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... en meteen vloog ze naar de mand, die juist op den grond werd neergezet en waarin Bob gevangen
zat. (Bldz. 28.)
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Eerste Hoofdstuk.
Nog bij Moeder.
‘Coby!’
Geen antwoord.
‘Co.... by....!’
Met haastige pasjes rende juf wel driemaal den tuin door, maar wie ze vond, geen
Coby. ‘Waar zit dat ondeugende kind nu toch weer,’ mompelde ze bij zichzelf, ‘net
heb ik haar op 't hart gedrukt rustig in de kamer te blijven tot grootvader komt en
gevlogen is ze. O foei, 't is om tureluursch te worden en ze heeft nog wel haar mooiste
jurk aan.’
Juf wist werkelijk niet, waar ze nog zoeken moest en toch was ze 't plekje, waar
de stouterd zich verborgen hield, al een paar maal voorbij gehold.
‘Nou, 'k geef het op,’ bromde juf en juist was ze 't
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breede tuinpad ingeslagen om naar huis te gaan, toen Co haar stemmetje liet hooren.
‘Piep!’ klonk het opeens dicht bij haar, ‘piep, piep!’
Zij draaide zich om, keek alle kanten uit, maar.... zag geen Coby.
‘Wacht, 'k weet beter raad, 'k zal Bob er op afsturen, die vindt 't verloren schaap
wel,’ mopperde ze, en toen wipte ze op haar verlakte schoentjes het grindpad af om
zoo gauw mogelijk bij 't hondenhok te zijn.
Intusschen zat onze ondeugd, Coby, zich daarboven in den kastanjeboom te
verkneuteren van pret, omdat ze zich achter de groene bladeren zoo mooi had verstopt.
En nu de juffrouw uit 't gezicht was, maakte ze gauw van de gelegenheid gebruik,
nog een beetje hooger te klimmen. Echt leuk zou 't immers zijn, als ook Bob haar
schuilplaats niet ontdekken kon! Maar nu had ze toch misgerekend, want de hond
was nog niet van den ketting los gelaten, of hij liep den tuin in en sprong een
oogenblik later luid blaffend tegen den dikken stam van den kastanje op.
‘Koest, Bob, koest,’ fluisterde Coby, ‘als je je stil houdt, krijg je straks een lekker
klontje van 't vrouwtje.’ Maar onze poedel was zoo in z'n nopjes, z'n speelkameraad
zoo gauw gevonden te hebben, dat hij de dolste sprongen maakte en juf, die op een
sukkeldrafje kwam aanloopen, bijna onderstboven liep. Maar ze merkte 't niet eens,
zóó boos was ze, toen ze Coby daarboven in de hooge takken hoorde schaterlachen.
‘O, juffie, wat kunt u slecht zoeken,’ riep ze, ‘en 'k heb nog wel zóó hard gepiept!’
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De juffrouw had een paar minuten noodig om op adem te komen en toen ze haar
gloeiende wangen met haar zakdoek had afgeveegd, zei ze bijna schreiend van
ergernis: ‘Je zult er keurig uitzien, als grootvader komt en ik heb je nog wel zóó
gezegd, in de kamer te blijven. Kind, kind, schaam je toch, wil je wel eens een, twee,
drie maken, dat je naar beneden komt!’
‘Schamen? - 'k wou eens kijken of ik hierboven den toren van grootvaders dorp
ook zag en 't roode dak van zijn huis,’ antwoordde Co. ‘Dat is toch zoo erg niet en
als u wist, juf, hoe fijn ik hier zat, zoudt u stellig naast me komen en Bob er bij. Toe,
probeert u 't eens,’ riep ze ondeugend, ‘jammer dat u zulke lange rokken draagt!’
Even moest juf om dat mooie voorstel lachen, maar al heel gauw zette ze weer
een ernstig gezicht, terwijl ze bijna smeekend zei: ‘Toe, Co, maak voort, ik moet
moeder immers helpen, wie weet, hoe vaak ze al om me gebeld heeft.’
Dat hielp. Het kleine ding had er op dat oogenblik niet aan gedacht, dat het zieke
moedertje haast nooit alleen gelaten kon worden en nu was dit door haar schuld
gebeurd. ‘Ja, ik kom, gaat u asjeblieft maar vast naar huis,’ klonk het nu wat gejaagd
terug, ‘heusch, in een wip ben ik beneden.’ Maar de juffrouw was nog niet bij de
achterdeur, toen een angstig gegil haar naar den tuin terug deed hollen. Ze twijfelde
er geen oogenblik aan, of Coby was uit den boom gevallen, waarom zou ze anders
zoo'n kabaal maken? En Bob deed dapper mee; het trouwe dier jankte
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zoo geweldig, dat er stellig een vreeselijk ongeluk gebeurd moest zijn.
‘Help, help!’ riep Co wanhopig en toen juf, bevend van schrik bij den kastanje
kwam, zag ze de kleine meid tusschen hemel en aarde zweven, terwijl de hond
vergeefsche pogingen deed, zijn vrouwtje uit dien benauwden toestand te redden.
Al heel gauw was 't juf duidelijk geworden, dat Co, bij den laatsten sprong, dien ze
had willen wagen, met haar rokken aan een tak was blijven hangen. Hoe ze ook
spartelde, 't hielp geen zier en dat was maar gelukkig ook, anders zou ze zich bij den
val naar beneden nog leelijk bezeerd kunnen hebben.
In een ommezien had juf een laddertje gehaald, om de ongelukkige Coby te
bevrijden, maar toen de boosdoenster weer behouden in 't gras stond en juf
gelegenheid had, haar eens goed van alle kanten te bekijken, kon ze wel huilen van
spijt. Nee maar, wat zag die Co er uit. Niet alleen hingen de strookjes overal bij 't
rokje van haar Zondagsche jurk neer, maar een paar kolossale scheuren versierden
het ook nog. En Coby's gezicht zag zoo zwart als een schoorsteenveger, geen wonder
ook, want met haar vuile handen had ze steeds de tranen van haar wangen geveegd.
‘Ziezoo, nu ga je onmiddellijk mee naar huis en zorg je maar, dat dergelijke grapjes
niet meer gebeuren,’ zei juf, rood van boosheid, ‘wat zal grootvader strakjes wel van
zoo'n kleindochter zeggen?’
‘Grootvader? - och, daar ben ik niet zoo bang voor,
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maar moedertje, die zal 't verdriet doen,’ antwoordde Co berouwvol. Even later begon
haar onderlip te trillen en barstte ze in tranen uit. O, ze had zóó beloofd, lief te zijn,
nu moeder ziek was en nu kwam ze zoo vreeselijk toegetakeld thuis.
‘Ik zal de jurk zelf wel maken,’ schreide Coby, ‘gaat u maar gauw naar moeder
toe. Wilt u asjeblieft niet verklappen wat er gebeurd is, dan beloof ik u eerlijk, dat
ik nooit, nooit meer zal probeeren, den toren van grootvaders dorp te zien en 't roode
dak van “Roodkapje.” 't Is ook zoo'n echt leuk huis, juf, en de bloemen bloeien er
zoo mooi.’
De juffrouw kneep de kleine babbelaarster in de ronde, volle wangetjes. Och, ze
had ook alweer medelijden met het arme kind, omdat het in den laatsten tijd nergens
gezelligheid vond. Co had geen vader meer, die met haar spelen kon en haar moeder
zou ook niet lang meer bij haar blijven. De dokter had 't immers zelf aan den ouden
heer gezegd. Dan bleef er niemand in de familie over, die voor het meisje zorgen
kon, dan grootvader, maar juf troostte zich met de gedachte, dat Coby 't ginds onder
het dak van 't vriendelijke huis Roodkapje heel prettig hebben zou.
‘Nu, dag juffie, geef moeder een dikken zoen van me, u zult eens zien, hoe keurig
ik de scheuren bij mekaar kan halen,’ zei Co, die haar vroolijkheid alweer terug
kreeg. ‘Aan naaien is geen kunst.’
‘De scheuren bij mekaar halen? - stoppen, bedoel je, en dat kunstje moet je eerst
wel degelijk leeren,’ lachte juf, ‘heusch, je brengt er geen sikkepitje van terecht.’
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‘Of ik,’ hield Co vol en meteen holde ze met vriend Bob weg, om zoo gauw mogelijk
aan 't werk te gaan.
Terwijl de juffrouw de zieke verzorgde, die al met verlangen naar hulp had
uitgezien, haalde Coby 't heele stopmandje van moeder overhoop, om de lange naald
te zoeken, die voor 't maken van de groote gaten in de kousen gebruikt werd.
Gelukkig, daar vond ze de naald in een kluwen wol, en een stevigen draad door 't
groote oog te halen was maar een kleinigheid. Nu begon Co het groote werk. Met
een kleur als vuur probeerde ze de rafels weg te krijgen, die zoo akelig weerbarstig
waren en gek, er kwamen steeds meer. Bah, 't was toch wel erg lastig met zoo'n
groote naald om te gaan en als juf er mee werkte leek 't zoo gemakkelijk. In plaats
van kleiner werden de scheuren grooter, wat moest ze toch beginnen?
Juist was ze van plan, 't kunstje eens met een gewone naainaald te probeeren, toen
er gebeld werd en Coby grootvaders stem in de gang hoorde. Dat was een uitkomst,
en daar Co vond dat ze al genoeg haar best had gedaan, duwde ze, holderdebolder,
de kluwens in 't mandje. Ze gunde zich niet eens den tijd, de stopnaald uit de jurk te
halen en vloog de deur uit, om den ouden man te omhelzen. ‘Heerlijk, dat u er bent!’
riep ze blij, ‘en wat zal moeder 't prettig vinden.’
‘Wel, wel, wat zie jij er mooi uit,’ lachte grootvader, ‘je lijkt wel een turk.’ 't Was
waar ook, Co had ook vergeten, de zwarte vegen van haar gezicht te wasschen, maar
met een nat puntje van een handdoek was 't in een
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wip gebeurd. ‘Kom maar gauw mee naar de huiskamer, opa,’ zei ze, ‘eerst moeten
we saampjes even babbelen.’
Maar, o wee, Co was nog niet in een deftigen leunstoel, tegenover hem
weggedoken, of ze zette een gezicht als een oorwurm en begon zoo vervaarlijk te
jammeren, dat de oude man er werkelijk van uit stuur raakte. ‘Au, au!’ riep Co
wanhopig, ‘au, ik prik me zoo.’ Bij onderzoek bleek, dat de groote stopnaald in de
jurk, haar dat leelijke koopje had bezorgd. Zeker, om haar aan de belofte, straks aan
juf gedaan, te herinneren.
Het ontstelde gezicht van Co deed grootvader in lachen uitbarsten en toen hij
hoorde, wat er in den tuin was gebeurd, had hij nog meer schik in de zaak. Maar even
later kreeg zijn gezicht een ernstiger uitdrukking, toen hij vroeg: ‘Vond je 't zoo
prettig den toren van 't dorp te zien?’ ‘Ja, opa, en vooral het dak van uw huis!’ riep
Coby, terwijl ze de booze stopnaald secuur opbergde ‘en ik dacht aan de goeie Trien,
die me altijd zoo vertroetelt. Uw huishoudster, juffrouw Lize, is veel strenger en zoo
griezelig netjes, maar 'k vond 't toch altijd verrukkelijk bij u te logeeren. Hoe gaat 't
met de achterburen, Jaap, Teun en Janneke, ja, met allemaal?’ vroeg ze in één adem
door, ‘zeker best? - en kan de oude Geurt nog zoo mopperen?’
‘Ja, ja, die kinderen springen niet zoo met hun grootvader om als jij,’ lachte de
oude, ‘en als ze 't wat bont maken, komt de stok er zelfs wel eens bij te pas. Maar
kwaad is hij niet, dat weet je wel, hij is alleen maar bang, dat 't volkje wat te rumoerig
zal worden en mij hindert. Als
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je onder één dak woont, beste meid, is alles zoo gehoorig.’
‘Waarom wonen ze daar eigenlijk?’ vroeg Coby.
‘Omdat de vader van de kinderen boer is, en mijn koeien melkt,’ antwoordde
grootvader, ‘je weet toch ook wel, dat hij mijn tuin verzorgt en 't land bemest, dat
bij Roodkapje hoort. Ik heb er geen verstand van en zou voor al dat werk ook geen
tijd hebben.’
‘Heeft een burgemeester 't erg druk?’ informeerde Coby nu.
‘Zeker, 'k heb genoeg te doen en als je dan al zulke grijze haren hebt....’
Co legde gauw haar handje op zijn mond, nee, opa mocht volstrekt niet zeggen
dat hij oud was en daarom begon ze zelf maar weer te babbelen.
‘Komt Teun elken morgen de melk nog brengen?’ vroeg ze.
‘Klokke zeven hoor ik zijn klompen op onze stoep klossen, zijn vader melkt de
koeien altijd vroeg.’
‘Hè, 'k verlang alweer naar de groote vacantie, dan kan ik weer fijn met Teun
spelen, hij is eigenlijk m'n dikste vriend,’ bekende Coby. ‘Dan zet ik weer mooie,
frissche bloemen in uw kamer neer. En wat zal moeder in 't warme zonnetje een
lekker kleurtje krijgen, als ze ook weer bij u komt. Nu is ze zoo bleek, zoo heel erg
bleek...’
