een poosje
daarna opengingen, zag het er heerlijk gezellig en mooi
uit. Het dessert stond op tafel en er waren drie lampen
aan. In het midden van de tafel stond een groote kristallen schaal met sinaasappelen, appelen, noten en
bananen; aan beide kanten daarvan een kleine taart met
zes kaarsjes er op en naast de eene taart een schotel
met chocoladevla. Naast de andere taart... zou nu een
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nare leege plek zijn geweest, als Moeder er niet heel
handig een mooie vaas met bloemen had neergezet.
't Eerste, wat de jongens riepen, toen ze de taarten
met kaarsjes zagen, was: „De taart van tante Saar! de
taart van tante Saar!" Dat wisten ze zeker, want die
kregen ze elk jaar, telkens met een kaarsje meer er op.
— Jammer, dat tante Saar er zelf niet bij kon zijn, want
dat was nu de leukste, gezelligste tante, die je je denken
kon. Zij was Moeders zuster en kwam wel dikwijls over,
maar alleen in vacanties, want ze was onderwijzeres.
Daarom kon ze vandaag niet komen, maar ze had aan
lederen jarigen jongen een gezelligen brief geschreven
en voor de taarten gezorgd.
Er werd door de jongens verbazend goed gegeten en
allen waren even vroolijk. Zelfs Frits van den dominee,
die anders stil en verlegen was, kwam los met aardige
verhalen. — Toch waren allen blij, toen 't groote
oogenblik daar was, de lampen werden uitgedraaid en
de kaarsjes aangestoken. Wat was dat een mooi gezicht!
Vader sneed nu voorzichtig voor ieder een stuk taart
met een kaarsje er op en zoo kreeg elk een brandende
kaars op zijn bord. Nu moest er gezongen worden:
„Lang zullen ze leven in Gloria!"
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Flip ging boven op zijn stoel staan en sciireeuwde 't
hardst van allen: „Lang zullen ze leven!" Ja, zóó hard
en zóó hoog wenschte hij Henk en zich zelven een lang
leven toe, dat Vader hem verzocht, een toontje lager
te zingen en van zijn stoel af te komen.
Nu moest de taart gegeten worden. Terwijl de kaarsjes nog brandden, moest ieder heel behoedzaam het
brandende kaarsje uit het vloeipapier nemen, waarmede
het in de taart was gezet, om het daarna met een paar
druppels gesmolten was op het bord vast te hechten.
Toen de taart gegeten was, moesten allen achter de leuning van hun stoel gaan staan en blazen zoo hard ze
konden. Natuurlijk blies die groote Vader zijn kaars het
eerst uit, daarna Henk en Frits tegelijk, toen Karel en
't laatst Flip en Moeder, die zoo stonden te lachen, dat
ze geen kracht tot blazen hadden. Nu werden de kaarsen weer aangestoken, om op een afstand van een halven meter verder te worden uitgeblazen. Maar toen
werden de jongens zóó dol, dat er ongelukken zouden
gebeurd zijn, als Vader niet gauw het groote licht had
opgestoken en alle kaarsjes had uitgeblazen.
De tweede taart zou maar tot Zondag bewaard worden, dan hadden ze nog eens pret.
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Mina kwam nu binnen, om schoone bordjes te geven
voor de vla en de vruchten, want de vorige waren vol
kaarsvet. Toen de vla werd rondgediend, keek Moeder
haar stouten zoon Flip even ernstig aan. De zondaar
sloeg één oogenblik de oogen neer, maar keek dadelijk
daarop met een gretig oog naar de chocoladevla, die hij
ook wel lustte.
Na afloop van het feestelijke maal mochten de jongens in de gang stoeien, tot ze binnengeroepen werden,
om een spelletje te doen. Eerst werd „Zwarte Piet"
gekozen. Daarna kwam het kienspel. En juist zouden
ze met het zichtbaar verstoppen van den vingerhoed
zijn begonnen, toen Karel en Frits gehaald werden.
„Kom, jongens, nu gauw naar bed," riep Moeder,
toen ze weg waren, ,,'t is al heel erg laat."
Vlug werden ze uitgekleed en in bed gestopt,, want
't was boven aardig koud. „Heb jullie een prettigen verjaardag gehad?" vroeg Moeder. ,,Ja, ja," riepen ze allebei en vlogen haar om den hals, om te bedanken. Daarna
werden ze warmpjes ingestopt. En, terwijl Moeder de
trap afliep, riepen zij en de jongens nog om beurten:
,,Dä-ag, dä-ag!" tot Moeder de huiskamer achter zich
had gesloten.

HOOFDSTUK II.

Moeder vertelt een heerlijk nieuwtje.
Een paar maanden na den verjaardag stond op een
heerlijken lente-avond de geheele familie voor 't huis,
om Vader uitgeleide te doen. Die moest dadelijk na het
eten op zijn motorfiets uit, om een verweg wonenden
patiënt te gaan bezoeken, 't Was wel leuk, om Vader
zoo te zien wegschieten als een pijl uit een boog, maar
de motorfiets kon Flip niets meer schelen. Toen hij die
voor het eerst gezien had, was hij één en al belangstelling geweest en had hij overal willen aankomen, om te
zien, hoe die machine in elkaar zat. Maar Vader had
dadelijk gezegd, dat de jongens de fiets met geen vinger
mochten aanraken en zelfs niet in de schuur mochten
komen, waar die stond. Nu, toen was er voor Flip alle
aardigheid af geweest.
Ze keken Vader na, tot hij den hoek van den weg om
reed, en gingen toen den tuin in. 't Was al zoo lang licht
en 't was zulk heerlijk weer, dat de jongens, vóór ze
D« Tweelinim.
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naar bed gingen, nog wat buiten mochten spelen. Moeder ging voor de open serredeuren zitten, om te genieten van 't zingen van de vogels. „Echt Lente!" zei ze
tot ziöh zelve en zij snoof de fijne geuren op, die de lucht
vervulden, 't Was, of alles verheugd was, mensch, dier
en plant, om de heerlijke dingen, die bezig waren te
komen. Vooral de vogels waren uitbundig in hun
vreugde. Een poosje bleef Moeder zoo stilletjes zitten;
toen riep ze haar jongens binnen.
„Hè, Moeder, moeten we nu al naar bed," klonk hel
uit twee monden tegelijk, „het is nog veel te vroeg!"
„Ja, jongens," zei Moeder, „dat weet ik wel, maar ik
heb jullie iets te vertellen."
Dat tooverwoord hielp. Als er verteld werd, waren ze
er dadelijk bij. Zooals gewoonlijk in 't schemeruurtje,
gingen ze ieder aan een kant van Moeder op de canapé
zitten, zoo dicht mogelijk bij haar.
„Is het waar gebeurd, wat U vertellen gaat?" vroeg
Henk, die veel van ware verhalen hield,
„Nu," zei Moeder „het is niet waar gebeurd, maar
't zal nog waar gebeuren, hopen we."
„Dan komt tante Saar zeker met Pinksteren," veronderstelde Flip. Maar Moeder schudde het hoofd en
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zei heel zacht: „Ik heb jullie een heel ander nieuwtje te
vertellen en je kunt het niet raden, dus zal ik het maar
dadelijk zeggen.
Je 'krijgt misschien een klem zusje!"
De jongens waren een oogenblik stil van verbazing.
Daarom vroeg Moeder: „Of wilden jullie liever een klein
broertje hebben?"
„Neen, veel liever een zusje!" riepen beiden uit.
„Nu," zei Moeder, „ik zou ook liever een zusje hebben. Maar we krijgen niet altijd, wat we het liefst willen;
het kan ook wel zijn, dat er een broertje komt. En dan
vinden we dat ook heerlijk," voegde ze er bij.
„Wanneer komt het zusje?" vroeg Henk.
„O, dat duurt nog een heel poosje. Over een paar
maanden komt tante Saar, in de vacantie. Na de vacantie gaan jullie naar school. En als ik het dan zoo erg stil
en eenzaam heb overdag, dan komt misschien het zusje.
Is dat nu niet heerlijk voor Moeder?"
Ja, de jongens vonden het verbazend leuk en deden
allerlei vragen.
„Mag ik het zusje in den kruiwagen rijden en 's winters in de slee?" vroeg Flip.
„Nu," zei Moeder, „dat zal nog een poosje duren. Het
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eerste jaar moet zusje haast altijd liggen, in de wieg of
in den wagen."
„Dat is vervelend, dan heb je er zoo weinig aan,"
vond Henk.
„O, maar je kunt wel met haar spelen, als ze in de
wieg ligt, en liedjes voor haar zingen, als je uit school
komt."
,,Hè ja, Moeder," zei Flip, „vertelt u nu eens wat van
de school."
Maar nauwelijks had Moeder opgenoemd wat ze daar
zouden leeren, toen Flip genoeg had van 't stil zitten.
Hij liep naar buiten. Wat Moeder verder van de school
zei, hoorde Henk alleen. Plotseling hield Moeder op met
vertellen, want ze hoorde Flip zoo allerliefst in den
tuin zingen: ,,Klein broertje ligt op Moeders schoot, met
allebei zijn beentjes bloot."
Nog voordat hij het heele liedje uitgezongen had,
kwam hij naar binnen vliegen en riep: „Moeder, als er
een zusje komt, dan moeten we zingen: „Klein zusje ligt
op Moeders schoot, met allebei haar beentjes bloot."
„Hè, ja" zei Moeder, „laten we 't zóó eens zingen!'"
Zij zette zich aan de piano. En zachtjes zongen ze met
hun drieën, terwijl Moeder begeleidde, van 't zusje in
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plaats van van 't broertje. Toen 't uit was, vroeg Henk:
„Maar, Moeder, kan je nu van een zusje zeggen: „Wat
zullen we de deugniet doen?"
„Zeker," zei Moeder, „een meisje is ook wel eens een
deugniet. Kom, laten we nu nog zingen van: „De zon
houdt op te schijnen, zij heeft haar tocht volbracht."
Dat past zoo goed, nu het donker begint te worden."
De laatste regel was: „En wil nu slapen gaan." Ze
zongen dien heel zacht.
Daarna pakte Moeder haar kleine krullebollcn beet en
zei: „Ga jullie nu ook slapen, mijn lieve kereltjes. En
droom dan van 't zusje. Dat zal een heerlijke droom
zijn!"

HOOFDSTUK III.