De oude man kreeg tranen in zijn oogen, toen z'n kleindochtertje dat zei en terwijl
hij een kus op haar voorhoofd drukte, fluisterde hij: ‘Moedertje is heel erg ziek,
lieveling, o, zoo ziek, weet je dat wel? Je moet maar heel lief
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zijn en zorgen, haar vooral geen verdriet te doen.’
Onwilkeurig keek Co naar de groote scheuren in haar Zondagsche jurk en zeker
zou ze opnieuw in tranen zijn uitgebarsten, als grootvader haar niet bij de hand had
genomen om samen naar de zieke te gaan. Gauw deed Co nog een schort voor, om
't kwaad te bedekken en toen ze samen de kamer in gingen, waar moedertje lag, deed
Co haar best, zoo opgewekt mogelijk te kijken. Een blij gezicht zag moeder immers
zoo graag.Sinds dien dag werden de bezoekjes van den ouden burgemeester steeds talrijker
en hoorde Co zooveel over Roodkapje en de boerderij, daarachter, praten, dat ze met
haar gedachten meer in 't zonnige dorp was, dan in de stad. Hier leek haar nu door
moeders ziekte, alles zoo droevig toe.
‘Moedertje is nu zóó ziek, dat ze niet eens meer merkt, hoe dikwijls ik haar een
kusje geef,’ schreef Coby op zekeren dag aan haar grootvader en aan de vlekken op
den brief was duidelijk te zien, dat ze geschreid had. Ze wist wel, dat moeder nooit
meer beneden zou komen, ook al had grootvader 't haar later niet verteld.Toen Coby haar moeder verloor was ze nog maar tien jaar; gelukkig dat ze nog
zoo'n besten grootvader had, die voor haar zorgen wou. Hij beloofde haar, dat ze
gauw in Roodkapje mocht komen en toen Co met een beetje benauwd gezicht vroeg,
of juffrouw Lize dat wel goed zou vinden, zei opa vriendelijk: ‘Wie zou niet graag
zoo'n kleine wildzang in huis hebben?’ Maar in zijn hart was hij toch wel een beetje
bang, dat zijn huishoudster op z'n voor-
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stel wat bedenkelijk zou kijken. Na de vacanties vond ze 't immers een heele rust als
die ‘robbedoes’ weer weg was. Trien, de meid, was niet zoo precies uitgevallen en
daar ze nooit tegen drukte opzag, was de burgemeester er zeker van, dat zij 't vroolijke
ding met open armen zou ontvangen.
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Tweede Hoofdstuk.
Het nieuwe Huisgenootje.
Het lage, ouderwetsche huis van burgemeester Bloemenga lag 's zomers zoo tusschen
't groen verscholen, dat men 't van af den dorpsweg nauwelijks zien kon. Maar liep
men door 't zwarte hek de breede laan in die naar de eenvoudige villa leidde, dan
kreeg men de witte muren gauw genoeg in 't oog. Het huis heette ‘Roodkapje’ omdat
er roode pannen op 't dak waren. Coby had 't leuker gevonden als 't ‘Sneeuwwitje’
was genoemd, omdat de wit gepleisterde muren veel beter te zien waren dan 't roode
dak, maar grootvader was er veel te trotsch op, dat hij zelf een geschikten naam
gevonden had en dus kwam er geen verandering in.
Toen de vrouw van den burgemeester gestorven was, kwam juffrouw Lize om de
huishouding te doen, wat Trien de meid, niet zoo heel plezierig vond. Liever had ze
alles
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alleen gedaan, maar dat ging toch zoo gemakkelijk niet. ‘Je moest eens weten, hoe
alles in de puntjes gebeuren moet,’ had Trien dikwijls aan de achterburen, boer Henk
en z'n vrouw gezegd, ‘als je je voeten tienmaal op de mat afveegt, is 't nog niet mooi
genoeg.’ Maar toch kon ze 't nog al aardig goed met de huishoudster vinden en als
deze eens boos was, zocht Trien altijd haar troost in de boerderij. Zonder de
achterburen, waarmee Trien zoo bevriend was, zou ze 't niet zoo gezellig in
‘Roodkapje’ gehad hebben.
‘Juffrouw, we moesten 't theeblad maar in 't koepeltje zetten, 't is zulk kostelijk
weertje,’ zei Trien op een heerlijken Juliavond, terwijl ze met haar tang een kooltje
vuur uit de kachel ophaalde en dit voorzichtig in 't ijzeren potje van de theestoof
legde. ‘Mijnheer zal buiten vrij wat liever zijn krantje lezen dan in de huiskamer en
't is beter ook voor hem. Een oud mensch heeft frissche lucht noodig, 't is warempel
geen pretje in zoo'n warmte tusschen vier muren te zitten.’
‘Dat hoeft ook niet, Trien, 'k heb 't kleedje al op 't tuintafeltje gelegd,’ klonk 't
korte antwoord en haastig liep juffrouw Lize de keuken weer uit, om nog het een en
ander te beredderen, voor ze naar den tuin ging. Ze keek zoo zwart als roet en vandaag
had Trien al menig standje gehad, daar de huishoudster schrikkelijk uit haar hm was.
En waarom? Och, Trien had 't al lang begrepen en vond
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't kinderachtig van de juffrouw, dat ze tegen een kleinigheid opzag. Zoo onder 't eten,
bij 't weghalen van de borden, ving Trien wel eens een paar woorden op, die nu niet
altijd precies voor haar ooren bestemd waren. Maar dan had zij ze juist wijd open
en was meestal wel zoo slim, het gesprek te begrijpen. De zaak, waarover de
burgemeester en juffrouw Lize het nu iederkeer zoo druk hadden, was haar
langzamerhand zoo duidelijk als glas geworden. Natuurlijk was Trien wel zoo
verstandig er geen ziertje van te laten merken en ze wachtte maar rustig af, wat er
gebeuren zou. Maar in de boerderij had ze 't geheimpje al lang verteld. Vader Henk
en z'n vrouwtje Griet waren ook haar beste vrinden en die hadden haar stellig beloofd
te zwijgen. Ze vonden 't maar wàt aardig, dat er in Roodkapje een klein huisgenootje
zou komen, dan werd 't immers wat vroolijker in huis. Al spartelde juffrouw Lize
ook nog zoo tegen, ze wisten zeker dat 't mooie plannetje zou doorgaan, omdat de
burgemeester 't zoo wilde en die dan toch de baas was.
Nadat Trien kokend water in 't keurig glimmende keteltje had gedaan, veegde ze
't nog even voorzichtig met haar schort af en zette het in de theestoof. Ze was erg
bang om te morsen en liep voetje voor voetje de achterdeur uit. ‘'t Is hier maar wàt
heerlijk voor 't lieve kind,’ zei Trien bij zichzelf, toen ze naar den bloementuin slofte
en 't vrachtje in 't koepeltje neerzette, ‘jongens, jongens, wat zal de oude heer een
schik met haar hebben.’ Toen Trien ook 't theeblad had gehaald kwam juffrouw Lize
even later met de zil-
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veren theepot en de fluweelen theemuts aanzetten. Dat waren twee dingen, waarnaar
de dienstbode nooit een hand mocht uitsteken. 't Was leuk om te zien, zoo voorzichtig
als de huishoudster die beide schatten altijd in haar armen droeg. Nadat er nog een
vaasje met bloemen op tafel was gezet, werd 't zoo gezellig in 't koepeltje, dat men
zich geen liever plekje denken kon.
Met een genoegelijk gezicht liet de burgemeester zich in den rieten leunstoel
neervallen, toen hij voor 't theeuurtje geroepen was. Maar vanavond scheen hij toch
niet zoo in z'n krant verdiept te zijn als gewoonlijk, want onder 't uitblazen van dikke
rookwolken, keek hij met een schuin oogje telkens naar juffrouw Lize. Hij had nog
het een en ander met haar te bepraten, maar ze keek zoo zuur, dat hij er wel een beetje
tegenop zag. Hij moest met de meeste voorzichtigheid te werk gaan, maar was vast
besloten zijn zin door te drijven.
Burgemeester Bloemenga staarde op de zwarte letters in de krant, zonder te lezen
wat er stond en met de huishoudster was 't al net zoo gesteld. In haar zenuwachtigheid
had ze vergeten, haar bril op te zetten, zoodat ze er eerst niets van merkte, dat ze
haar leesboek verkeerd in haar handen had en de letters op hun kop stonden. Ze was
gewoon de kluts kwijt en evenals de oude heer zat ook zij er over te denken, hoe ze
't gesprek beginnen zou. Want er moest nog eens ernstig over de gewichtige
geschiedenis die beiden zoo vervulde, gepraat worden.
Toen ze een kopje thee schonk, omdat ze in dit moeilijke
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oogenblik graag met iets bezig wou zijn, begon ze eindelijk: ‘'t Is toch niet te
gelooven, mijnheer, dat u Coby hier voor goed in huis wilt halen. Ze is zoo wild en
nergens kan ze met haar vingers afblijven. Heusch, 't kind zal hier den boel op stelten
zetten, denk eens aan die vreeselijke vacanties. Ze gilt 't heele huis bij elkaar en
maakt een drukte, dat hooren en zien vergaat. Denk eens aan, u loopt al naar de
zeventig en ik ben ook zoo jong niet meer. O foei, 't zou malligheid zijn, ons zoo'n
last op den hals te halen. Bij een familie in de stad is ze veel beter op haar plaats.’
‘Kom, kom, juffrouw, de drukte zal wel meevallen,’ lachte de burgemeester,
‘vergeet niet dat ik Coby's grootvader ben en het kind verder geen familie op de
wereld heeft, waarheen ze zou kunnen gaan. Ik wil me graag het lot van m'n lieveling
aantrekken en ik verlang er juist naar, het vroolijke ding dagelijks om me heen te
hebben. 'k Weet stellig, dat u er na een poosje precies zoo over denkt als ik, zeker,
haar komst zal hier wel wat meer werk bezorgen, maar wat zou dat? Later, als ik er
niet ben, kan ze altijd nog naar vreemden gaan. Een kind dat geen vader en moeder
meer heeft, mist toch al zoo veel, dat 't wel een beetje vertroeteld mag worden.’
Juffrouw Lize zuchtte. Ze voelde wel, dat al haar tegenstribbelen, ook van de
vorige dagen, niets hielp en nu mijnheer Bloemenga Coby zoo beklaagde, kreeg ze
zelf toch ook wel een beetje medelijden met 't kleine meisje. Als het nu eens bij
menschen onder dak kwam, waar 't niets prettig was, wat dan? Nee, dat zou de
huishoudster toch ook niet
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willen; Co was wel een robbedoes maar toch ook weer een te lief kind om verdriet
aan te doen. O, 't was zoo moeilijk, toe te stemmen en juffrouw Lize wist niet beter
te doen, dan maar over de zaak te zwijgen. De oude heer merkte echter wel, dat ze
nu een beetje vriendelijker over zijn kleindochtertje dacht, en daarom zei hij: ‘Probeert
u 't eens, 'k wed, dat u plezier van uw werk zult hebben. Ik weet, dat de meeste drukte
op uw hoofd neerkomt, maar als u van Coby gaat houden en zij van u, doet u graag
wat voor haar. In de vacanties was ze op visite, maar nu wordt dat anders.’
‘'t Zou zoo veel gemakkelijker gaan, als u haar niet zoo vreeselijk verwende,’ zei
de huishoudster aarzelend. ‘Ze krijgt van u zoo dikwijls haar zin en Co zal op die
manier nooit een gehoorzaam meisje worden. Als ik met haar alleen was, zou ik 't
misschien niet zoo moeilijk vinden haar op te voeden. Er is veel aardigs ook in en
zoo'n babbelkous kan wel gezellig zijn....’
De oude man legde zijn pijp neer, hij wist niet wat hij hoorde. Zóó vriendelijk had
ze nog nooit gesproken en hij twijfelde er geen oogenblik meer aan, of zijn
kleindochtertje zou, geheel met toestemming van de juffrouw, in Roodkapje binnen
gehaald worden. O, wat was hij in z'n nopjes toen ze vervolgde: ‘Die dagelijksche,
kleine zorgen zijn zoo erg niet, en 't zou me misschien wel gelukken er een kalm en
bedaard meisje van te maken. Maar.... er valt veel aan te doen, 't is een wildzang
en....’
Om te voorkomen, dat de huishoudster zich in deze goede
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stemming weer te veel in Coby's gebreken zou verdiepen, viel hij haar maar pardoes
in de rede en beloofde, haar trouw met de opvoeding te helpen. ‘'k Zal haar niet te
veel toegeven, u hebt gelijk, dat 't verkeerd is,’ stemde de burgemeester dadelijk toe
en als 't kind hier voorgoed in huis komt, lijkt 't me ook zoo moeilijk niet, haar streng
aan te pakken, als dat werkelijk noodig is. U moest eens weten, hoe rustig ik het
vind, haar hier te hebben en onder uw toezicht.’
‘Nu, 'k zal mijn best doen,’ beloofde juffrouw Lize nu op haar beurt. ‘Co moet
dan maar in 't achterkamertje slapen, dat vlak aan de boerderij grenst, of zou 't kind
daar te veel last van de achterburen hebben? De muren zijn erg dun, maar 's avonds
is 't rustig bij Griet. In elk geval kunnen we 't probeeren. 't Lijkt me een lief, zonnig
vertrekje voor haar.’
In haar gedachten was ze al druk bezig, het een en ander voor 't nieuwe huisgenootje
in orde te brengen en wanneer ze haar zin had gevolgd, zou ze dadelijk aan 't werk
gegaan zijn. Er werd besloten, dat grootvader zijn Coby in 't begin van de volgende
week zou halen, dan konden ook Co's kinderjuffrouw en de dienstbode vertrekken
en verdere maatregelen tot 't ontruimen van 't huis genomen worden. 't Was een
droevig werk voor den burgemeester en toch verlangde hij zoo gauw mogelijk naar
de stad te gaan, om zijn kleinkind maar bij zich te hebben.
De kinderjuffrouw, die al bij Coby's geboorte in huis was gekomen, had gevraagd,
de kleine meid tot den laat-
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sten dag van haar vertrek te mogen verzorgen en daar nog niet dadelijk beslist was,
dat Coby voor altijd naar Roodkapje zou gaan, werd dit verzoek goed gevonden. Co
trok eerst wel een lip toen ze hoorde, dat ze niet dadelijk met grootvader meeging,
maar de kinderjuffrouw was zoo lief voor haar, dat 't verdriet gauw weer vergeten
werd.Toen Trien het nieuws hoorde, toonde ze zich niets verbaasd en gaf de huishoudster
te kennen, dat 't heel gewoon was, het meisje in huis te halen.
‘'t Arme schaap kan toch ook niet onder den blooten hemel slapen,’ beweerde ze,
‘'t zou werkelijk een schande voor de menschen zijn, als er in dit groote huis geen
plekje voor haar gevonden had kunnen worden. En 't werk redt zich van zelf, let maar
eens op, juffrouw,’ lachte ze. ‘De oude heer zou ook nooit anders gedaan hebben,
want hij is immers stapelgek met 't meiske. Geen wonder ook, 't is een lief ding en
nou zullen we eens wat meer leven in de brouwerij krijgen. U begrijpt, dat we 't in
't vervolg ook niet meer zoo precies met alles kunnen nemen en wat door de vingers
moeten zien.’
Die redeneering van Trien was al voldoende, om de goede stemming van de
huishoudster weer geheel te bederven. Daar begon 't al, de boel moest zeker in 't
honderd loopen nu Coby kwam; nee hoor, daar zou gauw een stokje voor gestoken
worden. Alles goed en wel, maar orde moest er zijn.
‘Ik hoop, dat je je verstand zult gebruiken, het kind komt hier niet om 't huishouden
op stelten te zetten, maar
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om een beschaafde opvoeding te krijgen, zooals ze dit gewend was,’ klonk het boos.
Meteen draaide ze de verblufte dienstbode den rug toe, die toch blij was, even goed
gezegd te hebben, hoe ze over de zaak dacht. De goede meid hield veel van 't lieve,
gevoelige kind en had er graag wat meer werk voor over.Den volgenden morgen was de bui weer afgedreven en werd er met de dienstbode
overlegd, hoe 't kamertje van de nieuwe bewoonster ingericht zou worden. De
meubeltjes werden wat anders geschikt en hier en daar kwam er nog een schilderijtje
bij, om 't geheel nog wat op te sieren. Tot groote verontwaardiging van Trien, moest
't lichte tafelkleedje, dat juist zoo'n pronkstuk was, verdwijnen en door een ander
vervangen worden. Want dat zoo'n dreumes van tien jaar zulke fijne spulletjes nog
niet waard was, wou er bij de dienstbode niet in. Maar toch toonde deze haar
tevredenheid, toen er nog een paar beeldjes op 't kastje werden gezet, waarvan Trien
't bestaan niet kende en nu twijfelde ze er ook geen oogenblik aan, of 't kleine vrouwtje
zou hier wel tevreden zijn.
Door 't zijraam, dat opengeslagen kon worden, zag ze op den weg, waarlangs men
naar de boerderij ging en daar ze gemakkelijk over de groene heg kon kijken, had
ze een ruim uitzicht over de weiden en bouwlanden, die zich tot ver in den omtrek
uitstrekten. Een vroolijker plekje als dit was er in 't huis niet te vinden, omdat de
boomen, aan den anderen kant van Roodkapje de slaapkamers wat somber maakten.
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‘Wat zal Coby hier een schik hebben, juffrouw!’ riep Trien opgetogen, toen ze, met
meer zorg dan anders, het ledikant opmaakte en haar stevige handen in de veeren
kussens duwde, om ze eens flink op te schudden. ‘'t Is ook gezellig voor haar, zoo
dicht bij de kinderen van Henk en Griet te zitten; ze wipt maar even 't raam uit, loopt
't hoekje om en ze is er. Als de buren een beetje hard praten, kun je de stemmen
duidelijk onderscheiden, al hoor je niet precies, wat ze zeggen.’
‘Ja, ja, maar dat kan ik allemaal geen voordeelen noemen,’ antwoordde juffrouw
Lize met een ernstig gezicht. ‘Van springen uit 't raam mag natuurlijk geen sprake
zijn en bovendien wordt Coby te groot, om altijd met de jongens van Henk en Griet
te ravotten. Hier moet ze haar huiswerk voor de school maken en haar fransche lessen
leeren. Waarschijnlijk zal een mijnheer haar onderwijs in de fransche taal geven, dus
heeft ze haar tijd wel noodig.’
Trien had haar handen in de zij gezet en keek de juffrouw met open mond aan.
‘Les in 't Fransch, dat kleine wurm? - och, och, 't is 'n mirakel!’ riep ze. ‘Zulke
grootelui's kinderen zijn toch erg te beklagen. Gelukkig dat ik maar een eenvoudige
boerenmeid ben en met al die drukte niets te maken heb gehad. Maar 't is waar, je
kunt 't de stumperd al aanzien, de geleerdheid kijkt haar de oogen uit!’
‘Daarom moet je haar ook maar nooit in haar werk storen en de kinderen niet
aanmoedigen naar Coby toe te
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gaan,’ raadde de huishoudster haar, toen ze zag, welk een indruk haar woorden op
de dienstbode gemaakt hadden. ‘Rust en stilte zijn twee belangrijke zaken voor
iemand die met 't hoofd werkt en als Coby later examen moet doen....’
‘Examen, dat kind zal examen doen, net als alle geleerde lui? - 't is een schande,
daar!’ barstte Trien uit en meteen liep ze weg om in haar eentje nog wat te brommen.
Maar later, toen ze tot kalmte was gekomen en vriendin Griet haar met veel omhaal
van woorden aan 't verstand had gebracht, dat 't leeren tegenwoordig voor de meisjes
net zoo min een heksentoer was als voor de jongens, had de goede Trien spijt, zoo
tegen de juffrouw uitgevaren te zijn. Ze bood daarvoor dan ook behoorlijk haar
verontschuldigingen aan. Ze voelde wel, dat ze voorzichtig moest zijn, omdat de
huishoudster steeds gejaagder en prikkelbaarder werd, naarmate de dag van Coby's
komst naderde. Wanneer de dame op 't laatste oogenblikje nog eens spijt kreeg van
haar besluit, kon 't mooie plan wel eens overgaan en zou 't hier in Roodkapje even
stil en ongezellig blijven, als 't de laatste jaren was geweest.Mijnheer Bloemenga had besloten, zijn kleindochter voorloopig op de school in
't dorp te doen. Wel had dit veel bezwaren, maar het kind iederen dag met den trein
naar de stad te sturen en haar dan niet voor een uur of vijf terug te zien, leek hem
ook niet goed, vooral omdat de winter in aantocht was. De eenvoudige omgeving
zou haar niet scha-
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den en misschien werd 't goede voorbeeld van den burgemeester door anderen
gevolgd, die zonder reden den neus voor de dorpsschool optrokken. Het onderwijs
was er uitstekend en als Coby gelijk met 't Fransch opging, zou ze, wat ouder
geworden, geen moeite hebben, naar de school in de stad over te gaan.
Juffrouw Lize was 't niet met mijnheer eens geweest, omdat ze voorzag, dat het
meisje vriendinnen zou krijgen, die niet bij haar hoorden. Maar als de burgemeester
zich eenmaal wat in 't hoofd had gezet, was hij moeilijk tot andere gedachten te
brengen. Dus bleef hij ook nu bij zijn besluit.
De hoofdonderwijzer verklaarde zich dadelijk bereid, het meisje fransche les te
geven en toen er zich, op een advertentie, ook een pianojuffrouw uit de stad
aanmeldde, was alles goed geregeld, vóór het nieuwe huisgenootje in Roodkapje
kwam.Volgens afspraak zou de oude heer Woensdagavond met den trein van half zeven
terugkomen en daar 't mooi weer was, had de juffrouw besloten naar 't station te
gaan, om Coby welkom te heeten. Het afscheid van haar ouderlijk huis zou het weesje
misschien heel wat tranen gekost hebben en daarom wilde ook de huishoudster haar
zoo vriendelijk mogelijk tegemoet komen. Met de beste voornemens was ze dus op
stap gegaan en Trien had haar meesteres om haar goedheid geprezen. ‘Als je haar
maar op de juiste
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manier wist aan te pakken en den heelen dag werkte om den boel schoon te houden,
was ze nog zoo kwaad niet, meende Trien. Ze hoopte nu maar, dat het lieve kind met
haar mooie blauwe oogen, een prettig, zonnig leventje bij grootvader hebben mocht.
Aan hem zou 't niet liggen, dat stond vast en zij zelf zou ook wel weten, hoe ze met
't kind moest omspringen. Maakte ze de gang eens wat erg vuil, zooals in de vacanties
meermalen gebeurd was, dan kraaide er geen haan naar, wanneer de natte dweil er
even over heen werd gehaald.Juist op tijd rolde de trein het kleine station binnen en toen de coupé's geopend
werden, stond Coby in een wip op 't perron. Daar zag ze juffrouw Lize al staan en
met haar gewone hartelijkheid sloeg Coby haar armen om haar hals. ‘Grootvader
vond, dat ik maar “tante” tegen u moest zeggen, lijkt u dat ook niet veel leuker?’
vroeg ze, ‘u bent wel geen echte, maar dat komt er niet op aan.’
De groote pop, die Coby's babykleertjes droeg, had ze op den arm en met een
stralend gezicht vertoonde ze haar schat aan haar nieuwe tante. ‘Ja, m'n twee
lievelingen heb ik meegenomen, ik kon ze natuurlijk niet aan hun lot overlaten, dat
zou schrikkelijk onaardig van me geweest zijn!’ riep het vroolijke meisje opgewonden.
Maar daar de juffrouw op dat oogenblik maar één lieveling in Coby's armen zag,
bleef ze nog onbekend met de ramp, die haar boven 't hoofd hing. Grootvader, wat
minder vlug ter been, had blijkbaar ook geen haast gemaakt bij de eerste begroeting
tegenwoordig te zijn. Hij begreep wel, dat zijn
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nette huishoudster de koorts zou krijgen van schrik als ze hoorde dat Coby's trouwe
kameraad, Bob, nog uit de goederenwagen moest komen. Aan een onderkomen voor
den hond had niemand gedacht en toch wist mijnheer Bloemenga even goed als
juffrouw Lize, dat de kleine meid en Bob onafscheidelijk van elkaar waren. Daarom
had grootvader maar toestemming gegeven, den poedel mee te nemen, maar als hij
in huis last veroorzaakte, moest hij onmiddellijk weg.
Op die laatste woorden had 't kleindochtertje echter niet veel acht geslagen. Dat
Bob het reisje zou meemaken was op dit oogenblik het voornaamste en ze twijfelde
niet, of in Roodkapje zou hij zich even onberispelijk gedragen als in zijn eigen huis.
‘Wacht even, tante, de hond hoort er ook bij, m'n lieve, beste Bob!’ riep Co, die
zich al ongerust maakte, dat men haar speelkameraad naar een verder station zou
meenemen. ‘'t Zal echt gezellig in Roodkapje worden,’ en meteen vloog ze naar de
mand, die juist op den grond werd neergezet en waarin Bob gevangen zat.
‘Wat zeg je, de hond!’ - gilde tante Coby achterna, maar die wanhoopskreet werd
alleen door een paar reizigers gehoord, die dicht bij haar stonden en schik in 't geval
hadden. Dadelijk was het dier uit zijn kerker bevrijd en dol van blijdschap sprong
hij eerst tegen zijn kleine meesteres en later even vrijpostig tegen den burgemeester
en diens huishoudster op. Deze laatste was geheel uit 't veld geslagen en kon van
verontwaardiging en spijt geen woord
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uitbrengen. Werd er nu zoo'n misbruik van haar goedheid gemaakt en moest ze maar
dulden, dat haar kleeren in de eerste vijf minuten al, zoo schrikkelijk werden
toegetakeld. 't Was werkelijk te erg, maar ze zou er thuis wel over spreken en haar
maatregelen nemen.
De burgemeester nam het dier zoo bedaard mogelijk bij den halsband en gaf hem
eerst de vrijheid terug, toen ze van 't perron af waren en Bob op den breeden straatweg
in draven en vliegen z'n vreugde uiten kon. Coby was hem natuurlijk gevolgd, en
terwijl die twee krijgertje speelden en de grappigste sprongen maakten, zag juffrouw
Lize de gelegenheid schoon, een hartig woordje te zeggen.