Een prettige tijd met tante Saar.
Om twaalf uur had tante Saar vacantie gekregen. En
om drie uur was ze al aan 't station, waar Moeder en de
jongens stonden om haar af te halen. Nauwelijks was ze
uit de coupé gestapt, of Flip riep: „Tante, weet U 't al,
we krijgen een zusje!" Ja, dat wist tante al en ze was er
ook erg blij om. Ze kuste haar zuster en de jongens
hartelijk. Vroolijk stapten ze met hun vieren in de brik,
waarmee Moeder en de jongens gekomen waren.
„O, kinderen!" riep tante, ,,wat heerlijk, vacantie te
hebben en hier bij jullie te zijn!" Ze snoof de buitenlucht
diep op, en genoot van het prettige ritje.
„Gaan we nu weer pret maken, tante?" vroeg Flip.
,,Natuurlijk," zei tante, „daar kom ik juist voor! Zoodra we thuis komen, ga jullie maar mee naar boven om
mijn koffer te helpen uitpakken. Ik trek dan kleeren aan,
die er tegen kunnen, en dan gaan we aan den gang,
hoor!"
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Natuurlijk renden de jongens, zoodra ze thuis waren,
naar boven, om bij 't uitpakken te helpen.
Ze wisten heel goed, dat tante altijd iets voor hen
meebracht uit de stad, een of ander spelletje of grapje;
en dat Moeders lievelingskoekjes nooit vergeten werden.
Zoo was het ook nu weer. Juichend namen zij ieder een
pakje in ontvangst en Moeder kreeg een trommeltje.
Daarna werden de jongens naar beneden gestuurd, terwijl Moeder tante zou helpen om verder uit te pakken.
Flip had een plakprent gekregen en Henk een kleurboek met krijtjes. Tante rekende op de regendagen, die
er altijd in de vacantie zijn. Dan moesten ze een nieuw
gezellig werkje hebben, om zich binnen te kunnen bezighouden.
Zoodra tante beneden kwam, werd ze meegetroond
naar den tuin. Daar moest ze eerst de eigen tuintjes van
Henk en Flip zien. Van ieder kreeg ze een mooie bloem:
een takje reseda van Flip en een roosje van Henk. Dat
maakte een heerlijk ruikend bouquetje. En toen wezen
de jongens haar ook het tuintje, dat zusje zou krijgen.
Moeder had intusschen een glaasje lekkere limonade
ingeschonken. Toen de glaasjes leeg waren en ook de
koekjestrommel flink was aangesproken, moest tante den
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schommel probeeren. Daarna gingen ze met den bal spelen en vóór 't eten nog even een klein wandelingetje in
het bosch doen. De jongens hingen ieder aan een arm en
vroegen, of tante na het eten dadelijk verhaaltjes wilde
vertellen. Maar Moeder zei: „Neen, beste jongens, daar
komt niets van. Tante heeft pas vacantie, ze moet eerst
wat uitrusten. We zetten haar na het eten in een gemakkelijken stoel in den tuin en dan blijft ze zitten, zoo lang
ze wil. Dan mag jullie het haar niet lastig maken, hoor!"
Juist toen ze dat zei, kwam de dokter met uitgestoken
handen op tante toe.
„Zoo, Saartje, ik ben blij dat ik je zie. Kom jij hier de
boel weer eens opvroolijken? Daar doe je goed aan!"
Zij gingen nu spoedig aan tafel. Terwijl tante met
Vader en Moeder in gesprek was, moesten de jongens
een poosje zwijgen. Nauwelijks was het eten echter afgeloopen, of ze vlogen den tuin in, grepen ieder een
stoel en liepen daarmee achter tante aan, tot deze een
lekker plaatsje had uitgekozen. Toen gingen ze ieder aan
een kant dicht bij haar zitten.
„Tante," zei Henk, „U hoeft niet te vertellen, maar
ik zal U wat vertellen. We hebben zoo'n leuk plannetje!
We gaan een pic-nic houden in 't bosch."
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„Wie praat er al niet van een pic-nic!" zei tante.
„Wat is dat eigenlijk, een pic-nic?"
„Hè!" zei Flip, „weet U dat niet? Dan ga je in 't bosch
koffie drinken, en eieren bakken op een spiritus-stel. Je
neemt alles in de sportkar mee. Ieder, die meegaat, moet
voor iets lekkers zorgen. Maar je mag het van elkaar
niet weten."
„Nee," riep Henk, „ieder heeft zijn eigen geheim. Wij
mogen een dubbeltje uit onze spaarpot nemen om iets te
koopen. Ik weet al wat ik koop!"
„Ik ook!" riep Flip, „en dan wordt er op den grond
gedekt. En ga je daar allemaal om heen zitten,"
„Jongens," zei tante, „dat is een plan naar mijn hart.
Laten we dat zoo gauw mogelijk uitvoeren!"
„Ja," zei Moeder, „Dinsdag is er kans, dat Vader ook
tijd heeft om op den pic-nic te komen« Als 't dan mooi
weer is, zal het gebeuren."
Nu gingen de jongens nog wat in den tuin spelen en
lieten Moeder en tante rustig zitten praten. Maar toen
ze naar bed moesten, bedelden ze tante of ze mee naar
boven ging.
„Neen, neen," zei Moeder, „maak jullie maar eerst
gauw, dat je in bed komt. Dan wil tante je misschien
nog even komen toestoppen."
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Toen tante kwam, waren de jongens natuurlijk onder
de dekens verdwenen. Ze werden eerst met veel spektakel te voorschijn gehaald, toen ieder driemaal met het
hoofd in de kussens gegooid, daarna gekust en toegestopt, en wip, weg was tante.
Het weer hield zich goed en er was veel kans, dat 't
Dinsdag mooi zou zijn. Maandag gingen de jongens ieder
afzonderlijk met hun dubbeltje er op uit. Toen ze thuis
kwamen, stopten ze hun zak zóó goed weg, dat niemand
hem zou kunnen vinden. Den volgenden morgen werden
ze al vroeg wakker. De zon scheen heerlijk. Dadelijk
trommelden ze tegen de deur van tante's kamer en
riepen: „De zon schijnt! Mooi weer voor den pic-nic;
komt u er nu gauw uit?"
„Ja," zei tante slaperig. Maar ze keerde zich nog
eens om, want 't was pas half zeven.
Om half elf waren alle toebereidselen gemaakt en
stond het heele troepje klaar om te vertrekken. De
sportkar was volgeladen en de jongens stonden er om
heen te springen.
Hun zakken hadden ze er nu ook bij gelegd en
alles was met een kleedje toegedekt. Flips zak
was zoo vol geweest, dat hij haast overstroomde.
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Daarom had hij er een handvol uitgenomen en in zijn
broekzak gestopt.
Vroolijk gingen ze op weg. Om beurten zouden ze
de sportkar duwen, want ze moesten een heel eind
loopen. De plaats, die Moeder voor den pic-nic had
uitgekozen, was wel een uur ver. 't Was op een heuvel aan den rand van 't bosch, met een heerlijk uitzicht
over bouwlanden. Daar, in de schaduw van de beuken,
zou 't verrukkelijk zijn. Als Vader vroeg genoeg klaar
was (maar dat kon hij vooruit niet zeker zeggen), zou
hij daar ook met zijn motorfiets komen.
De wandeling door 't bosch was heerlijk! Moeder
merkte, dat Flip, als hij de sportkar duwde, wat achterbleef en dat dan zijn eene hand in zijn broekzak verdween, om daarna iets in zijn mond te stoppen. Ze wist
nu al, waar Flip op trakteeren zou, want telkens vielen er leege doppen van apennootjes op den grond.
„Flip," zei ze zacht, dat de twee anderen 't niet hoorden, „ik geloof, dat hier in 't bosch eekhoorntjes zijn,
die apenootjes eten, want ik zie telkens leege doppen
liggen. Of zou Klein Duimpje ze hier gestrooid hebben,
om den weg terug te kunnen vinden?" Flip kreeg een
kleur en begreep, dat hij zóó bezig was zijn geheim te
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verraden. Daarom zei hij niets, maar de hand ging niet
meer in den broekzak en de anderen hadden gelukkig
niets gemerkt.
Op den heuvel aangekomen, begon Moeder maar
dadelijk het tafellaken uit te spreiden en haar aandeel
aan den pic-nic uit te pakken: brood, boter, melk,
eieren en ham. Daarna kwamen het spiritus-stel en de
pan voor den dag. Maar, o wee, waar was nu de flesch
met spiritus?
,,Saar, heb jij die niet ingepakt?" vroeg Moeder.
„Neen," zei tante Saar, „ik dacht, dat jij dat gedaan
had." De spiritusflesch was er niet bij en ze konden
dus geen eieren bakken. Wat was het jammer; dat zou
nu juist zoo leuk geweest zijn.
Terwijl ze er over stonden te denken, of er ook nog
raad op was, hoorden ze „Hallo!" roepen.
Daar was Vader!
„Hallo!" riep Moeder terug, „heb je ook wat lekkers
meegebracht voor den pic-nic?"
„Ik?" zei vader heel verbaasd, „ik wist niet eens
zeker, of ik komen kon!"
,,Dan met je ooren weerom!" zei Moeder vroolijk.
„Denk je, dat je van alles mee mag eten, als je zelf
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niets hebt gegeven? En breng dan meteen de flesch
met spiritus mee, die we vergeten hebben. Nu kunnen
we geen eieren bakken."
„Ha, is het daar eigenlijk om te doen," lachte Vader, „nu, vooruit maar, mijn paard wordt niet moe!"
En vlug was hij weer weg.
In dien tusschentijd, tot Vader terug kwam, werd
er nu verder gedekt. Alleen de geheimen van Flip en
Henk werden nog niet onthuld, daar moest Vader bij
zijn. Tante Saar had voor een heerlijke schaal vol afgeriste bessen met suiker gezorgd. Toen de jongens
daar even van hadden geproefd, werd er besloten een
spelletje te doen, tot Vader terug zou zijn. Het was een
mooie gelegenheid voor Stuivertje Wisselen! Vóór ze
er aan dachten, dat Vader terug kon zijn, hoorden ze in
de verte alweer „Hallo!" roepen. Ze schreeuwden nu
allen zoo hard ze konden „Hallo!" terug. Kijk, daar
kwam Vader werkelijk met een wit doosje op zijn fiets
aangereden. Het fleschje spiritus had hij in zijn zak. Hij
deed eerst net, of hij 't vergeten had, om Moeder voor
den mal te houden.
„Wat zit daar in die doos?" vroegen de jongens.
,,Pak jullie maar eens uit," was het antwoord. En
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daar kwamen tien heerlijke taartjes voor den dag, die
met gejuich werden begroet.
„Jongens!" zei Moeder, „nu jullie verrassingen!"
Met een verrukt gezicht strooide Flip zijn zak met
apennootjes op 't tafellaken uit en opende Henk zijn
zak met Verkade korstjes. „Er zitten er net vijf in,
voor ieder een, Moeder!" zei Henk.
„Jullie hebt allebei een goed gebruik van je dubbeltje gemaakt, hoor. Ik wou, dat je van al je dubbeltjes
altijd zooveel plezier hadt!" riep Moeder vroolijk uit.
En nu begon het smullen. De eieren werden gebakken. „Hoor die boter eens sissen!" riep Flip, of het
heel wat bijzonders was. 't Leek ook in 't bosch, of
alles anders was en lekkerder dan in huis. Onder gepraat en gelach werd er heel wat naar binnen gewerkt.
Maar toch bleef er nog zooveel over, dat Moeder voorstelde, eerst een uurtje te gaan spelen en dan later de
rest op te eten.
„Vader, zullen we den berg eens afhollen?" vroeg
Henk. Meteen greep hij Vaders hand en daar vloog 't
tweetal met zoo'n vaart naar beneden, dat Henk haast
geen grond meer onder zich voelde. Flip volgde natuurlijk dadelijk met tante Saar. En telkens als ze weer
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boven waren, klonk het: „Toe, nog eens, tante. Nog
eens, Vader!" Eindelijk riep Moeder: „Nu is 't genoeg,
hoor! Ik heb den boel wat opgeruimd. Laten we nu
verstoppertje spelen."
Hè ja, verstoppertje, dat was heerlijk! 't Eerst zou
Vader zich verstoppen; allen moesten met de oogen
dicht tot dertig tellen en daarna aan 't zoeken gaan.
Vader was gauw te vinden, want hij was achter een
boom gaan staan en er was haast geen boom dik genoeg om dien dikken Vader te verbergen. Met Moeder,
tante Saar en Henk hadden ze meer moeite, want die
kropen onder aan den heuvel in boschjes. Eindelijk kwam
Flip aan de beurt. Hij brandde van ongeduld, want hij
had een ondeugend plan bedacht. Zoodra ze aan 't tellen
begonnen, vloog hij naar een boom, die hem geschikt
leek, en klom er als een aap in. Niemand had daar gedachten op. Flip moest zich bedwingen om niet uit te
proesten van 't lachen, toen hij ze alle vier te vergeefs
zag zoeken, terwijl ze zoo dicht bij hem kwamen. Hij
zat heel gemakkelijk op zijn verheven plaatsje en bedacht, dat hij nog apennootjes in zijn zak had. Die ging
hij lekker kraken en oppeuzelen, net als een aapje, en
hij liet ze daar beneden rustig zoeken.
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Het zoekende viertal begreep er niets van. Waar kon
't kind zitten? Zoover kon hij toch niet weg zijn! Moeder maakte zich een beetje ongerust, of hij ook ergens
tusschen het kreupelhout zat en niet uit de takken los
kon komen, „Dan zou hij wel schreeuwen en zich losrukken," zei Vader ,,daar kan je zeker van zijn."
Intusschen had Flip, die van uit de hoogte alles
hoorde en zag, grooten schik, dat niemand er aan dacht,
hem in de boomen te zoeken. Toen hij er echter genoeg
van had, mikte hij heel handig een leeg dopje op Henks
hoofd. Maar Henk merkte er niets van. Even later
kwam Vader onder den boom en daar mikte Flip hem
warempel juist op zijn neus. Nu was hij verraden!
Vader keek op, zag den lachenden deugniet en riep:
„Daar hebben we ons aapje! Foei! wat heb je ons
laten zoeken! Maar 't was een mooi plaatsje, dat moet
ik zeggen." De anderen kwamen nu ook dichterbij,
om 't aapje te zien zitten. En tante Saar riep:
,,Wat jammer, dat we hem zoo niet kunnen kieken!"
't Aapje kwam nu naar beneden. Maar toen hij van
den laatsten tak af wilde springen, bleef zijn broekje
haken. Met een ruk maakte hij zich los, om den sprong
te kunnen doen, en 't gevolg was een groote winkel-
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haak in zijn broek. „Ziezoo," zei Moeder, „dat is Flip
weer. Kind, kind, wat zullen we nog van jou beleven!"
Gelukkig was het een oud broekje, dus werd er maar
niet meer over gepraat.
Allen gingen nu weer zitten, om de rest van de
heerlijkheden op te maken. Daarna gooiden ze elkaar
met leege dopjes en trachtten juist op eikaars neus te
mikken. Maar de jongens werden ten slotte zoo wild,
dat het op kibbelen en ruzie uitliep. „Moet 't bij jullie
weer op katjesspel uitdraaien?" vroeg Moeder. „Kom,
laten we nu de terugreis maar ondernemen."
Onderweg mochten Flip en Henk om beurten eens
in de sportkar zitten, die nu veel leeger was dan 's morgens. Dankbaar en voldaan over dien welgeslaagden
pic-nic en dien heerlijken dag buiten, kwamen allen
thuis.
„Goed, dat we onzen pic-nic gisteren gehouden hebben," zei Vader den volgenden morgen, ,,want de wind
is gedraaid en we krijgen regen." Nauwelijks had hij
die woorden uitgesproken, of er vielen enkele groote
droppels. Dat was 't begin van een harde regenbui, die
heel lang aanhield.
De Tweelingen.

3

34

Er was geen sprake van in den tuin spelen. Daarom
werden nu de kleur- en plakprenten voor den dag gehaald. Tante zou de jongens helpen. Dat vonden ze zoo
heerlijk, dat ze haast blij waren, niet buiten te kunnen
spelen. Met grooten ijver ging het aan den gang; Henk
met gekleurde krijtjes en Flip met de schaar. Met den
grootsten ernst zat Henk over zijn plaat gebogen en
bleef zoo langen tijd stilletjes voortwerken. Flip daarentegen wipte telkens van zijn stoel en had honderd vragen en uitroepen. „O, tante, ik knip dat kind midden in
haar been!" Dan weer had hij een jongetje onthoofd,
een poot van een tafel geknipt of van een ronden hoed
een steek gemaakt.
„Kind," zei tante, „wat ben jij een woelwater! Als
je op school zoo werkt, zul je nog heel wat straf krijgen, 'k Benijd den meester niet, die jou in de klas krijgt!
Zit nu toch eens stil en kijk beter naar wat je doet."
Flip spande zich even in en deed het toen heel netjes. Maar 't duurde niet lang of hij had er genoeg van.
Hij liep naar Moeder, die bezig was met de kleine,
snoeperige kleertjes voor 't kleine zusje.
„Kom eens hier," zei Moeder, „dit kapertje heb jij
nog op gehad. Laat eens zien of het je nog past." En
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nu zette ze 't kleine mutsje boven op Flips blonde
krullen, 't Stond allergekst en Flip danste er mee voor
den spiegel, tot groot vermaak van allen.
„Stil," zei tante, toen Moeder was weggegaan, om
voor de koffie te zorgen, „ik zal jullie eens als babies
verkleeden. Dan moet je zoo aan de koffietafel komen."
Dat was een leuk idee! Ze kregen elk een wollen
kapertjé met pelerine op, een klein rokje aan en een
bavetje voor. Ze gierden 't uit van de pret.
„Blijf hier even wachten, tot ik terugkom," zei tante
met een ondeugend gezicht. Ze had nóg een grap bedacht. Zonder dat iemand het merkte, liep ze, met haar
cape om, 't huis uit. Het duurde niet lang of ze kwam
met een pakje in haar hand terug. Ze liep er mee naar
't fonteintje, waschte iets af en kwam toen lachend
binnen.
„Kom hier, jongens, ik heb twee fopspenen gehaald.
Je weet dat Vader zoo'n hekel aan die dingen heeft.
We zullen hem eens plagen. Nu stop je 't ding in je
mond en komt zuigende binnen, zoodra Vader er is;
dan zul je een gezicht zien."
„Hè ja, dol!" riepen de jongens. Dat was net iets
voor hen!
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„Waar blijf jullie toch?" riep Moeder. „Vader is al
thuis; kom toch koffiedrinken!"
Tante ging eerst naar binnen, om 't gezicht van Vader en Moeder te kunnen zien als de jongens de kamer
zouden inkomen. Ze sloot de deur achter zich toe.
't Volgende oogenblik ging die weer open. En daar
kwamen de jongens aan, met langzame stapjes en onnoozele gezichten, heel hard zuigende. Moeder proestte
het uit om de leuke grap. Maar zoodra Vader die akelige fopspenen zag, riep hij uit: „Hoe komen die dingen
in mijn huis? Waar heb jullie die vagdaan gehaald?"
„Die zijn natuurlijk voor zusje," zei tante Saar, om
Vader te plagen. Maar Henk, die e?n beetje bang werd
dat Vader boos zou worden, riep: „Och Vader, 't is
maar een grap, tante heeft ze in de buurt gehaald."
„O!" zei Vader, ,,dat is weer echt iets voor die ondeugende tante Saar." En nu nam hij Henk de speen
uit den mond en wilde die in tante Saars mond stoppen, om haar te straffen. Maar dat lukte hem niet, want
Flip sprong op zijn rug en wilde zijn speen in Vaders
mond stoppen, 't Werd een wild gestoei en 't duurde
niet lang, of 't heele stelletje lag op den grond, behalve
Moeder, die er bij stond te lachen. Om er een eind aan

Daar stonden de jongens met heJt onnoozele gezichten.
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te maken riep ze de jongens toe: „Ga jullie eens even
naar Mina en Trui; ze hooren ons zoo lachen, laat ze
ook eens zien, hoe dwaas je er uit ziet."
Zoodra de twee babies de keuken in kwamen, klonk
daar ook een luid gelach. Door al die vroolijkheid in
huis hinderde 't niemand, dat het buiten maar steeds
lintjes regende, zooals tante Saar dat noemde.
Nu hadden de jongens den smaak van yerkleeden
beet! Ze kwamen na de koffie weer binnen, de een met
een jas en hoed van Vader, de ander met een muts en
boezelaar van Trui. „Wacht," zei tante Saar, „nu weet
ik een goede tijdpasseering voor den regenachtigen
middag; we halen de heele kist met verkleedgoed van
den zolder naar beneden. Toe, Trui, help me maar
even!"
De jongens dansten om de kist heen, die allerlei
moois bevatte van comediestukjes, die Moeder en tante
vroeger gespeeld hadden. Flip werd eerst als een boerinnetje verkleed met oorijzers en kap, en Henk als
een marketentster met een soldatenmuts op. 't Stond
hun alles even gek, want 't was hun natuurlijk veel te
groot. Daarom stelde Moeder voor, dat tante 't nog
eens zou aantrekken. Dat gebeurde. En nu vertelde
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tante er bij, waar en wanneer ze die pakjes had gedragen en wat ze er bij had opgezegd. O, die tante kon
zoo prettig vertellen, ze wist haast nog meer verhalen
dan Moeder.
Gelukkig duurde de regentijd niet heel lang en konden de verdere vacantie-plannetjes allemaal worden
uitgevoerd. Tweemaal een mooie rijtoer en tweemaal
een tochtje met den trein, waarbij Frits en Karel ook
werden uitgenoodigd. En zoo naderde al weer veel te
gauw de dag, waarop tante Saar zou vertrekken. Ze kon
niet langer blijven, want ze zou nog een reisje naar
Thüringen maken met een paar vriendinnen.
De brik kwam dus weer voor en Moeder, tante en
de jongens stapten er in. Aan 't station werd er hartelijk: „Tot weerziens in de Kerstvacantie!" geroepen en
nog met de zakdoeken gewuifd, tot de trein uit
't gezicht was. Hoe jammer, dat tante Saar wegging,
't Was toch veel gezelliger, haar te halen, dan haar weg
te brengen.

HOOFDSTUK IV.

De jongens gaan naar school en er
komt heusch een zusje.
Den 28***" Augustus begon de school. De jongens
waren er beiden opgewonden van en praatten de laatstp
dagen haast nergens anders over. Maar toen ze naast
Moeder er heen wandelden (Vader kon niet mee, want
die had juist spreekuur), hadden ze niet meer zooveel
te vertellen. Ze leken wel een beetje onder den indruk
van den ernst van 't geval. Daarom sprak Moeder maar
veel en zei, hoe heerlijk 't zou zijn, als ze lezen konden,
en dat ze nu maar erg goed moesten opletten en goede
vrienden moesten blijven met de juffrouw. Die stond
aan de deur om de jeugd te ontvangen, en riep hun toe:
„Daar hebben we nu de tweelingen van den dokter!"
,,Ja," zei Moeder, „daar hebt U nu ons tweetal
Henk en Flip." En ze wees daarbij den donkeren en
den blonden krullebol aan. Zij praatte nog even met
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de juffrouw. Maar de jongens verlangden erg om naar
binnen te gaan en dus duurde 't afscheid heel kort. Ze
kusten Moeder haastig en zaten nu spoedig in de bank
tusschen de andere kinderen, terwijl Moeder alleen
naar huis liep. Hè, wat was dat een akelig, ongezellig
thuiskomen, zoo stil en leeg, nu de jongens er niet
waren. Moeder haalde gauw de kleertjes voor zusje
voor den dag, maar haar gedachten waren bij het
tweetal. Hoe houdt Flip het uit, zoo lang stil te zitten,
dacht ze. Ze was zóó nieuwsgierig hoe het gegaan was,
dat ze al lang voor den tijd bij de school stond. Flip
kwam warempel het eerst de deur uit. Hij zei, dat
't heel leuk was geweest. Alleen vond hij 't erg vervelend, dat je niet uit de bank mocht komen, of je
moest het de juffrouw eerst vragen. Een paar maal
had hij het gedaan, om iets op te rapen, of eens op de
lei van zijn buurmeisje in de andere bank te kijken.
Maar toen had de juffrouw gezegd: ,,Flip, jongen, dat
gaat niet, ventje! Zonder 't te vragen mag je de bank
niet uit. Dat doen de andere kindertjes ook niet."
Henk deed een trouw verslag van wat hij geleerd
had en wilde het thuis dadelijk nadoen, om het Vader
te laten zien.
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's Middags gingen ze er allebei opgewekt weer heen.
Toen Moeder ze om vier uur kwam halen en aan de
juffrouw vroeg, of de jongens 't haar niet lastig hadden
gemaakt, antwoordde deze: „Nu, Mevrouw, uw zoontje
Flip is een woelwater. Ik heb hem vandaag natuurlijk
nog niet gestraft, maar 't zal nog wel wat moeite
kosten, vóór hij aan 't stilzitten gewend is. Hij doet
maar of hij thuis is. En hij maakt de andere kinderen
aan den gang door ze toe te knikken of iets grappigs
te zeggen. Met Henk heb ik niets geen moeite, dat is
een ijverig ventje.
Het duurde niet lang, of Henk kwam op een keer
alleen thuis (want ze werden nu niet meer gehaald).
Hij vertelde, dat Flip school moest blijven. Hij was
weer uit de bank gegaan om zijn potlood op te rapen,
en toen had hij een ander jongetje aan de beenen
getrokken. Toen de juffrouw zei dat 't zoo niet ging en
dat hij nu school moest blijven, had hij gezegd: „Hè
nee, juffrouw, laat U me maar naar huis gaan, dan
krijgt U een cent uit mijn spaarpot." De kinderen
hadden allen lachend naar Flip gekeken; maar de
juffrouw had in 't geheel niet gelachen. Zij had hem
zóó ernstig aangekeken dat Flip zijn mond had
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gehouden. Hij begreep nu wel dat hier geen cent kon
helpen en er niets meer aan te veranderen was.
Hij behoefde niet langer dan een kwartier te
blijven, maar 't was toda al heel erg, vond Moeder:
pas een paar weken op school en dan al school
blijven. Wat zou tante Saar daar wel van zeggen als
ze 't hoorde!
Flip nam zich voor, beter op te passen. Maar telkens
was hij dat goede voornemen weer vergeten en dan
was 't weer mis. Toch ging hij graag naar school,
want aan 't leeren had hij heelemaal geen hekel.
Eens op een dag, toen de jongens zoowat een maand
op school waren, kwam er iemand in huis die ze niet
kenden. Het was een pleegzuster en de jongens moesten
haar zuster Marie noemen. Ze was gelukkig erg aardig
en bracht de jongens den eersten avond al naar bed.
Toen ze den volgenden dag uit school kwamen en het
huis binnen wilden stormen, stond Vader aan de deur
en zei met den vinger op den mond, dat ze stil moesten
zijn, want dat er heusch een zusje gekomen was. Het
lag nu te slapen. Vader nam de jongens mee naar zijn
studeerkamer en vertelde toen van 't zusje. Ze gingen
ieder op een knie zitten en deden allerlei vragen; oi
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ze 't zusje mochten zien, of ze nu muisjes op hun
boterham kregen, en nog veel meer. Ja, er stonden al
boterhammen met muisjes klaar en als ze 's middags uit
school kwamen, mochten ze 't zusje even zien.
Dien middag zat Flip geen oogenblik stil. En ook
Henk verlangde erg, dat 't tijd werd om naar huis te
gaan. Maar dat nam de juffrouw ze nu natuurlijk niet
kwalijk, want ze hadden verteld, dat ze na schooltijd
't zusje zouden mogen zien.
Thuisgekomen, gingen ze aan Vaders hand naar
boven. Moeder lachte tegen ze en wees naar de wieg
waarin 't zusje lag. Ze mochten er even in kijken. Maar
er was niet veel te zien, alleen een klein roze bolletje
met toegeknepen oogjes en een heel klein roze vuistje
boven de dekentjes uit. 't Viel de jongens niet mee, dat
't zoo klein was. Toen ze, na Moeder gekust te hebben,
weer gauw naar beneden moesten en Vader naar zijn
patiënten ging, zei Flip: „Ik wou, dat 't zusje in de
vacantie gekomen was, dan hadden we tante Saar ten
minste, 'k Vind het nou een saaie boel hier."
Gelukkig werden ze een paar maal bij Frits en Karel
op visite gevraagd. Ook kwam zuster Marie wel eens
met hen spelen. Maar 't werd tooh pas weer leuk en
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gezellig in huis, toen Moeder en 't zusje beneden
kwamen. Dat was een feest, toen de wieg in de huiskamer werd gezet. Als de jongens nu thuis Kwamen,
liepen ze er heel zachtjes heen, om te zien of zusje de
oogjes open had en of ze hun vinger wilde grijpen,
't Was alleen maar jammer, dat 't nog lang zou duren,
eer ze zoo groot was, dat je eoht leuk met haar kon
spelen!

HOOFDSTUK V.

Een jaar later.
De eerste verjaardag van Zus was luisterrijk gevierd.
De jongens hadden van geld uit hun eigen spaarpot
een stukje speelgoed gekocht. En tante Saar had een
kleine taart gestuurd met één kaarsje er op. Zus had
dat lichtje op tafel zoo mooi gevonden, dat ze zat te
kraaien en te blazen van pret. Ze had ook een stukje
taart mogen proeven, want 't was een zacht gebak,
maar daar had ze leelijk tegen gedaan. Ze had het
dadelijk weer uitgespuwd, tot groot vermaak van de
jongens.
't Was een schat van een zusje geworden en de
jongens waren dol op haar. Ze zat soms in 't speelhek
als ze uit school kwamen, en dan gingen ze bij haar
zitten. Zij bouwden een toren, die Zus zoo gauw
mogelijk omgooide, of ze namen haar op hun schoot en
lieten zich geduldig aan de krullen trekken, 't Was een
vroolijke zus en de lieveling van allen.
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Intusschen waren de jongens natuurlijk ook een
jaartje ouder geworden en na de vacantie verhoogd.
Ze hadden nu niet meer een juffrouw, maar een meester.
Die meester was heel aardig. Alleen had hij één vervelende gewoonte, vond Flip. Hij stelde hem zijn
broertje Henk altijd tot voorbeeld, 't Was altijd:
„Waarom werk je niet door, zooals Henk," of: „Waarom schrijf je niet zoo netjes als Henk." Dat begon Flip
te vervelen. En omdat hij zijn woede daarover niet aan
den meester kon doen blijken, moest die arme Henk
het ontgelden, die het toch niet helpen kon. Eens was
daardoor een erge vechtpartij ontstaan. Flip had Henk,
toen ze naar huis liepen, voor „Brave Hendrik" uitgescholden, en dat liet Henk zich niet zeggen. Hij gooide
zijn tasch neer en ranselde Flip zoo geweldig af, dat
de andere jongens er bij te pas kwamen en het een heel
standje op straat gaf. Thuisgekomen, zagen ze er beiden
zoo gehavend uit, dat Moeder vroeg, wat er gebeurd
was. Henk vertelde 't toen en zei: „Ik wil niet dat hij
me „Brave Hendrik" noemt. Als hij dat tóch doet, krijgt
hij een pak ransel."
„Daar heb je gelijk aan," zei Moeder, „dat mag Flip
niet zeggen, want je bent het niet. Een „Brave Hendrik"
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is een zoete, flauwe jongen, die niets durft, en dat is
Henk volstrekt niet. Ik wil dus ook niet, dat je hem
zoo noemt. Hoor je dat. Flip, ik verbied het je." En
als Moeder dät zei, was 't ernst.
Soms had Flip buien, dat hij ook verbazend zijn best
deed. Maar als hij iets heel goed 'had gedaan, bedierf
hij 't dikwijls zelf weer door een of anderen dwazen
streek. Zoo hadden ze eens thuis een bloempot moeten
teekenen. Flip kon goed teekenen en had zóó zijn best
gedaan, dat zijn teekening er werkelijk nog beter uitzag
dan die van Henk. De meester had een prijs beloofd
aan hem, die de mooiste teekening had gemaakt. Flip
geloofde heusch, dat hij een kansje had om den prijs te
krijgen.
Netjes opgerold, met een blauw touwtje er om heen,
namen de jongens hun werk mee naar school. De
meester kwam binnen en ging even voor de kast staan
om daar iets uit te halen, met zijn rug naar de jongens.
Van dat oogenblik maakte Flip gebruik om zijn rolletje
in de hoogte te gooien en weer op te vangen. De eerste
maal gooide hij 'het recht omhoog en ving het weer op,
zonder dat de meester het gezien had. Dat gaf hem
moed om 't nog eens te doen, maar nu gooide hij het
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zóó wild omhoog, dat het verdween en niet terug Icwam.
Hij keek verschrikt om en zag, dat het op het hooge
raamkozijn was terecht gekomen. Wat had hij het land!
De meester had het gelukkig niet gezien, maar hoe kreeg
hij het er af? Ging de meester de klas maar even uit,
dan zou hij 't er gauw met het haakje afwippen; maar
de meester ging niet. Hij draaide zich juist om en zei:
„Ziezoo, jongens, heb jullie allen je teekening meegebracht? Laten we dan eens zien, wie den prijs
verdient."
De meester keek de rijen eens langs en zag dadelijk,
dat Flip geen teekening in de hand had en heel verlegen
zat te kijken.
„Hoe is 't, Flip," vroeg hij, „heb jij geen teekening?"
„Jawel, meester," zei Flip, „maar 't rolletje ligt daar
boven op 't raamkozijn."
De heele klasse moest lachen.
„Hoe komt 't däär nu. Flip? Heb jij 't er zelf op
gegooid, of heeft een andere jongen 't gedaan?" vroeg
de meester.
Nu moest Flip bekennen, dat hij 't zelf gedaan had,
en vroeg of hij 't er af mocht halen,
„Neen," zei de meester, „dat mag je om vier uur
De Tweelingen.
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doen. Ga nu in de eerste klas zitten en maak deze
sommetjes. Je hebt het door je wildheid weer heelemaal
voor je zelf bedorven."
Flip had wel kunnen huilen van spijt, maar hij hield
zich goed. Om vier uur moest hij met 't trapje komen,
om het rolletje van het raamkozijn te halen. De meester
bekeek zijn teekening eens goed. „Dat is geducht jammer, mannetje," zei hij, „want je werk is zoo mooi,
dat je zeker den prijs gehad zou hebben." Flip barstte
in tranen uit. Hij kwam nog snikkende thuis. Moeder
beknorde hem niet, toen ze hoorde, wat de reden van
zijn verdriet was. Ze wist nog maar al te goed uit haar
eigen jeugd, dat ze ook wel eens zulke ongelukjes door
haar wildheid had gehad. Door schade en schande
moest men wijs worden.
Flip zocht nu zijn troost bij zusje, die hem zóó
door haar vroolijkheid aanstak, dat ze spoedig met
zijn tweetjes pret zaten te maken, alsof er niets
gebeurd was.
Dan was er nog iets, dat Flip altijd troostte als hij
straf had gehad op school. De jongens vonden hem
altijd zoo grappig en zoo moedig. Frits vooral, die zelf
wel graag stout zou willen zijn, als hij 't maar durfde.
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was een bewonderaar van Flip. Hij zei dikwijls tegen
hem: ^
„Jij bent de leukste jongen van de klas, Flip, door
jou hebben we nog eens pret." Dat hoorde Flip graag
en 't spoorde hem aan om leuke dingen te zeggen of
te doen, al kostte het hem straf.
Zoo kreeg hij het eens op een morgen in zijn
hoofd, om al zijn kleeren binnenste buiten aan te
trekken, alleen maar om iets geks te doen.
„Kind," riep Moeder, „hoe haal je 't in je hoofd!
Qa maar gauw naar boven en keer alles weer om,
tot de onderste verdieping toe, hoor! — Als dat zoo
voortgaat vandaag, zal 't me wat geven," zei Moeder
tegen Vader, „dat voorspelt niets goeds."
Flip kwam verwonderlijk gauw naar beneden, zoodat
hij zich onmogelijk heelemaal uit- en aangekleed kon
hebben. Hij had dan ook maar alleen zijn broek en
trui omgekeerd. Maar daar was Moeder niet tevreden mee.
„Qa naar boven. Flip, en doe wat ik je gezegd
heb," zei zij ernstig. „Als je gauw voortmaakt, heb
je er nog best den tijd voor."
„'k Heb er geen tijd meer voor; 't is uw schuld
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als ik te laat kom," zei Flip, terwijl hij boos de kamer
uitliep.
Had hij nu werkelijk yoortgemaakt, dan zou 't nog
wel gegaan zijn. Maar hij treuzelde zoo, ook met zijn
boterham eten, dat hij heusch te laat kwam. Henk had
nog aan den meester gevraagd, of hij nog even de
deur open wilde houden, want dat Flip dadelijk zou
komen. Maar 't duurde te lang. Flip kwam voor een
gesloten deur!
„Dat kost je een half uurtje schoolblijven, vriendje!"
zei de meester. ,,Wat heb je uitgevoerd, dat je zoo
laat bent?" En nu vertelde Flip tot groot vermaak
van de klasse, met een heel onnoozel gezicht, dat hij
al zijn kleeren omgekeerd had aangetrokken en dat
Moeder hem toen weer naar boven had gestuurd.
Het eerste uur hadden ze rekenen. Flip kon heel
goed rekenen. Maar dezen ochtend wilde 't niet lukken.
Hij had vreeselijk het land dat hij een half uur school
moest blijven. En dat vandaag, nu de veearts zou
komen koffiedrinken!
Als hij gauw na de koffie weer wegreed, zooals
dikwijls gebeurde, dan mochten de jongens altijd
een eindje met hem meerijden op zijn wagentje,
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meestal tot de groote laan. En als ze dan het bosch
door staken, kwamen ze nog juist bijtijds op school.
Dat zou nu ook misloopen!
Zijn sommen waren zoo slecht en slordig geschreven, dat hij ze na schooltijd alle moest overmaken. En
jawel, toen hij thuis kwam, was de veearts er geweest
en was Henk net met hem weggereden. Flip was echt
boos en 'had zelfs geen lach voor zusje over. Hij hield
maar steeds vol, dat 't Moeders schuld was, dat hij
's morgens te laat was gekomen en nu school had
moeten blijven. Hij was onvriendelijk tegen iedereen.
Gewoonlijk duurde dat bij Flip niet lang, daar was
hij een veel te aardige jongen voor. Maar dien dag
had hij een bijzonder slechte bui. 's Middags kreeg hij
weer lage cijfers en hij kwam in dezelfde slechte stemming thuis. Toen hij de huisdeur wilde ingaan, stond
daar juist een emmer met water, waarmee Trui bezig
was, de marmeren gang schoon te maken. Daardoor
kon hij de deur niet zoo wijd opengooien als anders
en uit pure baldadigheid söhopte hij nu den emmer om,
zoodat de heele gang dreef. Juist op dat oogenblik
kwam Vader uit de studeerkamer en vroeg: „Wat is
dat hier voor een watersnood?"
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„Flip gooit den emmer om, Mijnheer, en niet bij
ongeluk, maar uit moedwil. Juist nu ik klaar ben, kan
ik weer opnieuw beginnen," zei Trui boos.
„Kom jij eens hier, mannetje," zei Vader, en nam
Flip mee naar boven. „Als je zoo slecht te spreken
bent den heelen dag, is het beter, dat je maar naar
bed gaat, dan kan je 't niemand lastig maken." En
zonder verder een woord te zeggen, wachtte Vader,
tot Flip zich had uitgekleed en in bed lag. „Ziezoo,
en nu blijf je stil liggen tot Moeder bij je komt," zei
hij bij 't heengaan.
Flip was zóó verbaasd over Vaders strengheid, dat
hij geen woord tegensprak. Zoo iets was nog nooit
gebeurd.
IntussChen sprak Vader met Moeder over 't geval.
Hij zei, dat, als Flip geen spijt toonde, hij niet beneden
mocht komen en heelemaal geen eten verdiende. Dat
vond Moeder vreeselijk, maar zij was 't met Vader
eens, dat Flip eens streng aangepakt moest worden.
Een half uur later ging Moeder naar boven en zei:
,,Kind, kind, wat een nare dag voor ons allen.,En dat
komt nu allemaal, omdat je zoo verkeerd begonnen
bent. Had je je gewoon aangekleed, dan was er niets
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gebeurd. En om nu dien emmer om te schoppen, zoodat
Trui die groote marmeren gang weer heelemaal moest
opdweilen! 't Mensch had er pijn van in den rug. Heb
je daar nu geen spijt van, Flip?"
Op die laatste vraag antwoordde Flip in 't geheel
niet. Hij 'herhaalde maar steeds, net als 's middags,
dat Moeder de schuld was van zijn te laat komen,
omdat ze hem weer naar boven gestuurd had.
„Zoo," zei Moeder, „wil je dat nog altijd volhouden en je hoofd niet buigen? Dan ben je een
stoute, koppige jongen en moet je vandaag maar eens
niet eten."
Beneden gekomen, verzocht ze de anderen aan tafel
te gaan.
„Komt FHp niet, Moeder?" vroeg Henk.
„Neen," zei Moeder, ,,Flip mag niet komen eten;
hij is te stout."
„Krijgt hij dan boven eten, Moeder?"
„Neen," was 't antwoord, „hij krijgt vandaag in
't geheel geen eten."
De tranen sprongen Henk in de oogen. Hij schoof
zijn bord van zich af en zei: „Dan wil ik ook niet eten,
als Flip niets krijgt." En als een echo herhaalde zusje,
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die alles begon na te praten, terwijl ze haar bord ook
wegschoof: „Zus ook niet eten."
„Dat wordt me een mooie vertooning," zei Moeder,
die eigenlijk erg veel schik had, dat Henk zoo dapper
de partij van Flip koos. Zonder verder iets te zeggen,
liep ze naar boven.
„Wil ik je nu eens wat vertellen. Flip, dat je erg
aardig van Henk zult vinden?" vroeg ze. „Als jij geen
eten krijgt, wil hij ook niets hebben. En zus doet hem
natuurlijk na en sóhuift haar bordje ook al weg. Heb je
je nu misschien nog bedacht? Het is nog tijd."
Flip had een moeilijk oogenblik. Maar hij overwon
zich, omdat hij 't zoo vreeselijk aardig van Henk
vond. Hij viel Moeder om den hals en zei, dat hij wel
wist, dat hij alleen de schuld was van 't te laat komen,
en dat hij ook wel spijt had voor Trui.
,,Dan is het goed, mijn jongen," zei Moeder, „nu
ben je mijn lieve Flip weer. Laat ik je nu maar gauw
helpen aankleeden. Dan gaan we saampjes naar
beneden en praten we er niet meer over. Maar als je
nu weer zoo'n dwaze streek in je hoofd krijgt, dan
moet je eerst eens bedenken, hoeveel vervelende
dingen daar wel uit kunnen voortkomen."