‘'t Zal een bende worden, heusch mijnheer,’ klaagde ze wanhopig, ‘kijk eens aan,
't kind en ik zitten al onder de hondenpooten en hoe moet dat dan thuis op onze mooie
karpetten en zeilen gaan? Ja, als 't u niet kan schelen, een slordig huishouden te
hebben en de boel maar vernield kan worden, neem ik 't ook wat gemakkelijker op,
maar dan kunnen we ook geen fatsoenlijk mensch meer ontvangen.’
Graag had de goede man haar den raad gegeven, voortaan wat minder pietluttig
te zijn, maar in de gegeven omstandigheden achtte hij 't maar verstandiger, zoo weinig
mogelijk te zeggen. Wanneer alles gebeurd was, wat de huishoudster in de vacanties
voorspeld had, zou 't er al heel treurig met 't huis, zoowel van buiten als van binnen,
hebben uitgezien. Maar daar de rozen er nog even mooi bloeiden als altijd en de
kamers er ook niet minder behagelijk uitzagen dan vroeger, maakte de burgemeester
zich voor
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de toekomst in 't minst niet ongerust.
Zijn kalme, opgewekte toon bracht haar al gauw in een beter humeur en toen 't
gesprek op 't ouderlijk huis van Coby kwam, dat er nu zoo verlaten en eenzaam
uitzag, begon het medelijden weer te spreken en werd ‘tante’ zachter gestemd. Ze
maakte er geen bezwaar tegen, dat Bob zijn vrouwtje bij hun thuiskomst naar de
keuken volgde, waar Trien al op haar vriendinnetje wachtte en haar, evenals den
hond, hartelijk welkom heette. Daarop ging Co met Bob naar de huiskamer en nam
haar oude plaatsje naast grootvaders leunstoel weer in. Maar toen ze voor bedtijd
nog een kopje thee kreeg en Coby haar moeder in dit huis voor 't eerst tegenover
zich miste, begon haar lipje onrustbarend te trillen en vlijde ze haar blond krullekopje
tegen grootvader's schouder aan. Zachtjes begon ze te schreien en de oude man
drukte, niet minder bedroefd, een zoen op 't voorhoofd van zijn lieveling. En juffrouw
Lize? Ze streek Bob, die met vragende oogen naar zijn vrouwtje zat te kijken,
liefkoozend over zijn kop en deelde zelfs haar koekje met hem. Ze had spijt, straks
zoo knorrig geweest te zijn en probeerde haar fout tegenover den hond alvast goed
te maken. Wanneer ze Coby naar bed bracht, zou ze haar eens lekker toedekken,
zooals een moeder dat deed. Nu, in 't bijzijn van den grootvader, kon ze zich niet
zoo gemakkelijk geven als in 't vriendelijke kamertje, waar ze met 't kind alleen zou
zijn.
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Derde Hoofdstuk.
Een teleurstelling.
In den zomer was 't vroeg dag in de boerderij en had vader Henk de koeien reeds
gemolken, als de burgemeester of de andere bewoners van Roodkapje zich nog eens
in bed omdraaiden. Ook de oude Geurt, de vader van Henk, was om vijf uur al bij
de hand. Daar hij zich nog graag nuttig wou maken, had hij, bij allerlei kleinigheden,
ook de taak op zich genomen, de twee jongens uit bed te halen, die 's avonds bijtijds
gingen slapen, om op 't vroege morgenuur weer present te zijn. Niemand dan Geurt
was dit werk beter toevertrouwd, want hij had er een hekel aan, dat men z'n tijd in
bed verluierde. ‘Wanneer de goede God ons 't daglicht geeft, moet er ook gewerkt
worden,’ beweerde hij, ‘voor slapende menschen laat Hij de zon waarlijk niet opgaan.’
De jongens waren van die woorden diep
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doordrongen en waagden 't dan ook niet, den ouden man te foppen, die zelf zoo'n
goed voorbeeld gaf.Jaap, een stevige jongen van dertien jaar, was pas van school gekomen en omdat
hij de oudste was, had hij al vroeg geleerd ‘aan te pakken.’ Zijn moeder had veel
dienst van hem, want hij wist haar heel wat karweitjes uit de hand te nemen en wat
hij deed, gebeurde met zoo'n lust en ijver, dat Griet er schik in had. Hij scheen een
bijzondere liefde voor huishoudelijke werkjes te hebben en maakte zich daarbij zoo
verdienstelijk, dat een meisje van zijn leeftijd zich niet beter van haar taak zou kunnen
kwijten.
Jaap schrobde en dweilde, hij zorgde er voor dat de klompen 's morgens hagelwit
waren, schilde de aardappelen en draaide de waschmachine, tot de bepaalde tijd voor
't schoon worden van 't goed om was. Lachend noemde moeder hem wel eens haar
‘huishoudstertje.’ Ja, die naam kwam hem werkelijk toe. Toch was Jaap ook graag
bereid vader te helpen en had hij al aardig verstand van den tuin. Op school was hij
geen bolleboos geweest; hoe dikwijls had hij moeten hooren, dat zijn jonger broertje
Teun hem in 't leeren ver de baas was! Jaap wist dit zelf maar al te goed en daarom
was hij dolblij geweest, de school voorgoed vaarwel te mogen zeggen. Teun was
zoo heel anders, die zat zelfs voor z'n plezier sommen te maken en als er een brief
aan een familielid geschreven moest worden, sprak 't al van zelf, dat hij dit deed.
Teun lachte Jaap vaak hartelijk uit, als deze zoo in de huishouding bezig was, maar
de jongen liet zich
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niet afschrikken en ging rustig zijn gang. In de vacantie of buiten de schooluren had
Teun echter ook zijn plichten te vervullen. Als moeder 't druk had, moest hij met de
zusjes optrekken, maar daar het baasje allesbehalve gemakkelijk was, kostte het heel
wat strijd, eer ze 't van hem gedaan kreeg. Tot groote ergernis van Geurt, werd
burgemeesters land dan tot speelplaats uitgezocht en maakten ze zich zoo vuil, dat
moeder met die hulp achterop kwam.
Trijn was drie, Janneke vier en Neeltje vijf jaar oud, dus had Griet de handen vol
genoeg en deed Geurt er een goed werk mee, een oog in 't zeil te houden en zijn
kleinzoon aan 't verstand te brengen, hoe hij met de zusjes moest omgaan. Maar sinds
Coby op Roodkapje was gekomen, had Teun een te aardig speelkameraadje gekregen,
om zich nog veel met de kleine meisjes te bemoeien. Hoe de oude z'n stem ook liet
gelden, de jongen zag altijd nog wel een gaatje aan zijn streng toezicht te ontkomen.
Naar 't uurtje, dat Geurt 's middags in zijn stoel zat te dutten, was nog nooit zoo
verlangend uitgezien, want dan werden er de leukste plannetjes bedacht en mocht
Bob er van mee genieten. Als mijnheer Bloemenga naar 't gemeentehuis was en
juffrouw Lize door huis draafde, om zoo mogelijk den boel toch nog even netjes te
houden als vroeger, wipte Coby de achterdeur uit, waar haar vriendje al op den uitkijk
stond. Ze vond het, net als Trien, zoo gezellig in de eenvoudige boerenwoning; ja,
ondanks tante's verbod zat Co er geregeld en genoot van de grappige tooneeltjes, die
ze er soms bijwoonde.
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‘'k Wou dat ik 's morgens ook eens zoo vroeg was, net als jullie en mee naar 't land
mocht,’ zei Co op een middag tegen haar speelkameraad. ‘Grootvader is zoo'n
bovenstebeste, hij zal me wel willen roepen als ik 't hem vraag. Geurt haalt er jullie
immers ook voor dag en dauw uit en die is nog veel ouder.’
‘Je lijkt wel mal, dan mag 't misschien niet eens,’ lachte Teun, ‘ik weet beter raad.
Als ik tegen den muur van je kamertje tik, kun jij 't best hooren en dan zal ik 't net
zoo lang doen, tot je antwoord geeft. Als je je dan vlug aankleedt en zoo maar opeens
voor vaders neus staat, neemt hij je natuurlijk mee en dan halen we Bob ook uit de
schuur, want die hoort er bij.’
‘Ja, ja, dat is leuk,’ juichte Coby, ‘me eerlijk roepen, hoor!’ Maar opeens betrok
haar gezicht, omdat ze geen kans zag, ongemerkt de deur uit te komen. Graag had
ze er een standje voor over, als de pret eenmaal achter den rug was, maar vóór dien
tijd al betrapt te worden en misschien weer naar bed te moeten gaan, leek haar een
vreeselijke teleurstelling toe.
‘Krabbel je nou weer terug?’ vroeg Teun een beetje uit z'n hm, ‘bah, op meisjes
kun je toch nooit aan.’
‘Jij praat goed, weet jij hoe ik 't huis moet uitkomen? - de deur zit op 't nachtslot,’
pruilde Co.
‘O, geen nood, je kunt best door 't raam naar buiten springen, 't is zoo laag bij den
grond!’ riep de jongen en blij een uitweg gevonden te hebben, spraken ze samen af,
dat ze niemand iets van 't geheimpje zouden vertellen. Coby
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dacht er wel even aan, wat tante wel zou zeggen, als ze 't bed morgen vroeg leeg
vond; de laatste dagen was ze niet best te spreken en moest vooral Bob het ontgelden.
De hond gedroeg zich ook veel onbetamelijker dan vroeger, 't was of hij vond, dat
't er hier buiten niet zoo op aan kwam goede manieren te hebben. Hij trok kroppen
sla uit den grond, wroette met z'n pooten in de posteleinbedden, ja, zelfs had hij 't
eens gewaagd, de kippen achterna te zitten, die wanhopig kakelend de vlucht hadden
genomen en eindelijk door de laan op den grooten weg waren terecht gekomen.
Juffrouw Lize was vreeselijk uit haar slof geschoten en ook grootvader, die anders
zoo vergevingsgezind was, had den deugniet een ontzettend standje gegeven en zijn
huishoudster nog eens beloofd, dat hij den poedel weg zou doen, als deze z'n leven
niet beterde.
Coby hield haar lieveling nu maar zooveel mogelijk in de schuur opgesloten. Daar
kon hij geen kwaad doen, maar ze had diep medelijden met den stakkerd en was blij,
dat hij nu eens een pleziertje zou hebben. Als vader Henk er bij was, voor wien het
slimme dier werkelijk veel ontzag had, zouden er geen ongelukken kunnen gebeuren.
Had Coby haar zin gevolgd, dan zou ze grootvader wel in vertrouwen genomen
hebben, want heel zuiver was haar geweten niet, toen ze hem 's avonds goeden nacht
zei. Met de kleinste zorgen en moeilijkheden kwam ze bij hem aan en nu ze een
pretje in 't vooruitzicht had, mocht de goede man 't niet weten. Maar Teun zou haar
weer boos aankijken en een echt ‘meisje’ noemen, als ze iets verklapt had
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en dat vond ze zoo vervelend dat ze 't plannetje ook voor grootvader verzweeg.
't Was of de doordringende oogen van tante Lize haar vanavond langer aankeken
dan anders, toen Coby werd ondergestopt en daarom keerde ze haar gezicht maar
gauw naar den muur, om die strenge blikken te ontwijken. Toen de huishoudster
verdwenen was en Co haar voetstappen in de gang hoorde, voelde ze zich opgelucht
en schoof de dekens van zich af. Pf, ze had 't er warm van gekregen, zoo benauwde
tantes bijzijn haar en wat deed ze nu toch voor kwaad? Eigenlijk had ze 't wel gewoon
kunnen vertellen, de jongens van de boerderij mochten niet eens langer slapen, dus
deed ze er nog een goed werk mee, vroeg bij de hand te zijn. Terwille van Teun had
ze gezwegen, ja, om hem alleen, want ze wou haar vriendje toonen, dat de meisjes
zich even goed aan haar woord konden houden als de jongens, hoe minachtend hij
er ook over praatte.
Met die gedachte sliep Coby in, ze werd ook niet wakker, voor ze 't tikken op den
muur hoorde. Even moest ze zich bedenken, wat er ook maar weer gebeuren zou,
maar toen Teun voor de tweede maal wat harder klopte, sprong ze 't bed uit en bonsde
met haar vuist zoo stevig tegen 't behang, dat de jongen gerust kon zijn. Ze hoorde
de buren al stommelen; Jaap was zeker aan 't koffiemalen en in zenuwachtige haast
trok ze haar kleeren aan, uit vrees, toch nog te laat te komen. Maar wie moest haar
nu met 't lijfje helpen en de onderjurk? Na veel moeite kreeg ze een paar knoopjes
dicht, haar arm deed pijn van 't rekken,
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maar dat had ze er graag voor over. 't Ergste vond ze, dat haar krullen nog uitgekamd
moesten worden en dat was zoo'n toer, dat ze 't alleen onmogelijk kon klaarspelen.
Als ze Teun eens vroeg, het van achteren uit de war te maken? - met ongekamde
haren kon ze zich toch moeilijk vertoonen.
Stil, daar hoorde ze voetstappen in 't grind; haastig duwde ze de ramen open en
daar stond de jongen al voor haar.
‘Vader gaat dadelijk weg, schiet dan toch op,’ bromde hij, zonder haar behoorlijk
goeden morgen te zeggen en nu ontschoot Coby den moed, hem dadelijk een dienst
te vragen. 't Beste was maar, de krullen in een bos bij elkaar te binden, in de boerderij
zagen ze er misschien niets van en voor de koeien hoefde ze zich waarlijk niet te
kappen. Dus stapte ze zonder bedenken op de vensterbank en deed moedig den
sprong.