HOOFDSTUK VI.

Een week aan zee in de
zomervacantie.
„Jongens," zei Vader, toen 't naar de zomervacantie
liep, ,,ik zal jullie eens wat prettigs vertellen. We gaan
allemaal, zoodra jullie vacantie begint, een week
naar zee."
,,Gaat u ook mee?" riepen Flip en Henk tegelijk met
de grootste verrukking en verbazing uit. 't Was werkelijk iets ongewoons, dat de dokter een heele week
vacantie nam. Maar hij had een bijzonder drukken tijd
gehad en voelde nu behoefte, er eens een weekje heelemaal uit te gaan om wat op te f risschen. De zee leek
hem daartoe 't geschiktste. Hij verheugde zich dol, om
lui in een strandstoel naar de golven te zitten turen,
of wandelingen in de duinen te maken.
„Ja," zei Vader, „en weet je wie er nog meer meegaat? Tante Saar."
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„Hoera," riepen de jongens, „dat zal me een pret
wezen. Ik wou, dat het al vacantie was!"
„Maar komt tante Saar dan niet hier?'' vroeg Henk.
„Jawel, die komt dan met ons mee naar huis en
blijft veertien dagen hier," zei Moeder. „Hoe vindt
jullie nu zoo'n heerlijke vacantie? Ten minste als jullie
't verdient en allebei overgaat."
Nu, Henk ging natuurlijk over en Flip spande zich de
laatste weken nog eens bijzonder in en zou ook overgaan. O! dat laatste uur voor de vacantie. De kinderen
waren haast niet meer te houden. De meester vertelde
een verhaal en liet ze maar wat vroeger weggaan;
van leeren kwam nu toch niets meer.
Thuis was het een aardige rommel, want den volgenden dag zouden ze vertrekken en er moest heel wat
mee. Moeder had het geweldig druk en daarom moesten
de jongens zusje bezighouden. Nu, dat deden ze graag.
Ze reden haar in den kruiwagen of namen haar op de
knie. En ze vertelden haar van de zee en van 't zand,
waar ze puddingen van zouden maken. „Ja, pudde
maken," herhaalde zus, die maar steeds als een papegaai alles na zei. Ze begon toch zoo aardig te praten!
En loopen kon ze, zoo vlug als een kievit.
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Den volgenden dag was het gelukkig mooi weer;
dat was een goed begin. In de opgewektste stemming
stapte de heele familie in het rijtuig, dat hen naar
't station zou brengen. Daar gingen ze vroolijk in den
trein. En toen tante Saar zich in Amsterdam bij hen
voegde, was het spel volmaakt. Ze spoorden tot
Alkmaar en moesten daar overstappen in de tram naar
Bergen aan Zee.
„Mogen we boven op zitten?" vroegen de jongens.
,, Jawel, vooruit maar," zei Vader, „hoe meer frissche
lucht, hoe beter."
Wat zaten ze daar heerlijk boven op die tram en
wat was het prachtig weer! In Bergen aan Zee aangekomen, gingen ze gauw naar 't hotel, dat vlak bij
het eind van de tram was. Daar kregen ze kamers
met uitzicht op de zee. O! die heerlijke zee, wat
schitterde die nu in den zonneschijn, wat was die
toch prachtig!
Na even op 't balcon gekeken te hebben, legde
Moeder zusje te slapen. Zij zou dan verder met tante
wat uitpakken. Vader ging met de jongens dadelijk naar
't strand, 't Duurde niet lang, of Flip, die de zee van
heel dichtbij wilde zien, werd verrast door een golfje
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en had drijfnatte voeten. Nu, dat zou wel drogen. Ze
wandelden zoo een eindje langs 't strand en kregen toen
de rutschbaan in 't oog.
„Kijk eens, Vader, die twee kinderen vliegen van
dat duin naar beneden," riep Flip opgewonden uit.
„Mogen wij dat ook eens doen?"
„Ja," zei Vader, „morgen. Nu is het te laat; we gaan
haast eten. Maar morgen moeten we allemaal eens op
de rutschbaan, behalve zus natuurlijk."
Na het eten werden de jongens in bed gestopt.
Tante Saar bleef bij hen, terwijl Vader en Moeder
samen langs 't strand gingen wandelen. De kinderen
sliepen als rozen en werden den volgenden morgen
vroeg wakker. In hun onderbroekjes wipten de
jongens gauw even op 't balcon, om te zien, of de
rutschbaan er nog wel was. Daar verheugden ze zich
dol op. Om hun verlangen te bevredigen, gingen Vader
en tante Saar na 't onbijt maar gauw met ze daarheen.
Vader zette zich op 't bankje met Flip, dien hij stevig
in zijn armen klemde. Daar gleden ze langs de gladde
plank met een vliegende vaart naar beneden, tot ze
aan 't eind van de plank plotseling stil hielden in 't dikke
zand. — Hè, wat was dat heerlijk!
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Toen was de beurt aan tante en Henk, die allebei
een kreet van vreugde gaven.
„Mogen we nog eens, Vader?" vroegen de jongens
tegelijk.
„Nu," was 't antwoord, „laten we liever zeggen,
eiken dag eens. Maar misschien, dat Moeder er erg
veel lust in heeft; dan mag je straks ieder nog eensmet haar."
Moeder kwam aangereden met zus in 't houten
wagentje. Dat was een heel gesjouw do^r dat mulle
zand. De jongens vlogen haar dus tegemoet om mee
te trekken. Ze vroegen dadelijk, of Moeder ook wel
lust had in de rutschbaan. Nu, óf Moeder er lust in had!
Ze vloog eerst met Henk en toen met Flip naar beneden.
Moeder zei, dat ze 't heerlijk vond en 't ook wel eiken
dag doen wilde.
Vader, Moeder en tante Saar namen nu een strandstoel, terwijl de jongens met schoppen en emmertjes,
die Moeder in 't wagentje had meegebracht, aan den
gang gingen. Er werden kanalen gegraven, vestingwerten gemaakt, puddingen gebakken met zus, en ze
knoeiden zoo lekker, dat de jongens allebei gauw natte
laarzen en kousen hadden.
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„Mogen we niet met bloote beenen, zooals die andere
kinderen, Vader?" vroegen ze.
„Ja," zei Vader, „dat mag wel. 't Is zulk zacht weer,
ga je gang maar vandaag."
Zus wilde ook al haar schoentjes uitdoen. Maar daar
was zij nog een beetje te klein voor, dat mocht niet.
Wel namen de jongens haar op den rug en liepen met
haar door 't water. En ze reden haar in 't karretje
zoo dicht langs den kant, dat de wielen door 't water
gingen. Dan gierde ze 't uit van pret en riep maar:
„Meer, meer doen!"
Maar de jongens werden er moe van en brachten
haar weer bij Moeder.
Toen had tante Saar genoeg van de rust in haar
strandstoel. Ze stelde den jongens voor, een diepen
kuil te gaan graven; maar dan moesten ze wat verder
van zee afgaan, waar 't zand wat droger was. De
jongens waren natuurlijk dadelijk met dat plan ingenomen. En nu begon dat drietal te graven, alsof er
goud uit den grond te halen was. Toen de kuil diep
genoeg was geworden, sprongen ze er alle drie, na een
loopje genomen te hebben, hand aan hand in. Vader
en Moeder kwamen er bij en moesten er ook in sprin-
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gen, met zus tusschen hen in. Zus vond het zoo heerhjk,
dat ze er niet genoeg van kon krijgen. Nog een paar
maal mocht ze tusschen de jongens, of tusschen Moeder
en tante in, even boven den kuil zweven, waarna ze
haar zachtjes in 't zand neerlieten.
Daarna ging Flip^Henks beenen en Henk die van
Füp begraven. Maar toen werd het tijd, om naar
't hotel te gaan en werden de kousen en schoenen weer
aangetrokken.
Wat was het een heerlijk leventje! En Vader den
heelen dag er bij, dat was zoo iets bijzonder prettigs.
Ze gingen ook wel eens niet naar het strand, maar de
duinen in. Om dan aan Vaders hand zoo'n duin af te
hollen, of met z'n drieën of vieren op een rij, dat was
ook een genot. Maar 't heerlijkste was toch eiken dag
de rutschbaan.
Eens op een morgen zouden Vader en Moeder gaan
wandelen. Tante Saar zou met de kinderen naar
't strand gaan. Alles werd weer in 't wagentje meegenomen en de kousen en schoenen mochten weer uit.
De jongens werden al een beetje brutaler en liepen de
golven al wat verder tegemoet. Op eens riep Flip uit:
,,Hè, Henk, kijk daar eens een groote golf aankomen;
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als die dichtbij is, ga ik er op zitten." Toen de golf vlak
bij kwam, gingen de jongens op hun hurken zitten en
spatte het water heerlijk om hen heen. Maar nu waren
hun broekjes zoo drijfnat, dat tante er geen raad mee
wist. Ze vond het erg dom van de jongens. Dat konden
ze nu toch wel begrijpen, dat je nat wordt, als je op
water gaat zitten.
„Wacht," zei ze na een oogenblik, „ik weet al wat.
We gaan ginds in de verte, daar tegen dat duin waar
niemand ons ziet, in de zon liggen. Dan moet jullie de
broekjes maar uittrekken. Terwijl die dan liggen te
drogen, zal ik een verhaal vertellen."
't Speet de jongens wel om van 't water weg te gaan,
maar als tante ging vertellen, dan was het goed. 't Heele
troepje verliuisde dus naar den duinkant en tante begon
het verhaal te vertellen van „Zoo mooi als Zonneschijn." Ze had het al meer verteld, maar de jongens
vonden het altijd even mooi. Doodstil lagen ze te luisteren, terwijl zusje steeds puddingen maakte. En toen
't verhaal uit was, waren de broekjes op den grond en
de hemdjes aan hun lijf bijna droog.
Den volgenden dag was het erg winderig en mochten
de schoenen en kousen niet uit. Moeder en tante namen
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beiden een strandstoel en Vader ging alleen een duinwandeling maken. Dat vond 'hij juist heerlijk in dien
frisschen wind. De jongens waren weer aan 't graven
begonnen en wilden nu een lang kanaal maken, wel
van Bergen tot Egmond toe. Hoe langer hoe verder
liepen ze van Moeder en tante af, die dat niet opmerkten, omdat ze juist werden aangesproken door een
paar andere dames uit het hotel. De jongens trokken
eerst nog een lange streep, om aan te geven waar
't kanaal zou komen. Ze liepen zoo maar altijd door,
tot ze aan een tent kwamen.
„Laten we in die tent kruipen," zei Flip, „ze hebben
ons niet gezien, dan kunnen ze ons niet vinden."
„Hè ja," zei Henk, „dat zullen we doen. Maar hoe
komen we er in? De tent is heelemaal dichtgeregen met
een wit koord."
„O," zei Flip, „dan graven we er een kuil onder en
kruipen onder 't zeil door."
Dat was een heerlijk plan. Gauw begonnen ze te
graven. En toen het gat zoo diep was, dat ze onder
't zeildoek door konden, wrongen ze zich in de tent.
Daar zaten ze nu mooi verstopt; wat zouden Moeder
en tante naar ze zoeken! Flip gluurde, op zijn buik
De Tweelingen.
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liggende, even onder 't zeil door. Hij zag dat Moeder
en tante waren opgestaan en hun 'kant uit kwamen.
„Ze zoeken ons, ze zoeken ons, hoor!" riep Flip. „Ze
kijken naar alle kanten."
En zoo was het ook. Zoodra Moeder en tante de
jongens niet meer zagen op de plek achter haar stoelen,
waar ze aan 't graven waren begonnen, waren ze
opgestaan en hadden naar alle kanten gekeken en
geroepen. Ze begrepen er niets van; zoo ver konden
de jongens toch niet weg zijn. En in zee waren ze niet,
want ze hadden de kousen en schoenen aan moeten
houden.
„Ze zijn zeker naar 't hotel gegaan, om iets te
halen," zei tante, „ik zal wel eens kijken." En meteen
wipte ze weg. Maar spoedig kwam ze terug met
't bericht, dat aan 't hotel niemand de jongens gezien
had. Nu werd Moeder toch een beetje ongerust en zei:
„Zouden ze de duinen ingegaan zijn? We zullen het
in elk geval dien veldwachter eens zeggen, die daar
aankomt." Deze moest precies weten, hoe oud de jongens waren en hoe ze er uitzagen. Hij vertelde, dat
het wel meer gebeurde, dat kinderen wegliepen en
dan in de duinen verdwaalden.
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„Och, och!" riep Moeder, „wat zal Vader zeggen
als hij thuiskomt! Waarom hebben we ook niet beter
op de jongens gelet, Saar."
Maar tante Saar zag de zaak zoo ernstig niet in.
„Ze hebben zich bepaald verstopt," zei ze, „je zult
zien, dat ze plotseling te voorschijn komefi."
„Ik zou niet weten, waar achter vandaan," zei
Moeder onrustig, „of misschien achter die tent, daar
in de verte?"
Gauw liepen ze er heen, altijd met zus in 't wagentje
achter zich aan, die ook angstig begon te worden en
't op een schreien zette.
Flip, die ze zag aankomen, riep Henk toe: „Hou je
nou zoo stil als een muis, daar komen ze!"
Ze liepen de tent om. Maar toen ze niets zagen of
hoorden, gingen ze weer terug, tot groot vermaak van
de jongens. Die hadden er geen idee van hoeveel angst
ze bezorgden.
Toen Moeder en tante weer aan de plek kwamen,
waar ze in de stoelen gezeten hadden en waar de
jongens aan tiet graven waren geweest, riep tante Saar
plotseling uit:
„Wacht eens, de vluchtelingen hebben een spoor