‘Haal jij Bob nu,’ stelde ze Teun voor en daar de jongen erg blij was, dat zijn
vriendinnetje zoo mooi woord had gehouden, stond hij dadelijk klaar, den poedel uit
zijn sombere woning te verlossen. Bij die onverwachte gebeurtenis sprong het dier
luid blaffend te voorschijn en had baas Henk hem niet 't zwijgen opgelegd, dan zou
't geen wonder geweest zijn, als tante Lize zich in haar nachtjapon om 't hoekje van
Coby's kamer vertoond had, om te zien, welke vreeselijke dingen er nu weer aan de
hand waren.
Onder geleide van den boer, die niet wist, dat Coby's morgenwandeling in 't geheim
werd ondernomen, gingen ze
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samen op stap. Een heerlijk, frisch windje kwam hen tegen en 't onkruid, dat na de
regenbuien van den nacht slap neerhing, werd nu zoo heerlijk door 't zonnetje
gekoesterd, dat het zich weer in de hoogte richtte en parmantig boven 't gras uitstak.
Heerlijk was 't nu buiten en Coby genoot er zoo van, dat ze haar vreugde telkens in
springen en dansen moest uiten. Over slooten en greppels holde ze Teun achterna
en van Bob was nog maar een stip te zien, zoo ver was hij 't land in gedraafd. De
koeien hadden diep ontzag voor hem en daarom was Henk maar blij, dat hij zich
ginds op 't bouwland vermaakte, waar hij op 't oogenblik geen schade kon aanrichten.
Telkens gooide hij zich op z'n rug en dan holde hij weer door, om 't zelfde grapje
steeds weer te herhalen. Maar toen de koeien gemolken waren en de terugtocht door
't natte gras werd ondernomen, had Bob zich gauw weer bij 't gezelschap gevoegd.
Hij zag er echter zoo ontoonbaar uit, dat Coby werkelijk geen raad met hem wist.
Zijn rug was met modder bedekt, evenals zijn pooten, waaraan hier en daar zelfs
kleine kluitjes hingen. Met moeite kon ze haar makker van zich afhouden en Teun
lachte maar, zonder haar uit haar benauwden toestand te verlossen. Alleen zijn vader
hielp haar nu en dan uit den nood als de poedel haar wat al te stevig bij haar jurk te
pakken had. Was Henk er niet bij geweest, dan zou er van haar kleeren niet veel meer
zijn overgebleven.
Toen 't kleine gezelschap weer thuis was gekomen, liet Henk de kinderen verder
aan hun lot over, om weer een ander werkje te beginnen. Janneke en Neeltje stonden
in
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de deur en gierden van pret, toen ze den hond in zijn modderkleed zagen aankomen.
‘Bob moet in de kuip, Bob is vies!’ gilde Neeltje en Janneke was 't met dit voorstel
geheel eens. ‘Doe je 't, dan wordt hij weer lekker schoon,’ zei ze tegen Teun, ‘in de
regenton is water genoeg. Kijk eens, 't stroomt er haast over, toe, vooruit dan,’ drong
ze aan en nu hadden beide kleintjes hun broer bij de jas gegrepen om hem naar de
ton te trekken.
‘Zeg Co, die twee zijn zoo gek nog niet!’ riep hij, ‘kan Bob zwemmen?’
‘Nou, òf-ie, geen kunstje dat hij niet geleerd heeft,’ blufte z'n vriendin, ‘maar 't
arme dier zal er geen zin in hebben.’
‘Geen zin? - je moet grootvader Geurt eens hooren, als we praten van geen zin!’
riep Teun. Dan trekt hij je gewoon aan de ooren en dwingt je te doen, wat er gezegd
wordt. Jij bent natuurlijk baas over Bob, maar och, meisjes durven geen zier.’
‘Nietwaar, je jokt 't!’ riep Coby, terwijl ze met haar voet op den grond stampte.
In 't zelfde oogenblik had ze den poedel bij den halsband gegrepen en riep ze Teun's
hulp in om hem onder te dompelen. Haar vriendje had eigenlijk gelijk, verbeeld je,
als tante Lize den hond zóó vuil zag! Dan had je de poppen aan 't dansen en zou hij
vooreerst niet meer in huis mogen komen. Samen tilden ze den spartelenden Bob
van den grond en onder 't opsommen van de liefste naampjes, werd hij in de regenton
gestopt.
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't Ging Coby door merg en been, hem zoo te hooren janken, maar ze hield niet op,
haar lieveling te verklaren, dat 't voor z'n eigen bestwil was en 't bad hem weer zoo
schoon als een klontje zou maken. De modder spoelde lekker van zijn rug af en gaf
aan 't water een bruingrijze kleur.
‘Misschien worden z'n zwarte haren er wel wit van, zóó goed is Bob vast en zeker
nog nooit gewasschen!’ riep Neeltje opgetogen en ze ging op haar teentjes staan, om
te zien, wat wonderen daar in die ton zouden gebeuren. Ze hoorde den hond blazen
en proesten, maar kon, helaas, niet over den rand heen kijken.
‘Haal hem er nou maar uit, anders mocht hij eens dood gaan,’ smeekte Coby, maar
daar Teun er alleen geen kans toe zag, kwam zijn vriendin hem te hulp en spanden
ze allebei hun uiterste krachten in, om Bob weer behouden op den grond te zetten.
Janneke stelde voor, hem bij den staart naar boven te halen, maar een
verontwaardigde blik van haar broer was voldoende, haar 't zwijgen op te leggen.
‘Och, hij beeft als een riet,’ jammerde Coby, toen ze er eindelijk in geslaagd waren,
den poedel op 't droge te brengen. ‘Wacht,’ vervolgde ze, wat kalmer, ‘'k zal even
mijn badhanddoek halen om hem warm te wrijven,’ en de daad bij het woord voegend,
holde ze naar haar kamertje, waarvan 't raam nog open stond. Maar de druipende
hond vloog haar achterna en was nog eerder naar binnen gesprongen dan zijn kleine
meesteres, die verstijfd van schrik in de vensterbank bleef zitten, toen ze tante Lize
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aangekleed en wel voor haar bed zag staan.
‘O, tante,’ stamelde Coby met bevende stem, ‘ik wist niet....’
Maar de huishoudster hoorde niet eens wat het kind zei, want op 't zelfde oogenblik
dat ze klaar stond, Coby een flinken uitbrander te geven, schudde Bob met zóó'n
kracht het water uit zijn zwarte krullen, dat hij de juffrouw en de glad gewreven
meubeltjes, die in de nabijheid stonden, als een fontein besproeide.
‘'t Is afschuwelijk, met dat dier is geen huis te houden!’ riep tante, rood van
verontwaardiging. ‘Kijk m'n schoenen, kijk m'n japon, 't is alles even nat. Maar nu
is 't ook voorgoed uit, dat geef ik je op een briefje!’
Coby wist werkelijk geen raad, ze had wel weer zoo onder de dekens willen
kruipen, om niets meer te zien of te hooren. Maar toen Bob voor den tweeden keer
de druppels om zich heen liet spatten, sprong ze uit de vensterbank en greep naar
haar handdoek, met 't plan, den hond daarin te wikkelen.
‘Kind, wat scheelt je, ben je mal?’ klonk het streng, - ‘daarmee moet jij je gezicht
weer afdrogen, en wat zie ik, heb je je haar ook niet gekamd?’ Er scheelde maar
weinig aan, of de huishoudster was van verdriet gaan huilen, vooral toen Trien ook
nog met opgestreken zeilen voor 't raam kwam om te vragen, wat de kinderen toch
in 's hemels naam met haar kostelijk regenwater hadden uitgevoerd.
‘Geen druppel kan ik er meer van gebruiken, de ton moet eerst schoon gemaakt
worden,’ bromde ze. Doch toen
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ze Coby's smeekende blikken zag en juffrouw Lize's neerhangende mondhoeken,
die zoo'n strenge uitdrukking aan 't gezicht gaven, had ze spijt uit de school geklapt
te hebben en trachtte de zaak nog zooveel mogelijk te sussen. Maar Trien maakte 't
geval eer erger dan beter, want door haar gebabbel moest Co dadelijk vertellen, hoe
al die treurigheid zoo vroeg in den morgen gebeurd kon zijn. De klok had nog geen
zeven uur geslagen en nu was de dag waarlijk al bedorven!
De boosdoenster legde een volledige bekentenis af en toen ze uitgesproken had,
heerschte er even een pijnlijke stilte in 't kamertje. Ook Bob verroerde zich niet, 't
was of de hond voelde, dat 't vonnis over hem zou worden uitgesproken. En dat
gebeurde ook, want plotseling ging tante vlak voor Coby staan en zei, met haar
wijsvinger dreigend: ‘Eén ding voorspel ik je, kind, die hond blijft hier niet; ik zal
er je grootvader onmiddellijk over spreken.’
Bij dit dreigement keek de poedel zijn vrouwtje zoo droevig aan, of hij woord
voor woord begreep, en Coby was te vol, om iets te zeggen. Toen de huishoudster
verdwenen was, haastte het arme kind zich, haar Bob naar de schuur te brengen en
op te sluiten. Als hij zich vandaag in 't geheel niet meer vertoonde, zou 't onheil
misschien nog te keeren zijn en Coby nam zich voor al haar best te doen, grootvader,
indien hij tot 't vreeselijke besluit gekomen mocht zijn, nog tot andere gedachten te
brengen.
Dat de treurige geschiedenis ook in de boerderij eenige opschudding teweeg bracht,
laat zich begrijpen. Teun, die
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zich over 't lange wegblijven van zijn vriendinnetje had verbaasd, was eens een kijkje
gaan nemen en stond bij 't hooren van juffrouw Lize's stem om 't hoekje van 't huis,
het standje af te luisteren. De kleine zusjes hadden zelfs de vrijheid genomen onder
't raam te gaan staan, zoodat haar vlasblonde kopjes juist boven de vensterbank
uitkwamen. Zij waren het, die grootvader Geurt en de ouders 't eerst van alles op de
hoogte brachten en toen Henk tot de ontdekking kwam, dat Coby, zonder permissie
te vragen, de morgenwandeling had meegemaakt, werd Teun ook onder handen
genomen. Ook vond de oude Geurt het noodig, er nog een hartig woordje aan toe te
voegen.
't Gelukte den jongen niet, z'n hart bij Coby uit te storten, want met een beteuterd
gezicht was ze naar de eetkamer gegaan en zat met veel moeite haar boterham naar
binnen te werken. Ze overlegde bij zichzelf, hoe ze 't zou aanleggen, grootvader
alleen te spreken, want dit moest natuurlijk zoo gauw mogelijk gebeuren. Na 't ontbijt
ging hij altijd nog even naar zijn kamer; als Coby daar dan straks een bezoekje bracht?
- Telkens moest ze eens even naar hem kijken, heel vriendelijk stond zijn gezicht
vanmorgen niet. Och, ze begreep het natuurlijk al lang, tante had alles haarfijn verteld
en grootvader overgehaald, Bob niet langer te houden. Maar Coby zou nog een kansje
wagen en een goed woordje voor haar trouwen makker doen. De goede man had
immers nog nooit iets geweigerd.
Onder 't ontbijt werd bijna geen woord gesproken en tantes groote oogen staarden
maar strak voor zich uit. Ze

Henriëtte Blaauw, Onder één dak

44
merkte 't gelukkig niet op, dat Coby 't laatste reepje van haar boterham met de melk
naar binnen spoelde, toen de oude heer opstond, om naar zijn kamer te gaan. Co
moest slim zijn, en hem niet dadelijk volgen, want dan zou tante begrijpen, wat haar
plan was en 't mogelijk verhinderen. Langzaam vouwde ze haar servetje op, maar
toen grootvader de kruk van de deur in de hand had, keerde hij zich naar zijn
kleindochter om en zei ongewoon streng: ‘Coby ik verwacht je dadelijk even bij me.’
‘Goed, opa,’ klonk 't bedeesd; 't hartje klopte haar in de keel, maar toch was ze
blij, dat 't bezoek aan grootvader haar op dit oogenblik zoo gemakkelijk werd gemaakt.
Ze stond dan ook gauw van haar stoel op en volgde hem bijna op den voet.
Gek, in grootvaders kamer was ze dadelijk weer gerust en met goed vertrouwen
omtrent het lot van haar lieveling Bob, ging ze vlak tegenover den burgemeester
zitten. Deze had zijn lange pijp er bij aangestoken en juist wou hij beginnen, zijn
kleindochter 't verkeerde van haar doen en laten onder 't oog te brengen, toen ze op
zijn knie sprong en haar arm om zijn hals sloeg.