.Hou je nou zoo stil als een muis, daar komen ze!"
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achtergelaten. Zie je die lange streep? Als we die
volgen, moeten we ze vinden."
Nu liepen Moeder en tante maar steeds daar langs,
tot ze weer bij de tent kwamen, waar de streep plotseling ophield.
„Hier moeten ze zijn," zei tante. En nu viel haar
ook 't gat in het oog, dat de jongens onder 't zeil
gegraven hadden.
,,Zit jullie hier in?" riep Moeder. De jongens knepen
elkaar in den arm, maar gaven geen antwoord. Toen
ging tante Saar ook plat op den grond liggen en keek
onder 't zeil door.
„Warempel, daar zitten ze, hoor, die ondeugende
drommels."
„Wil jullie er wel eens gauw uitkomen? Begrijp je
niet, dat we al zoo lang naar je gezocht hebben?" riep
Moeder een beetje boos.
Maar toen ze die onschuldige, vroolijke gezichten
onder 't zeil voor den dag zag komen, begreep ze, dat
de jongens alleen maar een grap hadden willen maken.
Zij zou ze maar niet erg beknorren.
,,Was dat geen mooi plaatsje om te verstoppen?"
vroeg Henk.
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„Bijzonder mooi," zei Moeder, „maar je had wel
wat eerder voor den dag kunnen komen, toen je ons
zoo zag zoeken, 't Was erg vervelend, dat 't zoo lang
duurde. Zus is er van gaan huilen; en de veldwachter
zoekt jullie ook al."
Ze gingen gauw aan den veldwachter zeggen, dat ze
terug waren. Maar ze vertelden niet, waar ze gezeten
hadden. Toen liepen ze allen vlug naar 't hotel, waar
Vader reeds op ze wachtte.
Den volgenden dag zou er een toertje gemaakt
worden naar Bergen. De jongens waren al bang dat
de rutschbaan er nu bij zou inschieten. Maar er was
nog tijd genoeg voor de rutschbaan en voor 't spelen
aan het strand. Alleen moesten ze wat vroeger koffiedrinken, want de tram ging even over eenen weg.
Een beetje haastig pakten ze dien morgen aan
't strand den boel bijeen. Ze moesten zich vóór de
koffie ook nog wat opknappen. Juist toen ze naar de
tram wandelden, dacht Flip er aan, dat hij zijn schop
aan 't strand had laten liggen.
„Ga hem dan nog gauw halen, domme jongen," zei
Moeder, „nu is 't zoo stil aan 't strand en ligt hij er
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misschien nog. Als je tot van middag waclit, is hij
zeker weg."
„Maar kan het nog wel, voordat de tram weggaat?"
vroeg Flip.
„Ja, als je hard loopt wèl," was Moeders antwoord.
En Henk, die bang was dat Flip te laat zou komen,
riep hem nog na: „Loop, jongen, loop harder dan
je kunt."
„Maar kind," zei Moeder, „wat zeg je daar nu. Je
kunt toch niet harder loopen dan je kunt?"
,,Jawel," zei Henk met een heel ernstig gezicht, „aan
Vaders hand kun je harder loopen dan je kunt."
„Heerlijk!" riep Moeder uit, „daar heb je gelijk aan,
Henk. Hoor je dat. Vader?" En nu moest Henk 't nog
eens voor Vader herhalen.
Intusschen had Flip ook zonder Vaders hand verbazend hard geloopen. Hij had de schop gelukkig nog
gevonden en in 't hotel gebracht, 't Was wel op het
nippertje, want nauwelijks waren ze ingestapt, of de
tram vertrok.
In Bergen maakten ze een heerlijke wandeling in
't bosch. Maar de jongens waren toch weer blij toen
ze de zee zagen.

72

Nu bleef er nog maar één dagje over om van alles
afscheid te nemen, en dan was de koek al weer op. Tot
afscheid mochten ze ieder driemaal op de rutschbaan,
eens met Vader, eens met Moeder en eens met tante
Saar. En dan telkens het bankje weer tegen het duin
opsjouwen, dat was ook een genot!
Henk en Flip hadden wel erg veel spijt, dat ze weer
naar huis moesten, want 't was hier zoo 'heerlijk. Maar
er was één groote troost: de vacantie was nog lang
niet om en tante Saar ging mee!

HOOFDSTUK VII.

De strenge Meester.
Toen de jongens na de vacantie naar de nieuwe
klasse overgingen, kwamen ze bij een vreeselijk strengen meester. Ze hadden altijd wel gehoord, dat hij
streng was, maar dat het zóó erg zou zijn, hadden ze
toch niet gedacht.
Den eersten keer, dat Flip wilde probeeren de klasse
aan het lachen te maken, bekwam het hem zoo slecht,
dat hij het nooit meer deed.
„Zeg eens, jongetje," zei de meester, „we hebben
hier geen grappenmaker noodig. Neem je schrift en ga
in de tweede klas zitten. Daar hoor je, als je zoo
kinderachtig bent. Hier moet ernstig geleerd worden.
En als je dat niet kunt, dan mag je voor goed naar de
tweede klas verhuizen."
Daar moest Flip natuurlijk niets van hebben. Hij
paste wel op, dat hij niet weer uit de klas werd gestuurd.
Hij haalde zijn hart nu maar op straat op aan allerlei
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kattekwaad. Toen de kastanjes rijp waren, schoten de
jongens met Üe katapult. Dan gebeurde 't wel eens,
dat Flip niet in den boom, maar in een ruit schoot.
Eens was daar de veldwachter bij te pas gekomen.
Een boer had geklaagd, dat 't zoontje van den dokter
een ruit bij hem had ingeschoten, en daar wilde hij
schadevergoeding voor hebben. De veldwachter kwam
toen aan huis om Vader te spreken. Flip werd geroepen
en kreeg een flink standje. Hij moest uit zijn eigen
spaarpot de ruit betalen.
Een anderen keer gooide hij een emmer water om,
waarmee een meisje de stoep schoon maakte. Dikwijls
trok hij belletje, zoodat het ééne zoontje van den dokter
als een erge belhamel bekend stond.
Thuis was hij ook wel lastig, maar dat ging toch
nog al, wanneer hij maar beziggehouden werd. Gelukkig gaf elk jaargetijde zoo zijn eigen vermaken en
werkjes. Eerst had je den vruchtenoogst. Ze hadden
veel vruchtboomen in den tuin. De jongens mochten in
de boomen of op de ladder klimmen, om de appels en
peren te helpen plukken. Daarna hielpen ze met denzelfden ijver de vruchten opeten! En dan kwam ook
al weer gauwSt. Nicolaas aan en Kerstmis met de
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Kerstvacantie. Ditmaal kwam tante Saar een weekje
logeeren, van Kerstmis tot Nieuwjaar. De jongens
versierden met haar de kamers met hulst. Dat was een
heerlijk werkje, 's Avonds werden er dan winterspelletjes gespeeld en hadden ze de dolste pret. Tante Saar
wist altijd weer wat anders. Maar sommige spelletjes
moesten telkens herhaald worden, zooals pandverbeuren, 't zichtbaar verstoppen van een vingerhoed
en Zwarte Piet.
De nieuwigheid was nu het maken van rijmpjes op
aangegeven rijmwoorden. Ieder moest twee woorden,
die op elkaar rijmden, op een papiertje schrijven en
dat dichtvouwen. Al die papiertjes werden dan midden
op de tafel onder een doek gelegd en ieder moest er
een trekken. Flip trok de woorden: „grap" en „pap".
Hij rijmde ze vlug aan elkaar en schreef aan de achterzijde van 't papier:
Ik stak eens voor de grap
Mijn neus diep in de pap.

Tante Saar trok: „kant" en „olifant", waarop zij
dichtte:
'k Maak van dit fijne stukje kant
Een zakdoek voor den olifant
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Henk had getrokken: „Saar" en „klaar," en rijmde nu
heel kort en kraöhtig:
Komt tante Saar,
Dan zijn wc klaar,

terwijl Moeder rijmde op „held" en „speld":
Daar schreit hij nu, die groote held,
Omdat 'k hem prikte met een speld.

Natuurlijk volgde er telkens na het voorlezen een
daverend gejuich.
Een ander maal werden er weer eens steden begraven. En zoo vlogen de avonden veel te gauw om.
Gelukkig duurde de winter buiten nooit lang en
verveelden de jongens zich nooit. Als de lente kwam,
begonnen ze zoo gauw mogelijk hun tuintjes om te
spitten en er in te zaaien. Wat later was 't zoo aardig,
om watjes in den tuin te leggen en dan te zien, hoe de
vogeltjes die oppikten, om er hun nestjes mee te
bekleeden.
Eens op een mooien lentemorgen was Flip erg laat
van huis gegaan, zoodat Henk niet op hem had willen
wachten. Hij liep nu zoo hard hij kon naar school. Op
't kerkplein gekomen, zag hij daar onder een boom een
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klein vogeltje liggen, dat uit 't nest was gevallen en
nog niet vliegen kon. Hij raapte het op en zag dat het
gelukkig nog leefde. Maar wat moest hij er mee doen?
Als hij 't liet liggen, was het voor de poes. Als hij
't naar huis bracht, kwam hij te laat. En als hij 't mee
naar school nam, zou hij van dien strengen meester
zeker straf krijgen. Veel tijd om te bedenken was er
niet. Daarom stak hij het diertje maar gauw in zijn zak
en kwam nog net bijtijds op school. Hij durfde het den
meester niet te zeggen. Maar de beweging, die hij
telkens in zijn zak voelde, en de angst, dat het diertje
dood_zou gaan, maakten, dat hij in 't geheel niet oplette
en erg onrustig in de bank zat te draaien.
De meester had het zeker al gemerkt, want die keek
hem telkens met dreigende blikken aan. Dät was niet
om uit te houden. Flip kreeg het er benauwd van. En
daarom nam hij in eens een kloek besluit en stak den
vinger op, terwijl hij dacht: „Dan maar straf in vredesnaam."
„Wat heb jij. Flip?" vroeg de meester.
„Meester, ik heb een jong vogeltje in mijn zak. En
ik ben zoo bang, dat het stikken zal."
„Hoe kom jij aan een jong vogeltje, jongeheer? Heb
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je dat uit 't nest gehaald?" vroeg de meester op strengen toon.
„Nee meester, ik heb het onder een boom gevonden.
Ik 'had geen tijd meer om het naar huis te brengen.
Toen heb ik het maar in mijn zak gestoken, want anders
zou de poes het gekregen hebben."
De meester zag aan Flips eerlijke blauwe oogen, dat
hij waarheid sprak. Hij zei nu op vriendelijken toon:
„Geef het mij maar hier, Flip." Hij nam het in de
hand en na het aan de heele klas te hebben laten zien,
legde hij het in de kast in een open doosje. Daarna
maakte hij een papje van brood en melk, waarvan hij
het diertje een snippertje gaf op de punt van een potlood. Het snaveltje opende zich en het voedsel ging
heusch naar binnen. Flip glom van vreugde. De meester
zei vriendelijk: „'t Is goed, Flip, dat je 't beestje hebt
opgeraapt, 't Is een jonge lijster, die later mooi gaat
zingen. Als je Vader en Moeder het goed vinden, mag
je van middag een kooitje meebrengen en het daarin
naar huis meenemen. En nu, jongens, opgelet!"
Dat viel mee, hoor. 't Liep dus zonder straf af. Flip
rende om twaalf uur naar huis. En toen hij Moeder
't heele geval verteld had, zei hij: ,,De meester is toch
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niet zoo streng als ïk dacht, Moeder, ik vind hem toch
wel aardig."
't Vogeltje werd in een kooitje thuis gebracht en door
Flip en Henk goed verzorgd tot het vliegen kon. Toen
zetten ze 't kooitje in een boom, waar nog meer jonge
lijsters huisden. Ze openden het deurtje en lieten het
diertje vliegen.
Flip verbeeldde zich, dat hij het soms boven de andere
uit hoorde zingen. En als zusje maar een vogeltje zag,
riep ze: ,,Dat is ie! Dat is ie!"
Gelukkig had Flip bij den strengen meester goed
geleerd en hij ging, net als Henk, met glans over.
„Kind," zei Vader, toen hij het hoorde, „ik wou, dat
je nooit een anderen meester kreeg. Die zou van jou
wat kunnen maken."

HOOFDSTUK VIII.

St. Nicolaasavond.
De 5"^= December naderde, het heerlijke St. Nicolaasfeest! Ze hadden het altijd wel gevierd, maar ditmaal
zouden ze er eens bijzonder werk van maken, zei
Moeder. De jongens waren nu groot genoeg om te
begrijpen, dat St. Nicolaas alleen voor de kleine kinderen zorgde, en dat groote kinderen en groote menschen
zelf een handje moesten meehelpen. Die goede, oude
Sint kon niet alles doen.
Voor zusje zorgde St. Nicolaas nog. Als zij haar
schoentje klaar had gezet, was er 's morgens altijd wat
in. En dan zong ze haar liedje van „Dank je. Sinterklaasje," vlak onder den schoorsteen, dat hij 't maar
goed zou hooren.
Gelukkig hadden de jongens een halven dag vrij van
school, want er was heel wat te doen. Eerst werd er
een groot pak gemaakt voor de kinderen van boer de
Wit. De jongens hadden beiden een paar stukken speel-
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goed afgestaan en Moeder had er wat kleedingstukken
en het noodige lekkers bijgevoegd. Daar werd een
reusachtig pak van gemaakt met heel veel papieren
en de jongens schreven er zelf dit eenvoudige
gedicht op:
Dit pak zendt U de goede Sint,
Ik hoop, dat gij het prettig vindt.

Ziezoo, dat was klaar; nu gingen ze Vaders cadeautjes inpakken. Daar wist Moeder een prachtige
surprise voor. Ze zouden Vader eens plagen en een
groote taart van karton voor hem maken, omdat hij
zooveel van taart hield. Hij zei altijd wel, dat hij niet
om zoetigheid gaf, maar ondertusschen was hij dol op
taartjes. Als er bij feestelijke gelegenheden een
taart in huis was, bewaarde Moeder altijd een extra
stuk voor hem, omdat hij er niet om gaf, zooals
zij zeide.
't Was een heel werk, die surprise; daarom moesten
de jongens beiden ijverig helpen. Er werd een groot
stuk karton gehaald en daarop twee cirkels getrokken
van de grootte van een diep bord. Precies op de potloodlijn moesten ze nu knippen, dat de bodem en het
deksel even groot werden. Toen knipte Moeder een
De Twcelinteii.
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rand karton, zoo hoog als de taart moest worden, en
naaide dien aan den bodem vast.
„Pas op, jongens, nu eerst de cadeautjes inpakken
en er in leggen; dan naai ik het deksel er op."
Flip pakte een kistje sigaren in en Henk een mooie
zijden das. Ze legden beide presentjes zorgvuldig in de
doos. De open ruimte werd zoo stevig met papier
aangevuld, dat de pakjes niet konden schudden. Toen
naaide Moeder het deksel er op. Nu begon 't pas mooi
te worden. De doos werd van boven en rondom met
stijfsel besmeerd en daarna in fijne beschuit gewikkeld.
De jongens dansten er om heen en riepen: „Zoo lijkt
het al precies een taart." Maar Moeder zei: „'t Wordt
nog veel mooier. Eerst moet nu de stijfsel drogen en
zet ik de taart dus even bij de kachel. Haal jullie in
dien tijd de flesch met bessensap, de krenten en de
rozijnen."
De jongens vlogen naar de provisiekamer en kwamen
gauw met het gevraagde terug.
Moeder deed nu een gedeelte van de dikke gladde
stijfsel in een kommetje en roerde er wat bessensap
doorheen, waardoor ze een prachtig roze kleurtje
kreeg. Toen de taart wat opgedroogd was, haalde
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Moeder er langs een liniaal lijnen overheen in den
vorm van een ster. Ze vulde de vakken om beurten
met witte en roze stijfsel en werkte ze daarna af met
een rand van rozijntjes en krenten. De jongens
mochten daarbij heel voorzichtig helpen. Maar ze
besmeerden natuurlijk hun mouwen, zoodat Moeder ze
maar weer wegstuurde om wat te halen. „Flip, haal
jij eens een mooie schelp en wasch die onder 't fonteintje af. En Henk, geef jij me eens de flesch met
pruimen aan. Maar voorzichtig, hoor!"
De jongens kwamen er gauw mee terug. Toen legde
Moeder een lekkere pruim op 't sdielpje en dat als
glanspunt midden op de taart. „Vader moet er toch iets
van kunnen eten," zei ze. „Ziezoo, nu is de taart
klaar."
„Wat prachtig, wat echt!" riep Henk, „je zoudt
heusdh denken, dat het een echte taart was."
„Zou Vader er in willen snijden?" vroeg Flip. „Wat
zou ik dan lachen."
„Hou jullie je goed, hoor," zei Moeder, „en begin
niet te gauw te lachen. We leggen de taart nu op den
taartschotel en laten ze zoo binnen brengen, alsof ze
van den koekbakker gekomen is. Natuurlijk doen wij
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net, of we ze ook pas voor 't eerst zien. Hè, hè, dat
was een heel werk; gelukkig, dat het zoo goed is uitgevallen. Nu ga ik naar de mangelkamer," ging Moeder
voort, „maar daar mag jullie niet komen, daar zijn
allemaal geheimen, hoor!"
Flip en Henk hadden ook nog een geheim; ze wilden
voor Moeder een surprise maken. Toen Moeder naar
boven was, liepen zij gauw naar den tuin en stopten
Moeders cadeau, een mooi beursje, onder in een bloempot. Daarna gooiden ze die vol aarde en staken er wat
takken hulst in, zoodat het er heusch nog al aardig
uitzag. „Nu gauw in de schuur zetten," zei Henk, ,,dat
Moeder de pot niet ziet."
Gelukkig was het toen spoedig etenstijd, want de
jongens brandden van ongeduld, dat het feest zou
beginnen. Het leek wel, of Vader veel later thuis kwam
dan anders. Eindeijk, daar hoorden zij zijn fiets aankomen en liepen ze naar hem toe.
„Vader, niet kijken, als U de fiets in de schuur zet,
en niets aan Moeder vertellen, hoor!" riepen ze.
Ze aten maar wat vlug dien middag. Toen de tafel
opgeruimd was, begon het feest. Er werd aan de buitendeur gescheld en een oogenblik later bracht Trui een
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groote mand binnen. Vader maakte die open en haalde
er achtereenvolgens zeven pakjes uit: een voor Moeder,
een voor hemzelf, een voor Henk, een voor Flip, een
voor zus, een voor Trui en een voor Mina. Eerst werd
het pak van zus opengemaakt en daar kwam een mooie,
aangekleede pop uit, met nog een heeleboel kleertjes
er bij. Zusje was verrukt, nam de pop in haar armen
en ging er heel gelukkig mee naar bed.
Toen Henk en Flip het buitenste papier van hun
pakken hadden afgedaan, ging er een kreet op en volgde
luid gelach. Er kwamen twee babies te voorschijn met
een kapertje op, een rokje aan, een boezelaartje voor en
een fopspeen in den mond, net zooals zij zich toen eens
verkleed hadden, maar nu alles van rose papier
nagemaakt. Je kon duidelijk voelen, dat er een doos
onder zat, maar om de babies wat dikte te geven,
waren de doozen eerst aan de bovenzijde met watten
bedekt en toen aangekleed. Een rond doosje met borstplaat, ook met watten er boven op, deed dienst als
hoofd. En op wit papier was met roode verf een
gezicht geschilderd, terwijl uit den mond de echte
fopspeen stak. Om het gezicht vielen de plooien van de
roze kaper.
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't Was heel aardig bedacht en je behoefde niet lang
te raden, om te weten, wie dat zoo leuk gemaakt had.
„Natuurlijk tante Saar!" riepen de jongens uit.
„Nu, die heeft St. Nicolaas goed geholpen," zei
Moeder, toen zij een beeldige werktasch uitpakte en
Vader een mooien kalender te voorschijn haalde.
„Roep nu eens gauw de meisjes binnen," zei Moeder,
„dat ze de babies ook eens zien, voordat juUie ze uit
elkaar gaat halen. En dan kunnen zij meteen haar eigen
pakjes krijgen." Trui en Mina moesten ook proesten
van 't lachen om die aardige babies en ze gingen
daarna heel blij weg, de een met een portretlijst, de
ander met een mooie boezelaar.
Flip en Henk waren wel erg nieuwsgierig wat er
nu eigenlijk in hun pakjes zou zitten. Maar 't was haast
jammer, om de babies uit te kleeden! Daarom sneed
Vader ze voorzichtig op zij los, zoodat de jongens het
geschenk uit de doos konden halen, zonder dat ze de
heele baby vernielden. Henk vond in zijn doos een
postzegelalbum en Flip een nieuw gezelschapsspel.
Ze waren er dol blij mee. Maar ze begonnen nu toch
een beetje onrustig naar de klok te kijken. Moeder had
met Trui afgesproken, dat ze om half acht de taart
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zou binnenbrengen. En 't was er nog maar één
minuut voor
Daar kwam Trui opeens binnen en zei met een
effen gezicht: „Ik moest er bij zeggen, dat het voor den
dokter was."
„Zeker van een patiënt," zei Moeder. „Nu, dat treft,
je houdt wel van taart."
Vader zette een verheugd gezicht en dacht heusch,
dat het een echte taart was. Toen die echter voor hem
op tafel stond, leek het hem toch wat vreemd en
't was, of hij iets vermoedde. Hij haalde zijn zakmes
uit zijn zak en zei: „Laten we nu eens kijken, of die
taart even lekker smaakt, als ze er uit ziet."
De jongens hielden zich goed, maar toen Vader er
met het mes niet door kon en riep: „Wacht eens, dat
is een fopperij!" toen barstten ze in lachen uit en
Moeder niet minder. „Dat heb jullie me gebakken," zei
Vader, „ik zie het aan je ondeugende gezichten. Maar
mooi is 't, want ik heb heusch even gedacht, dat het
een echte taart was. 't Is zonde, om ze verder te
beschadigen; ik zal den bodem los maken en zoo er uit
halen wat er in is. 't Is verbazend aardig en goed
gelukt, hoor!" En nu haalde Vader het kistje sigaren
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en de das voor den dag; hij was met beide presentjes
erg in zijn schik.
Intusschen schonk Moeder een kopje chocolade en
presenteerde daarbij letterbanket. Trui kwam nog
telkens pakjes binnenbrengen en eindelijk verscheen
ook de bloempot. Na die bewonderd te hebben, ging
Moeder er mee in den tuin. Ze begreep wel, dat er wat
in de pot zou zitten, en ze wilde al die aarde niet in
de kamer hebben. Verheugd kwam ze met het beursje
terug en zei, dat ze 't erg aardig vond.
Nu kwam er nog een bespottelijke neger kop voor de
jongens, van een cocosnoot gemaakt, met een pruik
van zwarte uitgehaalde wol en een pet op. De kop rustte
op een hoogen, stijven boord van Vader, die van voren
keurig met een das was versierd. Het gezicht was met
roode verf geschilderd, alleen de oogappels waren
pikzwart en stonden zoo raar, dat 't net leek, of hij
scheel was. Bovendien trok hij een scheeven mond,
zoodat hij er potsierlijk uitzag. De jongens sprongen en
dansten van plezier, maar gingen toch al gauw onderzoeken, wat er in zat. Tusschen den pruik en onder de
pet vonden ze de cadeautjes, 't Voornaamste was wel
voor ieder een achterwiel voor de spaarpot, want
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de jongens waren aan 't sparen voor een fiets. Ze
hadden speelgoed in overvloed, zei Moeder.
Toen ze hun derde kopje chocolade op hadden, vond
Moeder het genoeg en moesten ze naar bed. Met de
babies in de armen gingen ze zingend naar boven. En
ze zouden zus zeker hebben wakker gemaakt, als
Moeder ze niet met een sinterklaasje den mond had
gestopt.
Zus vond den volgenden morgen een heeleboel onder
den schoorsteen en zong weer zoo hard als ze kon haar
liedje van „Dank je, Sinterklaasje."

HOOFDSTUK IX.