‘Niet zoo boos kijken, grootvadertje,’ zei ze met een zoen, ‘'k weet wel dat ik
ondeugend ben geweest, maar zoo heel erg was 't toch immers niet. 'k Vond 't zoo
heerlijk eens vroeg op te staan en mee de koeien te melken. Kijk, grootvader, als u
nou net zoo veel van Bob hield als ik, zoudt u hem ook meegenomen hebben? Hij
maakte zich vuil, dat is waar, maar geloof nou niet dat hij 't prettig vond, in
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de ton gestopt te worden. 't Moest, ziet u, anders werd hij niet schoon, dus als we er
verkeerd aan deden, is 't onze schuld. Kom,’ vervolgde ze in één adem door, ‘denk
nu eens, dat u Coby bent, dan zal ik me verbeelden, grootvader te zijn en weet u wat
ik dan deed? 'k Zou Bob stilletjes in Roodkapje laten, omdat 't zoo'n schat van 'n dier
is al zeiden ook honderd menschen, dat hij weg moest.’
‘We zijn altijd samen, grootvader, dat weet u toch wel!’ riep ze bijna schreiend,
toen ze zag, dat de oude man veel ernstiger bleef dan anders, ‘hè, u bent vanmorgen
niets lief, heb ik dan zoo iets verschrikkelijks gedaan?’
‘Nee, m'n kind, zoo erg is 't ook weer niet,’ klonk het nu zacht van zijn lippen en
grootvaders gezicht kreeg weer een vriendelijker uitdrukking. ‘Maar je moet
verstandig zijn, en begrijpen, dat 't hier voor juffrouw Lize steeds moeilijker wordt.
Jij en Bob zijn allebei drukke klantjes, die bovendien niets voor netheid of orde
voelen en wanneer er nu iederen dag klachten komen, omdat de hond alles vernielt
en ook in den tuin zulke verwoestingen aanbrengt, vind ik 't bepaald noodig, dat
daaraan een einde komt. De juffrouw kan niet tot 's avonds laat bezig zijn, om den
boel terwille van jullie weer op te knappen, dus wordt er in de stad een plaats voor
Bob gezocht.’
Grootvader zei alles zoo beslist, dat Coby hem haast niet meer kende en met tranen
in de oogen liet ze zich zachtjes van zijn knie glijden.
‘Thuis was Bob ook wel eens ondeugend,’ zuchtte ze, ‘maar moeder vergaf het
hem altijd weer. Ze was zoo
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lief voor ons, dat weet u ook wel....’
Bij de gedachte aan Co's moeder, kon de burgemeester zich haast niet meer goed
houden en terwijl hij 't blonde kopje van zijn kleinkind tusschen zijn handen nam,
zei hij met bewogen stem: ‘'k Zal ook lief voor jou zijn, beste meid, dat beloof ik je,
maar maak het me niet moeilijk en dring er niet langer op aan, den hond hier te
houden. Geloof me, 't is beter zóó.’
Coby keek bedroefd naar hem op, ze zag, dat grootvaders lippen trilden en ze gaf
hem een dikken zoen, omdat ze medelijden met hem had, zonder precies te weten,
waarom.
‘Stil maar hoor, 'k zal er nooit, nooit meer om zeuren,’ beloofde ze en meteen
vloog ze weg, om haar tranen voor hem te verbergen. Ze vluchtte de gang in naar
haar eigen kamertje, waar ze rustig kon uithuilen. Alleen zou ze in Roodkapje blijven,
alleen, zonder Bob, maar onder 't zelfde dak woonde Teun, haar tweede vrindje nog,
en die kon gelukkig niet weggestuurd worden. ‘'t Was beter zóó,’ had grootvader
gezegd en aan zijn ernstig gezicht had ze gezien, dat 't waar moest zijn, hoe vreeselijk
ze 't ook vond. Diezelfde woorden bracht ze aan Teun over, maar toen ze samen naar
den poedel gingen, die na 't frissche bad rustig in de schuur lag te slapen, konden ze
zich geen van beiden voorstellen, hoe 't hier zonder hun kameraad zou zijn. Och,
Coby vroeg zich telkens af, of grootvader zich misschien ook vergist kon hebben.
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Vierde Hoofdstuk.
Nog plaats genoeg.
Na 't treurig afscheid van den poedel, waarbij Coby heel wat tranen had vergoten,
waren er een paar rustige weken voor juffrouw Lize voorbijgegaan. De pop, bij wie
Co nu en dan haar troost zocht, bracht geen drukte aan en bovendien was de vacantie
om, zoodat de kinderen een groot deel van den tijd op de schoolbanken doorbrachten.
Maar den burgemeester beviel die stilte niemendal, hij was blij, als hij zijn
kleindochter met haar vroolijken schaterlach weer in de laan hoorde aankomen en
dikwijls gebeurde het, dat hij haar om vier uur tegemoet liep, om nog een eindje met
haar om te stappen.
Altijd had ze weer avonturen beleefd en grootvader kwam door de verschillende
verhalen al gauw tot de overtuiging, dat 't leeren geen hoofdzaak bij haar was. Grapjes
in de klas waren aan de orde van den dag en Coby scheen
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er, helaas, veel slag van te hebben, de anderen van 't werk te houden. Stil zitten was
een straf voor haar en ze benijdde ieder vogeltje, dat ze in vrijheid zag rondvliegen.
Juffrouw Lize had er mijnheer Bloemenga ook al eens over gesproken, dat Co
geen bolleboos zou worden, als ze zoo slecht oplette, maar hij wilde eerst een rapport
afwachten, om een goed oordeel te hebben.
Teun zat in dezelfde klas en in stilte had hij zijn vriendin al eens voor een ‘kuiken’
of een ‘domoor’ uitgemaakt, wanneer ze een verkeerd antwoord gaf en haar gedachten
blijkbaar op den loop waren. En als hij dan na schooltijd met haar naar huis liep,
kreeg ze heel wat van hem te hooren. ‘'k Snap niet, dat je zóó kunt zitten suffen,’ zei
hij dan, ‘als jij later examen moet doen, zul je 't er wel mooi afbrengen. 'k Wou dat
ik maar zoo'n geluksvogel was als jij en fransche les kreeg, dan zou je eens wat zien.’
‘Zeker ging je dan met de koeien of de varkens fransch babbelen en wat zouden
ze je goed begrijpen,’ spotte de ondeugende Coby maar in zulke ernstige oogenblikken
vond Teun z'n vriendinnetje zoo onuitstaanbaar, dat hij haar niet eens antwoord gaf.
Toch kon hij niet laten, er telkens weer over te beginnen, o, hoe dolgraag zou hij
verder willen leeren en naar de normaalschool in de stad gaan. Een paar jongens
hadden slechts de drie laagste klassen van de dorpsschool gevolgd en reisden nu
heen en weer om later examen voor de H.B.S. of 't gymnasium te kunnen doen. Teun
zag ze dikwijls terugkomen, 't leek wel of ze in die enkele weken na de groote vacantie
al heel wat knapper
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waren geworden, want ze redeneerden honderd uit en keken waarlijk met een beetje
minachting op hun vroegere klasgenooten neer. Krelis van den smid en Hein van
den dominé hoorde je er boven uit en die maakten hier nou werkelijk geen sommetje
goed. Menig keertje hadden ze van Teun afgekeken, omdat ze nauwelijks tot tien
konden tellen en met wat een geduld had de onderwijzer hen geholpen!
Teun vroeg zich telkens weer af, of ze misschien ineens rekenen hadden geleerd,
heusch, naar hun manier van doen te oordeelen, waren 't heele pieten geworden. Als
zij nu hun doel bereikten, hoe ver zou hij 't dan kunnen brengen...
Wanneer hij Donderdags op 't bepaalde uur den hoofdonderwijzer naar Roodkapje
zag gaan, om Coby les te geven, zou Teun hem dolgraag achterna geloopen zijn en
mee van dat uurtje genoten hebben, maar natuurlijk bleef hij op een eerbiedigen
afstand staan en nam alleen z'n petje af. Als Co nu maar eens aardig was en den
burgemeester vroeg, of haar vriendje er ook bij mocht zitten, dan kwam de zaak
immers wel in orde. Ze wist best, dat hij er zoo'n hekel aan had, boer te worden,
waarom hielp ze hem dan niet een handje? Een paar dagen geleden had Teun haar
nog in vertrouwen verteld, dat hij 't zoo deftig vond, voor een klas te staan en les te
geven. Dan was je een ‘meneer,’ en namen de menschen den hoed voor je af.Hier op 't dorp moest je maar eens zien, of je nou zijn onderwijzer tegen kwam of
vader, wat een verschil! Jaap werd ook al zoo'n echt boertje, bah, een mooi plezier,
den
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heelen dag 't vee na te loopen en den grond om te spitten. 't Was geen baantje en toch
zou Teun er aan moeten gelooven, of hij wilde of niet. Hij hoefde maar een boek te
lezen, of grootvader Geurt had 't uit zijn handen gerukt en in 't kabinet opgeborgen.
‘Er is wel wat anders te doen dan voor jongeheertje te spelen,’ bromde hij dan kwaad
en in minder dan geen tijd was er een nuttiger werkje voor den kleinzoon gevonden.
Sinds de school weer begonnen was en Coby hem van de fransche lessen vertelde,
werd Teun thuis weer veel moeilijker en toonde vaak een humeur. Zelfs Trien, die
geregeld haar avondbezoekjes kwam brengen, viel 't op, dat de jongen zoo ontevreden
kon kijken en toen ze er in zijn bijzijn eens iets van zei, deed hij zijn beklag, dat hij
ook nooit iets mocht doen, wat hij zelf graag wilde. Grootvader Geurt zat bij dien
onverwachten uitval te draaien op zijn stoel en blies van ergernis zulke geweldig
dikke rookwolken uit, dat de kamer in een oogenblik grijs van de damp stond. Hij
voelde wel, dat dit verwijt hem in de eerste plaats gold, doch hij pruttelde wat in zijn
baard en liet zijn kleinzoon wonder boven wonder aan 't woord. Deze was blij,
eindelijk eens een aanleiding gevonden te hebben, z'n hart te luchten en met een kleur
tot achter zijn ooren had hij ten slotte den moed te zeggen, dat hij beslist geen plan
had, boer te worden maar liever leeren wou.
't Was, of er een donderslag in de kamer was gevallen, zoo had Teun de familie
doen schrikken. Een klein kereltje van tien jaar zou warempel al meenen een wil te
hebben!
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't Was immers te gek om los te loopen. Vader Henk kwam 't eerst tot zich zelf; hij
schudde bedenkelijk zijn hoofd en keek zijn vrouw bezorgd aan. De goede baas had
er nog geen seconde over gedacht, dat er iets anders dan een flinke boer uit den
jongen zou kunnen groeien. In hun familie waren ze 't allemaal en waarom zou Teun
nu aan die malligheid van grootelui's kinderen meedoen?’
‘Ons werk is 't mooiste wat er is, ventje, houd jij je daar maar aan,’ beweerde vader
en hoe meer ijver je aan den dag legt, hoe verder je komt. Als je eenmaal voorgoed
thuis bent, zul je er wel plezier in krijgen, dat voorspel ik je. Je moeder is 't heelemaal
met me eens, is 't niet vrouw?’
Griet knikte, maar ze zei geen woord, want in haar hart vond ze 't toch wel mooi,
dat een zoon van haar zich zoo iets bijzonders in 't hoofd haalde. Je hoorde wel meer
van eenvoudige kinderen, die zich tot voorname lui hadden opgewerkt en als Teun
nou werkelijk knap was, zou 't dan niet jammer zijn, hem niet z'n gang te laten gaan?
Maar ze zou 't op dit oogenblik niet gewaagd hebben voor haar gedachten uit te
komen, want ze wist maar al te goed, dat ze hierin alleen stond.
‘Zal ik jou eens zeggen, hoe je aan die gekheid komt,’ zei Trien, die rustig had
gewacht, tot haar de gelegenheid werd gegeven, een woordje te zeggen, ‘die
vrindschap met onze Co deugt jou niet, manneke, want daardoor krijg je 't veel te
hoog in de wapens. Verlang gerust maar niet zoo'n deftigheid te worden als zij, want
zoo ver kun je 't toch nooit brengen en dat gebrabbel van al die vreemde woor-
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den maakt je raar in 't hoofd. Bemoei jij je maar met de biggen en help je vader in
den moestuin, dan ben je meteen secuur, dat 't goed met je zal gaan. 't Mankeert er
zoowaar nog maar aan, dat je ook op de piano wilt leeren trommelen, een gewone
jongen als jij kan daar immers met z'n verstand niet bij.’
‘Jij weet 't precies, zoo denk ik er nou krek 't zelfde over,’ zei de oude Geurt met
een gewichtig knikje, ‘'k ben al lang tureluursch van al 't gezeur en dus zullen we er
verder maar over zwijgen en zoo wijs wezen onzen eigen gang met hem te gaan.
Vast zal Teun ons later op z'n bloote knieën danken, dat we 't zoo goed met hem voor
hadden, nietwaar jongen?’
‘Ikke niet, grootvader, als ik maar verder mocht leeren en ook fransche les kreeg,
zou ik 't van Coby winnen, want ik ben een heel beetje knapper in de klas,’ blufte
hij.
‘Ja, Teun is wel een “kei,” dat zeggen ze allemaal,’ hielp Jaap hem, ‘en als hij nou
met Co kon opwerken....’
‘Zie je nou wel, dat ons kind er achter zit, 'k heb 't wel gezeid!’ riep Trien, ‘wees
jij maar blij, Teun, niet in haar schoenen te staan en al dien poespas te moeten
onthouden. 't Arme schaap ziet er schraal van.’
‘En waar zou zoo'n fransche onderwijzer hier moeten zitten?’ bracht moeder in 't
midden, in Roodkapje is veel meer ruimte, kind, en daarbij kost 't een schat van geld.’