De koperen bruiloft.
Het jaar begon slecht, want den zesden Januari,
juist een dag, voordat de jongens hun elfden verjaardag
zouden vieren, brak Flip op het ijs zijn arm. Hij was
heel vlug op de schaats en had eerst met een paar
jongens heel wild krijgertje gespeeld, zonder te vallen.
Toen zag hij een man prachtige krullen trekken op het
ijs en wilde dat nadoen; maar daarbij verloor hij zijn
evenwicht en viel pardoes neer. Hij voelde dadelijk
vreeselijke pijn in zijn arm, maar begreep nog niet, wat
er gebeurd was. Eerst toen hij bij 't opstaan zijn arm
wilde gebruiken, merkte hij, dat die er slap bij hing en
dus gebroken moest zijn. Hij zag doodsbleek en vroeg
een jongen, die dicht bij hem stond, of hij Henk ook
zag. Maar Henk was niet te vinden en toen bracht
die jongen hem thuis.
„Kind," riep Moeder, „wat is er gebeurd? Wat zie
je er uit!"
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„'k Heb mijn arm gebroken," kreunde Flip en viel
op een stoel neer.
Moeder tilde den arm op en voelde, dat het waar
was. Ze stuurde dadelijk Trui het dorp in, om te vragen,
of ze daar den dokter ook wisten te vinden, en bracht
Flip naar bed.
't Was akelig om te zien, zooals die arm daar naast
hem neerlag, 't Duurde gelukkig niet heel lang, of daar
kwam Vader aan. Dat was een heele troost!
,,Zoo Flipje," zei Vader, ,,zeker weer wild geweest,
mannetje. Nu, wees maar bedaard, we zullen je wel
helpen. Als eerst maar de arm is gezet, is de ergste
pijn over."
Maar, och, och, wat deed dat zetten een pijn! Flip
wilde zich goed houden, doch kon het niet. Hij kreunde
en gilde het uit, zoodat je het door 't heele huis kon
hooren. 't Was vreeselijk om bij te wonen, vond
Moeder. Vader was zulke karweitjes wel gewoon,
maar vond het toch heel iets anders, zijn eigen kind
onder handen te hebben, 't Was daarom een rust voor
allen, toen de arm verbonden was en Flip van moeheid
in slaap viel.
Toen hij wakker werd, was hij al veel beter te
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spreken en vroeg, of Henk en zus bij hem mochten
komen. Die brachten hem allebei iets van hun lekkers
mee en bezorgden hem wat afleiding. Zus was o, zoo
medelijdend en aaide Flip telkens. Haar mooiste pop
mocht bij hem in bed zitten.
Van de verjaarsviering kwam den volgenden dag
niet veel. Dat moest later maar eens dunnetjes overgedaan worden, zei Moeder.
Spoedig mocht Flip al weer naar school, maar
schrijven kon hij natuurlijk niet, want 't was zijn
rechterarm. Hij leerde dan vast zijn les, terwijl de
andere jongens schreven. Gelukkig had hij geen pijn
meer. Maar toen Vader den arm ging masseeren, was
het weer vreeselijk. Flip zag er bleek van, vond Moeder,
en hij was ook zoo hangerig.
„Zou hij nog iets anders kunnen mankeeren?" vroeg
zij aan Vader.
„Er zijn enkele gevallen van mazelen in het dorp,"
antwoordde hij, „'t kan zijn, dat Flip die onder de
leden heeft."
En zoo was het. Flip werd koortsig en na eenige
dagen kwamen de mazelen uit. Erg ziek was hij niet.
Maar hij moest eerst in bed en toen op de kamer blijven.
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Wat was hij moeilijk bezig te houden, nu hij zijn arm
niet gebruiken kon! Moeder was veel bij hem, maar
Henk en zus mochten niet op de kamer komen.
Toch kreeg Henk het ook. En toen bij hem 't ergste
voorbij was, begon zusje. Wat had Moeder het druk,
zoo alle drie tegelijk, vooral omdat zusje nog al erg
ziek was. 't Lieve kind was veel erger dan de beide
jongens, want ze had hooge koortsen en de mazelen
wilden maar niet uitkomen. Eén dag zat Moeder met
een heel ernstig gezicht bij zusje's bed en kwam Vader
telkens weer naar zusje kijken. Gelukkig kwamen de
mazelen toch uit. En toen was ze in een paar weken
weer beter, net als de jongens.
Met Flips arm ging het ook goed, maar hij moest nog
wel gemasseerd worden en dat deed altijd nog pijn.
„Foei, foei," zei Moeder, die doodmoe was van
't verplegen en er zelf slecht uitzag, tot Vader, „wat
een slecht begin van 't jaar. Gelukkig, dat het nu
gekomen is en niet van den zomer, want dan zou er
van ons feest niet veel terecht komen."
„Neen, gelukkig hebben we dat achter den rug, en
tegen dien tijd zijn we 't weer vergeten," zei Vader.
„Het is pas over een half jaar."
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Ja, in Augustus zou 't zijn, het groote feest van de
koperen bruiloft! Terwijl de kinderen boven moesten
blijven, had Moeder er dikwijls over gesproken en verteld, dat er een groote partij gegeven zou worden en
ze daar alle drie ook bij mochten zijn. 't Was zoo
heerlijk, dat het juist in de vacantie trof, want nu kon
tante Saar overkomen en aan alles helpen. De kinderen
waren natuurlijk een en al gehoor, als Moeder over de
plannen voor de koperen bruiloft sprak, en verheugden
zich er al dol op.
Op de receptie zouden ze bruidssuikers mogen presenteeren en den avond van de partij heel lang
opblijven. Er zouden veel familieleden en vrienden
overkomen en dus zouden ze 't huis vol menschen
hebben.
„O, wat zal dat een heerlijke tijd zijn, met tante
Saar er bij!" riep Flip.
,,En wat heerlijk, dat we dan vacantie hebben,"
voegde Henk er bij, „geen school en geen huiswerk
en den heelen dag pret; dat zal me een leventje zijn!
Was het maar zoover!"
De jongens telden eerst de maanden, toen de weken
en eindelijk de dagen, die nog verloopen moesten
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vóór den 25*'*" Augustus. Wat een massa dagen nog,
honderd zes en negentig.
Maar de tijd gaat gauw voorbij. En 't werd al leuk,
toen tante Saar geheime briefjes ging schrijven, aan
hen zelf geadresseerd, die Vader en Moeder volstrekt
niet mochten lezen. Ze schreef daarin: ,,Jullie moet zelf
wat voor Vader en Moeder maken, dat is veel aardiger
dan iets te koopen. En nu heb ik iets heel geschikts
bedacht. Henk moet twee flesschenbakjes maken en
Flip zes glazenbakjes. Ik heb daarvoor op ronde
plankjes een mooi figuur geteekend en nu moet jullie
precies op de lijntjes heel regelmatig kleine koperen
spijkertjes inslaan. Als jullie ze af hebt, laat ik er glaasjes
op maken en een mooi koperen randje er om heen. Het
is een prettig werkje en gaat nog al gauw. As ik kom,
breng ik alles mee."
„Dat is leuk!" riep Flip uit, „dat heeft tante goed
bedacht! Maar 'k vind het alleen veel te weinig, zes
glazenbakjes, ik maak er twaalf."
„Ja," zei Henk, „en twee flesschenbakjes is ook niet
genoeg, ik maak er minstens vier."
Dadelijk schreven ze er aan tante over. Toen deze de
brieven ontving, vond ze den ijver heerlijk en schreef
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terug: „Dat is best, hoor, jongens, er zijn plankjes en
spijkertjes genoeg!"
Toen er een volgenden keer weer een brief van tante
Saar alleen voor de jongens kwam, riep Vader uit:
„Dat kan wat worden, als 't nu al zoo begint!" En hij
deed of hij vreeselijk nieuwsgierig was.
De jongens liepen gauw met den brief naar boven en
lazen, dat tante bezig was, een voorstelling voor hen
en zus te maken. Zij zouden verkleed worden als
boertjes en zus als een boerinnetje, en zoo het bruidspaar komen feliciteeren. De versjes zou tante gauw
sturen; die konden ze dan vast vooruit leeren.
„Heerlijk," zei Henk, „dat moeten we zus vertellen."
Ze riepen dus zus er bij en zeiden, dat ze haar ook
een geheim zouden vertellen, als ze beloofde, dat ze
het zeker niet aan Vader en Moeder zou verklappen.
Zus beloofde dat plechtig en vond het heerlijk, dat ze
nu ook wat van de geheimen weten mocht.
Kort daarop stuurde tante de versjes, die heel gemakkelijk waren. Reeds na een paar dagen schreven de
jongens terug, dat zij het hunne al kenden. Zus was
nog niet zoo ver; die zou 't wel leeren, als tante
er was.
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En eindelijk kwam tante; dat was een vreugde! Ze
ging na het eten met de kinderen het bosch in en vertelde toen een heeleboel meer. De kinderen moesten
nóg iets vertoonen, maar daarvoor behoefden ze niets
te leeren. „Ik heb," vertelde tante, „op een wit laken
een groot klaverblad geschilderd van drie bladen. In
elk blad heb ik een luikje geknipt, dat opengaat, zoodra
jullie je hoofden er door steekt. Eerst zien de menschen
dus niets dan het klaverblad, terwijl ik een vers opzeg
en jullie er stilletjes achter staat. Zoodra ik de woorden:
„Maar de grootste schat is dit klaverblad" uitspreek,
kom jullie in eens ieder met je hoofd door een luikje
heen."
„O, tante, wat leuk, wat eenig, wat dol!" klonk het
haar tegen uit drie monden. „Mogen we dat klaverblad
eens zien?"
„Ja," zei tante, ,,straks mag je alles zien."
Plotseling hield ze stil, want daar kwam Moeder aan.
„Ik kon het niet langer uithouden," zei ze, „jullie
laten me zoo alleen."
Daarop vlogen de kinderen alle drie naar Moeder
toe. Maar ze bleven niet lang bij haar, want ze hadden
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dien avond schrikkelijk veel haast om naar bed te
komen. Tante zou ze brengen, en dan eerst even alles
laten zien.
Daar stonden ze nu met uitgerekte halzen vol verwachting om den koffer heen, terwijl tante alle schatten
uitpakte. Even mochten ze de hoofden door de luikjes
van 't klaverblad steken, om te zien, of die groot
genoeg waren. Ook werden de boerenpakjes aangepast.
Dat viel gelukkig mee, er was niet veel aan te veranderen; hier wat inspelden en daar een oprijgsel, dan
was het klaar. O, wat zagen ze er aardig uit! Ze mochten zich zelf even voor den spiegel zien en dansten met
zijn drieën van pleizier.
Maar nu werd het werkelijk bedtijd, dus stopte tante
ze er gauw in.
Den volgenden morgen na 't ontbijt nam tante de
jongens mee naar haar kamer en begon het maken van
de bakjes. Ze vonden het een dol gezellig werkje en
't stond allerliefst, die fijne koperen knopjes op het
hout. Wel gebeurde het nog al eens, dat een spijkertje
een beetje scheef werd geslagen. Maar dat mocht niet
blijven; dan moest het er uitgehaald worden, want
't moest heel precies. Daardoor schoot het niet zoo hard
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op als de jongens gedacht hadden; maar toch kwam
Flip dien ochtend met één plankje klaar en Henk met
de helft van het groote plankje voor een flesschenbakje.
„Ziezoo," zei tante, „nu is het genoeg. We werken
er eiken morgen een uurtje aan, tot ze klaar zijn. Nu
zal ik jullie nog wat vertellen. Morgen komt de fotograaf uit de stad, om jullie drietjes te fotografeeren,
en zullen we je ook in de boerenpakjes en met de
hoofden door 't klaverblad laten nemen."
„Maar tante," zei Henk, „als Moeder nu ziet, dat
de fotograaf komt?"
,,Laten we Moeder in de huiskamer opsluiten,"
bedacht Flip.
„Dat zou niet veel helpen," zei tante, „want 't moet
in den tuin gebeuren, dus dan zou ze het toch door
het raam zien. Neen, Moeder moet het huis uit. Ze
moet maar een visite gaan maken bij Karels moeder
in de pastorie."
En zoo gebeurde het. „'t Is wat moois," zei Moeder,
„dat ik mijn eigen huis word uitgestuurd." Maar ze
ging toch met een lachend gezicht.
Spoedig daarna kwam de fotograaf en werden ze
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driemaal genomen; eenmaal in hun beste kleeren, eenmaal in de boerenpakjes en eenmaal als 't klaverblad
met de hoofden door de luikjes. De fotograaf dacht
wel, dat het goed gelukt was.
Intusschen naderde de groote dag en werd het hoe
langer hoe feestelijker. Veertien dagen te voren begon
het al met bloemen en cadeaux. Als er een postpakket
bezorgd werd, ging er een luid hoera op in de gang
en kwamen de jongens er juichend mee binnen. Tante
had nog heel wat moeite om ze 's morgens een uurtje
aan 't werk te houden. Zoodra ze maar iets bijzonders
hoorden, wipten ze weg.
,,Morgen moeten de plankjes nu klaar zijn, want
't wordt hoog tijd, dat de randjes er om gemaakt worden," zei tante eindelijk. „Waar blijf jullie nu met je
goede voornemen, om er dubbel zooveel te maken? Ik
dacht wel, dat het zoo gaan zou!"
Gelukkig kwam het werk dien dag nog net klaar.
De receptie zou den 25*'*° Augustus zelf zijn. Dat
was op een Vrijdag, en dan zou den Zondag daarop
de partij plaats hebben.
O, o, wat een drukte die laatste week! Gelukkig was
nicht Jo gekomen, om te helpen. Dat was heerlijk voor
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tante Saar, die 't haast alleen niet af kon. Zij hielp nu
bij de repetities aan het verkleeden en tante vertelde
aan de kinderen, hoe ze als boertjes en boerinnetje
moesten loopen en staan, welke bewegingen ze moesten
maken en hoe ze moesten buigen. Ze hadden dollen
schik en deden 't heel aardig.
Nu begon alles goed op te schieten. Alleen de bakjes
waren er nog niet. Als die nu maar bijtijds thuiskwamen, want morgen was de groote dag, waarop ze
gegeven moesten worden. De jongens werden er ongedurig van en hepen telkens den weg op, om te kijken,
of de post er niet aankwam met een pakje. Eindelijk,
om zeven uur, kwam hij er gelukkig mee. Ze liepen
gauw naar tante, om de bakjes met haar te bekijken,
en waren er verrukt over, zoo keurig als hun cadeau
er nu uitzag.
Den volgenden morgen mochten Vader en Moeder
pas om half negen in de tuinkamer komen. Maar tante
Saar, nicht Jo en de jongens waren er al om zeven
uur, om de stoelen en de serre met groen en bloemen
te versieren.
't Zag er beeldig uit, en toen de klok half negen
sloeg, kwam het koperen paar gearmd binnen.'Ze
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moesten dadelijk op de versierde stoelen gaan zitten
en toen begon het feliciteeren en cadeaux geven, het
kussen en handdrukken zonder eind.
Vader en Moeder vonden de bakjes prachtig en het
mandje, dat zus gevlochten had, ook. Na nóg eens en
nóg eens bedankt te hebben, zei Vader, terwijl hij
keurige pakjes te voorschijn haalde:
„En hier is nu een herinnering aan de koperen bruiloft
van Moeder en mij voor de kinderen."
Het drietal opende de doosjes en wat zat daarin?
Voor Henk en Flip ieder een prachtig zilveren
horloge en voor zus een beeldig zilveren armbandje.
Dat hadden ze nu heelemaal niet verwacht; wat waren
ze daar blij mee! Het armbandje werd dadelijk aangedaan en de jongens vroegen een koordje, om ook
hun schat zoo gauw mogelijk te kunnen dragen.
Vóór de koffie kwamen er al menschen om te feliciteeren. En toen de receptie om twee uur begon en
't bruidspaar in feestgewaad voor de canapé stond,
stroomde het letterlijk de kamers in en uit. Nu kon je
eens zien, hoe bemind Vader was bij zijn patiënten en
hoe geacht door alle dorpelingen. Velen brachten hem
iets mee, een kaasje, een tulband, een taart of een
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bloempot. Hij wist haast niet, waar hij 't laten moest.
En er kwam aan 't handenschudden geen einde.
De jongens en zus hadden het druk met bruidssuikers
te presenteeren en vergaten zichzelf daarbij niet.
Zus zag er schattig uit in een fijne wit geborduurde
jurk met blauwe strikken. En de jongens hadden mooie
witte pakjes aan met matrozenkragen. Als er weer een
familielid of vriend kwam, die de jongens in lang niet
gezien had, hoorden ze roepen: ,,En waar zijn de tweelingen?" Dan vlogen ze naar voren, om zich te
vertoonen.
Wat een drukte en vroolijkheid, wat een gelach en
gepraat! En dat duurde zoo tot half vijf toe.
Toen gingen de menschen zich even verfrisschen in
den tuin en werd er intusschen gedekt. Wat was het
gezellig aan tafel met twee ooms, twee tantes en neef
Piet er nog bij, die allen bleven logeeren tot na de
partij.
„'t Is een jolige boel," zei Flip, die best met al die
gasten kon omspringen, maar toch 't meest schik had
met neef Piet.
's Zaterdags moest er voor 't laatst gerepeteerd
worden en gelukkig ging nu alles goed.
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Zondagmiddag werd er vóór het diner een groote
rijtoer gemaakt. Twintig gasten waren er bijeen. Dat
ging net in twee landauers en een groote Jan-Pleizier.
't Was gelukkig mooi weer en allen stapten vroolijk in.
De jongens zaten natuurlijk in de Jan-Pleizier; Flip met
neef Piet in den kattebak, terwijl Henk een heerlijk
plaatsje had naast tante Saar.
Juist vóórdat ze instapten, had Flip een kok in huis
gezien met een paar knechts. Onder het rijden vroeg
hij nu aan neef Piet: „Hebt u dien dikken kok ook
gezien? Wat zullen we vanmiddag smullen!"
Hij verheugde zich dol op de partij en had moeite,
om neef Piet niets van de voorstellingen te verklappen.
Nadat ze een uur gereden hadden, werd er halt
gehouden aan een uitspanning en onder vroolijk gelach
en gepraat iets gebruikt. Toen werd even in een
kring om het bruidspaar gedanst en daarna weer
ingestapt, om langs een anderen weg naar huis terug
te rijden.
Intusschen hadden de knechts gedekt. Het dessert
stond op tafel: taarten, vla's, vruchten, bonbons, alles
op glinsterend kristal en daartusschen allemaal bloe-
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men. Zoo iets prachtigs hadden de kinderen nog
nooit gezien.
De gasten werden nu verzocht aan tafel te gaan.
Flip zat tusschen neef Piet en nicht Jo in, Henk naast
tante Saar en zusje naast Moeder. Telkens als Flip iets
bijzonder lekker vond, knikte hij Moeder toe en maakte
een beweging met zijn hand, of hij riep hardop: „Lekker, hè Moeder?"
„Krijgen we nu nog al meer?" vroeg Henk aan
tante.
„Ja," zei tante, „nu nog één gerecht, en dan beginnen
de voorstellingen."
O, wat verlangden de jongens daarnaar! Ze hadden
nu al zoo lang stil gezeten.
„Ziezoo," zei Flip hardop, toen hij mocht opstaan,
„nu begint het!" En weg vlogen de kinderen om verkleed te worden.
De gasten liepen even rond en werden daarna verzocht, voor de serredeuren te gaan zitten. Toen die na
een poosje opengingen, zagen ze 'het klaverblad en
begon tante Saar haar vers op te zeggen. Bij de
woorden: „Maar de grootste schat is dit klaverblad,"
staken de kinderen precies tegelijk hun hoofden door de
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luikjes en ging er zoo'n gejuich op, dat tante een oogenblik niet kon doorspreken. Gelukkig hoefden de kinderen
niet ernstig te kijken, want dat hadden ze niet gekund.
Ze lachten de menschen maar stilletjes toe, tot tante's
toespraak uit was en de serredeuren weer dicht gingen.
Daverend handgeklap volgde en nog wel driemaal
moesten de kinderhoofden zich door de luikjes
vertoonen.
„Ziezoo," zei tante, toen de serredeuren dicht bleven,
„dat vonden ze aardig. Gelukkig, dat jullie je boerenpakjes nu al aan hebt, dan kan de andere voorstelling
gauw beginnen."
De deuren gingen nu na een korte poos weer open
en de kinderen traden ieder met een pakje in de hand
op het bruidspaar toe, dat natuurlijk vlak vooraan zat.
Om beurten zeiden zij nu hun vers op, dat ze gelukkig
vlot van buiten kenden en maakten er aardige bewegingen bij. Daarna reikten ze ieder een van de goed
geslaagde foto's over en maakten een diepe buiging.
,,Bravo!" riep Vader en allen klapten zóó hard in
de handen, dat zus er haast verlegen van werd. Moeder nam haar lief boerinnetje op schoot, de jongens
werden door de gasten aangehaald en allen drongen
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naar voren, om de foto's te zien. Ze waren alleraardigst
en bijzonder goed uitgevallen. Met tranen van vreugde
in de oogen bedankte Moeder tante Saar voor de aardige verrassing.
Na afloop van de voorstellingen gingen de gasten
even in den tuin. Daarna zou 't dessert beginnen. Hè,
wat verheugden de jongens zich daarop! En er zou ijs
ook komen!
„Houdt U ook zooveel van ijs?" vroeg Flip aan
neef Piet.
„Ja," zei neef, „ik hoiM er heel veel vati. Wij zullen
er ons samen flink van bedienen."
Flip had aan neef Piet een heerlijken buurman, die
hem van alles toestopte, zoodat hij langzamerhand een
bergje lekkers naast zijn bord had liggen.
„Past Flipje wel op zijn maag?" vroeg Moeder van
den overkant van de tafel, toen hij een paar flinke
scheppen citroenvla nam. Ze wist, hoe dol hij daar
op was.
„Jawel, Moeder," antwoordde Flip en nam er nog
een klein schepje bij.
Henk kreeg een wenk van tante Saar, dat hij niet
door mocht eten, toen Oom was opgestaan om te
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spreken, met het glas in de hand. Dat was een beetje
vervelend, dat telkens stil zijn onder 't spreken. De
jongens waren maar blij, als ze aan 't eind mochten
zingen: „Lang zullen ze leven in Gloria!"
„Lang zal tante Saar leven in Gloria!" riep FHp op
een oogenblik, toen allen stil waren.
,,Juist," zei Vader. „Flip, je neemt me de woorden
uit den mond." En toen begon Vader tante te bedanken
voor al de moeite en zorg, die ze gehad had, en klonk
er aan 't eind een luid hoera voor tante Saar.
Nu stonden meteen alle gasten op en kwamen de
rijtuigen voor om ze naar 't station te brengen.
Bij 't afscheid nemen vroegen oom en tante uit
Amsterdam, of de jongens wel lust hadden, 't volgend
jaar bij hen en neef Piet te komen logeeren.
„Nu, of we daar lust in hebben!" riepen ze. ,,Mag
het. Moeder?"
„Zeker," zei Moeder, „als jullie het volgend jaar
door je examen voor de Hoogere Burgerschool komt,
mag je, wat mij betreft, gaan."
Toen alle gasten vertrokken waren, moesten de
kinderen gauw naar bed, want 't was al half elf. Tante
Saar en nicht Jo brachten ze naar boven. Moeder
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kwam na een poosje nog even de jongens instoppen
en zeggen, dat ze de voorstellingen zoo prachtig gevonden had.
„Hoe vindt jullie nu zoo'n koperen bruiloft?"
vroeg ze nog.
„Heerlijk," zei Henk.
„Ja, zóó heerlijk, dat ik wou, dat er 't volgend jaar
weer een was," voegde Flip er bij.
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Slot.
Het was bijna een jaar na de koperen bruiloft. De
jongens hadden hun examen voor de Hoogere Burgerschool gedaan en waren er gelukkig allebei door.
Vader en Moeder, die naar de stad gekomen waren,
om den uitslag te hooren, en die hen aan de deur van
het gebouw stonden op te wachten, zagen dadelijk aan
de stralende gezichten, dat 't goed was.
,.Komaan," zei Vader, nadat de jongens gefeliciteerd en gekust waren, „weet je wat we doen? We gaan
nu maar meteen naar een zilverwinkel, om de horlogekettingen te koopen, die we jullie beloofd hebben, als
je er door kwam. Die heb je nu verdiend."
Wat was dat heerlijk, zoo met Vader en Moeder in
een mooien, grooten winkel zelf te mogen kiezen! Ze
waren beiden gauw klaar met hun keus en mochten
loen dadelijk de horloges aandoen, die Moeder maar
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vast op goed geluk had meegebracht. Wat stond het
deftig, zoo'n zilveren ketting op je borst!
Toen ze met verheugde gezichten den winkel uitstapten, zei Moeder: „Jullie zult wel honger hebben,
denk ik. Laten we, vóór we naar 't station gaan, even
een paar taartjes eten en een kopje chocolade
drinken."
Ze gingen een keurige lunchroom binnen en de jongens glommen van pleizier, toen ze warempel ieder
drie taartjes mochten eten.
Thuisgekomen hadden ze groote haast, om den
goeden uitslag van het examen te schrijven aan tante
Saar en aan oom en tante in Amsterdam.
Tante Saar kwam natuurlijk over, zoodra ze vacantie had. Ze bracht voor de jongens een mooi cadeautje
mee, een klein compas, om aan hun ketting te
hangen.
Oom en tante vroegen in hun brief, of de jongens
nu gauw kwam logeeren. Ze schreven terug, dat, als
't oom en tante even goed schikte, ze liever thuisbleven,
zoolang tante Saar er was. Daarna zouden ze echter
dolgraag komen.
Zoodra tante dus weg was, werden de koffertjes
De Twaclinjan.

g

114
gepakt en gingen de tweelingen voor 't eerst samen op
reis. Bij oom en tante hadden ze een heerlijken tijd,
want neef Piet, die student was en ook vacantie had,
ging eiken dag met hen uit. Ze maakten tochtjes met
trams en bootjes, of groote wandelingen, en hadden
altijd schik met hem.
„Als 't morgen mooi weer is," zei neef Piet op een
goeden dag, „gaan we eens roeien. Houdt jullie van
roeien?"
„O, ja," riepen de jongens, hoewel ze het nog nooit
gedaan hadden, „daar houden we dol van."
't Was den volgenden dag wel mooi weer, maar er
woei nog al een stevige wind.
„Zou je het niet liever uitstellen?" vroeg tante. Maar
neef Piet had kracht genoeg, om tegen den wind op te
roeien, en wilde van uitstellen niet hooren.
De jongens vonden het verrukkelijk, in dat kleine
bootje op het groote water.
„Mogen we ook eens roeien?" vroegen ze.
„Jawel," was 't antwoord, „als we teruggaan met
den wind mee."
Eerst mocht Henk het probeeren en toen Flip. Henk
schepte zoo geweldig veel water met zijn riem.
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dat hij neef Piet en Flip vol spatte, waarop neef Piet
uitriep: „Dank je, Henk, ik ben al gedoopt, hoor!"
Maar toen hij een poosje aan den gang was, ging
het beter.
,,Nu ik," riep Flip, en meteen wilde hij de riemen van
Henk overnemen, maar deed het zoo wild en onhandig,
dat de eene van de pen wipte en in 't water viel.
Neef Piet boog zich gauw over den rand van de
boot, maar de riem was al te ver weg; hij kon hem niet
bereiken. Intusschen had Henk door den schrik verkeerd
gestuurd en dreef de wind de boot naar den kant, zoodat
ze al gauw aan den grond vastzaten,
,,Daar komt de riem ook dezen kant op gedreven,
nu kan ik hem misschien wel grijpen," riep Henk, en
hij probeerde hem te pakken. Maar neef Piet, die bang
was, dat Henk over den rand van de boot in 't water
zou tuimelen, wilde dat niet hebben. Hij probeerde het
daarom zelf, maar zijn arm was ook niet lang genoeg.
De riem dreef net weer verder weg.
„Zet jullie de boot nu af, als je kunt," riep hij den
jongens toe, „dan zal ik de drenkeling misschien kunnen pakken."
De jongens grepen den riem, duwden dien aan den
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kant in de klei en spanden al hun kracht in, om de boot
los te krijgen; maar die bewoog zich niet. Toen op
eens onverwacht gaf Flip nog een flinken, wilden duw
en daar vloog de boot plotseling los. Maar o wee. Flip
zelf verloor door den schok zijn evenwicht en viel in
't water.
Neef Piet, die net den weggedreven riem te pakken
had, keerde zich snel om, toen hij dien plof hoorde. Hij
duwde Henk, die Flip wilde grijpen gauw weg, stak
Flip den riem toe en trok hem daarmee naar de boot.
Toen haalde hij dien zwaren, natten, doodsbleeken
jongen met moeite er in en sloeg hem zijn eigen jas om.
Henk, die even wit zag als Flip, duwde dezen naast
zich op 't bankje, sloeg zijn arm om hem heen en hield
hem zóó stevig vast, of hij bang was, dat Flip nog eens
in 't water zou vallen.
Neef Piet roeide intusschen hard door. Toen ze aan
wal waren, nam hij Flip de jas af en trok die nat en
wel zelf weer aan. Hij kon toch niet in zijn overhemd
over straat. Daarna gaf Flip hem en Henk ieder een
hand en nu ging het in een draf naar huis.
Tante schrikte natuurlijk vreeselijk, toen ze dien
natten Flip thuis kreeg. Ze ging dadelijk met hem naar
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boven, om hem droge kleeren aan te doen, en stopte
hem in bed, om lekker warm te worden. Daarna bracht
ze hem een glas warme melk en zei, dat hij er een
poos in moest blijven. Maar Flip had daar geen zin in
en kwam na een kwartiertje met zijn hoofd door de
deur van de huiskamer.
„Moet ik nog langer in bed blijven, tante?" vroeg
hij. ,,Ik mankeer niets."
Allen lachten en waren hartelijk blij, dat Flip er zoo
goed was afgekomen. Maar hij zag toch nog wel een
beetje bleek.
Dien nacht sliep hij best en den volgenden morgen
zag hij er weer uit, of er niets gebeurd was.
,,Wat jammer, dat ik nu net in 't water viel, toen ik
zou probeeren te roeien," zei hij tot neef Piet. ,,Nu
weet ik niet eens, of ik er iets van kan. Toe, gaat U nog
eens met ons roeien!"
,,Ik zou je hartelijk bedanken," was 't antwoord van
neef Piet. Maar hij had toch schik, dat Flip er geen
angst voor gekregen had.
Een paar dagen later spoorden de jongens weer
naar huis. Ze hadden nog wel langer willen blijven;
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maar Moeder had geschreven, dat ze haar tweelingen
de laatste veertien dagen van de vacantie thuis wilde
hebben en dat er een groote verrassing was.
De jongens begrepen niet, wat dat kon zijn, en waren
er vreeselijk nieuwsgierig naar. Toen Moeder aan
't station stond om ze af te halen, vroegen ze dadelijk,
wat nu de verrassing was; maar Moeder wilde het nog
niet zeggen.
,,Eerst moeten we thuis zijn," zei ze.
Dicht bij huis gekomen, waren Flip en Henk niet
meer te houden en wilden ze naar binnen vliegen;
maar Moeder riep:
„Neen, neen, de verrassing is niet in huis, die is in
de schuur."
Zij deed nu de deur van de schuur open en wat zagen
ze daar staan?
Twee fietsen! Aan de eene hing
een wit papier, waarop met groote letters geschreven
stond ,,Henk", en aan de andere een met ,,Flip".
„Zijn 'die voor ons?" riepen ze beiden opgetogen uit.
„Ja," zei Moeder, „maar nu is jullie spaarpot ook
leeg en Vader en ik hebben er nog heel wat bij moeten
betalen. Toevallig kon Vader twee pas kort gebruikte
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fietsen krijgen en toen heeft hij ze maar gauw gekocht,
omdat julHe na de vacantie heen en weer naar
't station moet."
Henk en Flip sprongen in de lucht van plezier. Ze
wilden dadelijk opstappen, want ze hadden dikwijls op
de fiets van Frits gezeten en konden het dus al.
„Neen," zei Moeder, „daar wachten we mee, tot
Vader thuis komt."
Zoodra Vader dus kwam, werden de fietsen geprobeerd en 't ging best, hoor! Ze reden heerlijk. Wat
waren ze er blij mee! Nu verheugden ze zich nog meer
op 't heen en weer reizen.
Moeder en zus vonden het daarentegen lang niet
prettig, dat ze zoo weinig meer thuis zouden zijn. Ze
moesten 's morgens al om half acht het huis uit en
kwamen er pas om zes uur in.
Zus was dan ook wel een beetje verdrietig, toen zij
ze den eersten keer zoo opgewekt met Vader zag wegrijden. Moeder en zij keken ze na, tot ze de bocht van
den weg om waren, en er vielen twee dikke tranen
langs haar wang. Toen sloeg Moeder haar arm om
zus heen en zei, terwijl zij zelf moeite moest doen om
een vroolijk gezicht te zetten:
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„Kom, zus, wij zullen elkaar wel troosten. Zoo erg
is het niet. Van middag komen ze al weer thuis en dan
hooren we van alles wat ze gedaan hebben. Ze worden
nu groot en moeten flink leeren, om verstandige
mannen te worden, net als Vader. Wij zullen het
saampjes wel gezellig hebben, terwijl ze weg zijn!"
Zoodra Vader van 't station terug was, kwam hij
even binnen en zei de:
„De jongens zijn heel opgewekt vertrokken, hoor!
Ze knoopten dadelijk een gesprek aan met den stationschef en vertelden hem, dat hij hen nu eiken dag zou
zien, want dat ze heen en weer naar school moesten.
Toch wuifden ze mij zoo lang mogelijk met hun zakdoek toe, alsof ze een reis naar Amerika gingen
maken."
„Zoo ver gaan ze gelukkig niet," zei Moeder. „Maar
toch begint er voor onze tweelingen een geheel ander
leventje. Het eerste gedeelte van hun blijde jeugd is
voorbij."

Wie meer van Flip en Henk wil weten, leze:
Hoe 't Flip en Henk verder ging.
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