‘'t Lijkt wel, vrouw, of je nog over dien onzin gedacht hebt,’ zei vader Henk
verwijtend, ‘Teun wordt boer en
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daarmee afgeloopen. We kunnen hem hier veel te best gebruiken, dus over de
geleerdheid hoeft hij geen minuut meer te prakkezeeren. Geef me nog maar een bakje
koffie, Griet,’ zei hij en om 't gezelschap weer in de goede stemming te brengen,
hing hij een lang verhaal op van een hond, die door de telefoon bij z'n baas werd
geroepen en ook werkelijk was komen aanzetten. ‘'t Heeft als waar gebeurd in de
krant gestaan,’ liet hij er op volgen, ‘en dan is 't natuurlijk ook zoo.’
‘Eenig, de dieren krijgen al net zooveel verstand als de menschen,’ lachte Trien
met een ergje, ‘op zoo'n manier moest Bob ook maar weer terugkomen. Nu hij weg
is, werkt juffrouw Lize er niet minder hard om en je mist 't dier werkelijk in huis.
Z'n dolle sprongen en z'n blij geblaf brachten heel wat vertier in Roodkapje, maar
nu moet de kleine meid alleen de vroolijkheid aanbrengen. Afijn, 't is haar wel
toevertrouwd.’
Met een tevreden lachje stak ze haar haakpen in een kluwen vuurroode wol en
bekeek aandachtig het werk, dat ze zoo juist had afgemaakt. 't Waren een paar lekker
warme sokjes, die onmogelijk voor Trijntje, Janneke of Neeltje bestemd konden zijn.
Toch stopte Trien ze met een geheimzinnig knipoogje onder de schort van moeder
Griet en zei ondeugend: ‘Daar, die zullen zeker iemand wel passen, gebruik ze met
plezier,’ en onder de hartelijkste dankbetuigingen werd 't geschenk door de vriendin
aanvaard.
‘'t Is te erg, veel te erg,’ zei Griet hoofdschuddend, ‘den
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halven tijd ben je voor onze kinderen bezig, m'n goeie mensch!’
't Was waar, wat de boerin zei. Menig paar kousjes had Trien voor 't vroolijke
vijftal gebreid en later legde ze er, met 't zelfde gelukkige gezicht, weer flinke stoppen
in, als de hak of de groote teen er doorheen piepte. Och, eigenlijk werd de trouwe
vriendin geheel als huisgenoot beschouwd en dat hinderde juffrouw Lize wel eens
een beetje. Ze vond 't niet prettig, dat de keuken 's avonds altijd leeg was, maar Trien
beweerde, dat ze gewoon in slaap viel, als ze geen aanspraakje had. Ze wist dat ze
in de boerderij hartelijk welkom was, want als ze met haar vuurrood, glimmend
gezicht om 't hoekje van de deur kwam kijken, sprongen de kleintjes al op, om haar
binnen te halen. ‘'k Zal nog meer voor 't kleutertje maken, dan zit 't er van 't winter
warmpjes in,’ fluisterde Trien, ‘je weet niet, wat 'n plezier ik in dat kleine goedje
heb.’
Jaap, die de sokjes had gezien en ook een gedeelte van 't gesprek had opgevangen,
keek moeder vragend aan. Wat moest die geheimzinnigheid toch beduiden? En voor
wie waren al die kleine spulletjes noodig? Verleden week had Trien een jurkje
gebracht, dat de groote pop van Coby nauwelijks zou passen en vader had 't grapje,
met een rammelaar thuis te komen, toen hij naar de stad was geweest. Moeder had
er smakelijk om gelachen en hem op iedere wang een zoen gegeven die klapte. Toen
had Jaap even gedacht, of er misschien weer een zusje of een broertje bij zou komen,
maar dat kon hij toch ook weer moeilijk ge-
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looven. Grootvader Geurt riep altijd, dat vijf kinderen een veel te groot getal was
om daaronder de orde te bewaren en wat zou de oude er dan wel van zeggen als er
nog een zesde kwam? Vast liep hij 't huis uit van schrik!
Jaap had Teun ook al eens in vertrouwen genomen, maar deze beschouwde de
zaak van zoo weinig belang, dat hij er zich geen oogenblik in verdiepte. Al kwam
ook de heele wereld met kleertjes voor een wiegekindje aan, en er was geen peuter
om ze te dragen, wat kon 't Teun dan schelen?
Maar nu Trien weer zoo geheimzinnig deed, was hij toch ook een beetje
nieuwsgierig geworden en besloot er eens naar te vragen. Doch dat hoefde niet, want
nog dienzelfden avond vertelde moeder haar jongens met een blij lachend gezicht,
dat een klein kindje om een plaatsje had gevraagd en natuurlijk met open armen
ontvangen zou worden.
‘Zie je wel, dat ik 't geraden heb!’ riep Jaap opgewonden, en Teun, die al in de
bedsteê lag, had wel zoo naar Coby willen loopen, om haar in de vreugde te laten
deelen. Die zou ook maar niet opkijken, als ze 't hoorde.
‘Wat zegt grootvader Geurt er wel van?’ - vroeg Jaap een beetje bezorgd, ‘zoo
heel blij zal hij zeker wel niet wezen, hè, want hij vindt vijf al zoo'n hoop. Maar als
't kindje er eenmaal is, hobbelt hij er den heelen dag mee op z'n knie, let maar eens
op, moeder.’
‘'k Wed, dat Co zoo'n kind nog leuker vindt dan Bob,’ veronderstelde Teun, ‘je
kunt er dadelijk wel niet zoo'n schik mee hebben, maar dat wordt iederen dag beter.
Als 't nou maar niet al te hard schreeuwt, want anders krijgen
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we 't weer met de “juf” van Roodkapje aan den stok. Maar ze hoeft niet te gelooven,
dat ze er over bazen kan. In de schuur komt 't kindje niet, al is 't misschien ook eens
lastig.’
‘Och, beste vent, dat zou juffrouw Lize ook niet willen,’ lachte moeder, ‘daarvoor
is ze veel te goed. Maar kom, nu gauw gaan slapen, jongens, morgen praten we er
wel verder over.’ En terwijl ze de dekens zoo ver over hun bolletjes trok, dat de
kuifjes nog maar net te zien kwamen, fluisterde ze Teun toe, dat hij op school toch
maar flink moest blijven werken. Je kon nooit weten, hoe wonderlijk alles nog liep
en daarbij deed ze hem de belofte, haar best te zullen doen, om vader tot andere
gedachten te brengen. Hij was ten slotte toch de man, die 't hier in huis voor 't zeggen
had en niemand, niemand anders.
Met een gelukkig gevoel ging Teun slapen en natuurlijk werd zijn vriendinnetje
den volgenden morgen dadelijk in vertrouwen genomen. Moeders laatste belofte
verheugde hem eigenlijk nog meer, dan dat er een kindje zou komen, maar dit durfde
hij Coby niet bekennen, daar hij zeker wist, dan een standje op te loopen. Dat Teun
een broertje of een zusje zou krijgen, verheugde haar zoo, dat ze al 't andere bijzaak
vond en ze praatte dan ook nergens anders over. Co nam 't tante Lize bepaald kwalijk,
dat ze de blijde tijding zoo leukjes opnam, maar gelukkig toonde grootvader meer
belangstelling en kon ze er met hem zoo gezellig over babbelen. Toen Trien haar
vertelde, dat de zwarte kousjes, die ze onderhanden had, ook voor 't klein-
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tje bestemd waren, moest Coby precies weten, wat moeder Griet nog graag voor 't
kindje zou willen hebben. Natuurlijk vond de goedhartige Co 't heerlijk ook wat te
geven en daar ze wel begreep, dat ze 't beste deed, voor dergelijke zaken bij grootvader
aan te kloppen, besloot ze, zoo gauw ze maar in de gelegenheid was, een aanslag op
zijn beurs te wagen.
Gelukkig hoefde ze niet lang te wachten, want nog denzelfden dag dat ze 't nieuws
gehoord had, stond die beste grootvader haar om vier uur bij de school op te wachten.
‘Ha, dat is gezellig, 't kon niet mooier treffen!’ riep Co, toen ze haar arm in dien
van den ouden man had gestoken. ‘Vanmiddag heb ik onder de les iets heel moois
bedacht en dat kan nu meteen gebeuren. U bent een schat, hoor,’ vleide ze, en met
een lief lachje keek ze naar hem op, - ‘als ik u niet had....’
‘O wacht, dat mooipraatstertje moet zeker weer iets van me gedaan hebben!’ riep
de burgemeester ondeugend, ‘'k had er al zoo'n beetje een voorgevoel van.’
‘Hè, dat is prettig,’ juichte Co, terwijl ze blij naast hem voorthuppelde. ‘'k zal u
dan maar dadelijk vertellen wat het is, anders wordt m'n grootvadertje veel te
nieuwsgierig. U weet wel, waar die aardige winkel is van juffrouw Groen? - nu, daar
moeten we saampjes heen. Daar hangt toch zulk doddig goedje voor kleine kindertjes,
grootvader, en weet u wat we nou doen? Ja, ik zie aan uw gezicht, dat u 't wel begrijpt,
toe, zullen we samen wat heel snoezigs voor Griet uitzoeken?’
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‘Maar, beste meid, van kinderkleeren heb ik werkelijk geen verstand!’ riep de
burgemeester lachend. ‘Zoo'n boodschap brengt tante Lize er vrij wat beter af, vraag
maar, of zij eens met je naar den winkel wil gaan, dan zal ik je mijn beurs geven.’
‘O nee, opa, alstublieft niet,’ antwoordde Co wanhopig, ‘wij weten 't veel beter
met ons beidjes en dan doen we zóó: ik kies uit en u betaalt. Grietje heeft nog wel
wat kleertjes, zegt Trien, maar die zijn al erg versleten en u begrijpt wel dat 't voor
zoo'n pas geboren kindje niets prettig is, de afgedragen plunje van z'n broertjes en
zusjes te moeten afdragen. Kom ga nu maar mee, u zult er heusch geen spijt van
hebben.’
Zoo ongemerkt had Coby hem al in de richting van 't winkeltje gebracht en nu
vertelde ze, wat zoo'n wiegekindje wel allemaal hebben moest. ‘'k Weet het zoo
precies, omdat ik zelf een groote pop heb,’ zei ze, ‘en daar komt al zoo'n hoop voor
kijken. 'k Zal Griet vragen, haar met alles te mogen helpen, want voor een echt levend
kindje te zorgen, vind ik nog veel verrukkelijker, dat begrijpt u wel. Kijk,’ riep ze
blij, ‘daar zijn we al, waar we wezen moeten. Wacht, eerst samen even voor 't raam
kijken?’
Met een mooi praatje was 't Coby al gauw gelukt, grootvader den winkel in te
lokken en toen er op 't geklingel van 't belletje een allergezelligste juffrouw kwam,
die onder 't doen van lange verhalen, verschillende doozen voor den dag haalde,
werden den burgemeester en Coby de mooiste ponnetjes, slabbetjes, mutsjes en
jurkjes voorgelegd.
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‘Zoek nu maar uit, wat je 't aardigst vindt,’ zei de goede man, ‘je weet wel, dat ik er
geen verstand van heb.’
Maar de keus was moeilijk, want zijn kleindochter vond alles snoezig en zou liefst
den heelen voorraad kindergoed maar hebben meegenomen.
‘Hoeveel geld heeft u zoowat in uw zak, grootvadertje, laten we nou net zooveel
koopen tot uw beurs leeg is,’ stelde ze voor, ‘u vindt het immers even prettig als ik,
Griet een pleziertje te doen?’
Juffrouw Groen begon te lachen en zei, dat ze wel iederen dag zulke klantjes in
haar winkel zou willen hebben. Coby had al een stapeltje naast zich neergelegd en
wou er ook geen stukje van afstaan, toen grootvader de opmerking maakte, dat Griet
met al dat goed geen raad zou weten.
‘Hè, u hebt strakjes gezegd, dat u er geen verstand van had,’ betuigde Co ‘en ik
weet vast en zeker dat zoo'n kindje nooit te veel heeft. Kijk, deze borstrokjes moeten
er nog bij, dan ben ik heel erg tevreden, opa,’ verzekerde ze, ‘u zult zien, dat u nog
geld overhoudt.’
‘Telt u dan maar eens op, juffrouw, dan kunnen we eens zien, hoe hoog de rekening
komt,’ besloot de burgemeester en met spanning volgde Coby het lange rijtje cijfertjes,
op het frommelige papiertje. Stel je voor, nu moest grootvader 't sommetje eens niet
willen betalen, wat dan? In Co's eigen spaarpot zaten maar een paar losse centen, die
deed ze er natuurlijk graag bij.
‘'t Is te zamen zes gulden en een dubbeltje, mijnheer,’ zei de juffrouw een beetje
verlegen. Ze vond 't blijkbaar

Henriëtte Blaauw, Onder één dak

60
wat onbescheiden, zoo veel te vragen, want door de menschen in 't dorp werd nooit
meer dan voor twee gulden tegelijk gekocht.
‘Sapperloot, dat is een duur presentje, Co, jij weet je grootvader maar mooi af te
zetten,’ lachte de oude heer, terwijl hij om haar te plagen, gauw een paar ponnetjes
weg pakte en deze aan de juffrouw teruggaf.
‘Zoo ondeugend is opa nu altijd, maar hij meent er niets van, juffrouw!’ riep Co
opgewonden, ‘pakt u de kleertjes maar gauw in, anders komt er nog een ander, die
ze voor mijn neus weghaalt.’
In een wip had 't handige ding zich de ponnetjes weer toegeëigend en bij de andere
spulletjes gelegd. ‘O, wat zal Griet blij zijn, 'k wou, dat 't kindje nu ook meteen maar
kwam,’ juichte ze en toen er betaald was, danste ze met 't pak onder den arm het
winkeltje uit, om regelrecht naar huis te gaan. ‘Een puikbest grootvadertje bent u,
hoor,’ zei ze tevreden, ‘kom eens hier’ en zonder zich aan de menschen te storen,
bleef ze midden op den weg staan, om den grijsaard hartelijk te omhelzen. De
dorpsbewoners hadden er altijd schik in, als ze hun burgervader met 't kleindochtertje
zagen loopen, 't was hem aan te zien, hoe hij in 't aardige gebabbel van 't kind genoot.
Ook nu viel het hun weer op, zoo opgewekt als die twee daarheen wandelden. 't Was,
of de stap van den goeden man veerkrachtiger was geworden en op zijn vriendelijk,
innemend gezicht lag steeds een glans van genoegen, sinds Coby in Roodkapje was
gekomen. Ook leek het, dat 't huis een vroo-
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lijker aanzien had gekregen, nu het lieve meisje er liedjes liet hooren, ja, zelfs maakte
men de opmerking, dat de stijve, deftige huishoudster een beetje meer uit de plooi
kwam en wat gemakkelijker werd.
‘Wat zal tante Lize wel van onze inkoopen zeggen,’ zei Coby, toen ze samen in
de laan liepen, ‘we zullen alles op tafel uitstallen, opa, voor we 't naar Griet brengen.
U gaat toch zeker ook even mee?’
‘Nee, dat pretje mag jij nu eens alleen hebben,’ antwoordde de burgemeester,
‘maar natuurlijk wil ik wel graag hooren, hoe ze de kleertjes gevonden heeft.’
‘'k Zal precies onthouden, wat ze er van zegt,’ beloofde Coby en nu was ze 't
tuinhek al ingeloopen om 't eerst bij tante te zijn. Deze zat aan een nieuwe schooljurk
te naaien, die Co zoo leelijk vond, dat ze er nu al 't land aan had, maar ze durfde niet
veel zeggen, daar ze vooruit wist, dat pruttelen toch niet baten zou.
‘Tante, kijk eens wat een pak, alles wat hier in zit is voor Griet,’ vertelde ze.
‘Grootvader en ik hebben 't winkeltje van juffrouw Groen haast leeg gekocht en ze
keek toch zoo blij! Maar nu zit er ook geen dubbeltje meer in opa's beurs, zoo heb
ik die geplunderd. U zult eens zien, hoe schattig die kleertjes het kindje staan.’
Blij, alles nog eens te mogen uitpakken, knoopte ze de touwtjes los, om de
huishoudster haar schatten te vertoonen.
‘Wat, is dat goedje allemaal voor de baby van Grietje bestemd, maar kind, hoe
komt grootvader er bij!’ riep
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tante verbaasd, ‘maar 'k moet zeggen, dat je allerliefste dingetjes hebt uitgezocht. Ze
zijn zeker niet minder aardig dan de mijne.’
‘Heeft u dan ook wat voor 't luiermandje gekocht?’ vroeg Coby ongeloovig en
toen tante met een vriendelijk lachje knikte, vloog het kind haar van blijdschap om
den hals en drukte een kus op 't gerimpelde voorhoofd.
‘Bedaard, meisje, bedaard,’ klonk 't vermanend, maar Co was zoo in haar nopjes,
dat ze niet eens hoorde wat er gezegd werd.
‘Ziet u nu wel, dat u zich ook op de komst van 't kindje verheugt, net als grootvader
en Trien en wij allemaal!’ riep ze, ‘nu wordt 't pas echt heerlijk. Toe, mag ik 't goedje
eens zien?’ Toen haar was uitgelegd, waar de presenten geborgen waren, holde de
wildebras het huis in en lagen ze in een oogenblik op tantes schoot.
Een schortje en twee jurkjes kwamen er uit 't vloeipapier te voorschijn, nee maar,
zoo alleraardigst gemaakt, dat Coby tante's keus nog mooier vond dan de hare. Graag
ging ze dan ook op 't voorstel in, alles nog dienzelfden avond naar Griet te brengen
en aan dat genoeglijke uurtje, met haar beidjes in de boerderij doorgebracht, moest
tante later nog dikwijls terug denken. 't Was moeilijk uit te maken, wie zich 't meest
gelukkig voelde, zij, die de cadeautjes gaven of de moeder, die ze mocht ontvangen.
Er heerschte in de vriendelijke woning zoo'n prettige, opgewekte stemming, dat de
huishoudster haar bezoekje nog graag wat verlengd zou hebben. Of 't door Coby
kwam,
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wist ze niet, maar zeker was het, dat ze veel meer voor 't gezin voelde dan vroeger
ooit het geval was geweest. Ook kon ze de ondeugende grapjes van de kinderen vrij
wat beter verdragen en als Trijntje zich op haar klompenvoetjes eens een keertje in
de schoone gang van Roodkapje waagde, werd ze niet buiten de voordeur gezet. Nee,
op voorwaarde dat de klompjes op de mat bleven staan, mocht ze in de huiskamer
komen, om met 't koekjestrommeltje kennis te maken. Zoo werd langzamerhand de
vriendschap gesloten, zonder dat er een bepaalde aanleiding voor was.
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Vijfde Hoofdstuk.
Bob.
‘Zeg, Co, als jij een geheim had, zou je 't me dan vertellen?’ vroeg Teun op en
morgen, toen ze samen naar school gingen.
‘Ja, aan jou natuurlijk wel,’ verklaarde de vriendin dadelijk, ‘eerlijk waar Teun,
er is niets dat jij niet weet.’
‘Maar als je 't nu aan niemand verklappen mocht?’ vroeg hij weer.
Coby moest eens even nadenken, in zoo'n bijzonder geval was ze nog nooit geweest
en daarom antwoordde ze weifelend: ‘Ja, dan weet ik het niet, een geheim is een
geheim.’
‘'k Wou maar dat 't me niet verteld was, dan zou 't vrij wat gemakkelijker zijn,
want 't brandt me op de tong,’ bekende Teun.
‘Is 't iets prettigs?’ vischte Co.
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.... werden den burgemeester en Coby de mooiste ponnetjes en jurkjes voorgelegd.
(Bldz. 58.)
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‘Nee, was 't maar waar, je zoudt je 'n ongeluk schrikken als je 't hoorde.’
‘Waarom mag je 't mij eigenlijk niet vertellen, Teun, aan mij alleen, ik ben toch
je vriendinnetje?’
‘Vader heeft 't me verboden,’ klonk 't antwoord, ‘'t is eigenlijk wel een beetje mal
want je zult 't gauw genoeg hooren, denk ik.’
‘Maar, kijk eens, al weet ik het nu, dan blijft 't geheim toch nog een geheim,’
beweerde Co met een ernstig gezicht. ‘Zou je 't me zoo heel graag willen vertellen?’
vervolgde ze medelijdend, ‘wat vreeselijk voor je, 't dan niet te mogen doen.’
‘Ja, 'k zou alleen een beetje bang zijn dat je ging huilen, meisjes doen dat zoo
gauw.’
‘Is 't dan zoo iets verschrikkelijks, Teun? Ik dacht eerst dat je een broertje of een
zusje had gekregen, maar dat mag iedereen toch wel weten en bovendien is 't iets
heel plezierigs. Toe, je moest 't me maar zoo zachtjes mogelijk in 't oor fluisteren,’
drong ze aan, ‘ik zal net doen of ik nergens van weet, als ik 't toevallig van een ander
mocht hooren.’
‘Ja, maar jij praat je mond altijd voorbij, dat weet je best,’ bromde Teun.
Bij deze woorden zette Coby zoo'n diep verontwaardigd gezicht, dat haar vriendje
't noodig vond, die beschuldiging weer zoo gauw mogelijk in te trekken. Hij moest
zorgen dat ze in een goed humeur bleef, want hij had haar iets te vragen en daarvoor
was nu 't geschikte oogenblik ge-
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komen. Dus zei hij berouwvol: ‘Nee, dat meen ik zoo niet, hoor, 't was maar een
grapje, maar als ik je 't geheim verklap, zou je mij dan ook een pleziertje willen
doen?’
‘Natuurlijk, 'k ben dol nieuwsgierig, dat snap je!’ riep Co opgewonden, en ze bleef
midden op den weg staan, om toch vooral goed te kunnen hooren, wat hij haar zeggen
zou.
‘Vooruit dan,’ zei ze ongeduldig, toen de jongen zich nog eens scheen te bedenken.
Haar kameraadje schraapte even z'n keel, want nu bedacht hij zich, dat Coby best
in staat was, op een draf naar huis terug te gaan, als hij 't nieuws vertelde. En dan
kreeg hij 't natuurlijk op z'n kop.
‘'k Vind je een echte zeur,’ mopperde Co eindelijk, ‘houd jij 't geheimpje maar
voor je, 't kan me ook eigenlijk geen zier schelen.’
Toen Teun zag dat ze kwaad werd, legde hij z'n hand op haar schouder en fluisterde
haar in 't oor: ‘Verbeeld je, vanmorgen heel in de vroegte is Bob teruggekomen, hij
lag half dood bij de voordeur.’
‘Bob? - m'n eigen, lieve Bob, is 't werkelijk waar?’ riep Coby ongeloovig en
waarom zou ik dat niet mogen weten? 'k Ga holderdebolder nog even naar huis om
hem te zien, die stakkerd, wat zal hij naar me verlangen!’
‘Had ik 't niet gedacht? O, wat ben jij een valsch kind, nu ga je zeker aan de heele
wereld uitkramen, dat ik 't je verteld heb,’ zei Teun verwijtend. ‘Vader heeft me zóó
gezegd, dat ik m'n mond moest houden en als hij jou nu op
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hooge beenen ziet aankomen, ben ik er leelijk bij, dat is nog al glad.’
‘Och, eventjes maar,’ smeekte Coby, ‘misschien gaat hij wel dood.’
‘Als je 't doet, zeg ik nooit van m'n leven meer een stom woord tegen je!’ riep
Teun verontwaardigd, terwijl hij haar zijn vuist onder den neus duwde en hij keek
zoo geweldig kwaad, dat Coby haast bang voor hem werd. Wat moest ze doen? Als
ze haar zin doorzette, zou Teun haar toch tegenhouden en dan was de vriendschap
misschien wel voorgoed uit.
‘'k Vind 't zoo gek, wordt Bob soms dadelijk weer weg gestuurd en moest je daarom
zijn komst verzwijgen?’ vroeg Co bijna huilend. ‘'k Wou maar dat 't twaalf uur was,
want ik moet hem zien. Die lieverd, hij verlangde zeker zoo naar ons, dat hij 't ginds
niet langer kon uithouden en hier eens een kijkje moest komen nemen. Tante Lize
zal leelijk op haar neus kijken, 'k wed dat ik grootvader nu wel zal kunnen overhalen,
hem bij ons te laten.’
‘Ja, maar hij gaat vast dood, want hij is zoo mager als een latje,’ voorspelde Teun,
‘vader vond 't daarom zoo goed dat je 't maar niet wist, dan had je er ook geen verdriet
van. Maar, zie je, Co, omdat we nu eenmaal alles aan elkaar vertellen, kon ik je zoo'n
groot nieuws toch ook moeilijk verzwijgen. Als jij nu maar eerlijk je mond houdt en
aan geen sterveling verklapt dat ik gebabbeld heb... Bob ligt in de schuur en hij kijkt
zoo suf uit z'n oogen.’
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Een paar dikke tranen rolden langs Coby's wangen. Die goede, trouwe Bob was
warempel thuis, zonder dat hij z'n vrouwtje gezien had. Natuurlijk verwachtte hij
haar ieder oogenblik bij zich.... Weer dacht ze er over, als een haas naar Roodkapje
terug te loopen, maar op 't schoolplein stond de onderwijzer hen al op te wachten,
daar de torenklok juist negen uur sloeg.
‘Kom, haast je wat, wou je soms strafregels schrijven?’ riep hij boos en nu was
Coby wel genoodzaakt haar plan te laten varen.
‘Om twaalf uur op me wachten, hoor, 'k heb jou nu een plezier gedaan, dus moet
je mij ook helpen,’ hijgde Teun, voor ze de breede deur ingingen en zijn vriendinnetje
knikte met haar hoofd, omdat 't haar onmogelijk was, op dat oogenblik een woord
te zeggen. O, ze had 't wel kunnen uitsnikken toen ze in de bank zat en ze was den
heelen morgen zoo de kluts kwijt, dat ze geen goed antwoord wist te geven. Haar
gedachten dwaalden steeds naar den poedel, die misschien wel begraven zou zijn als
ze thuis kwam. Wat kon 't haar schelen of Teun boos op haar was, hij zou vanzelf
wel weer bijdraaien, maar ze moest Bob zien en zoo gauw mogelijk, dat stond vast.
Om twaalf uur gunde ze zich haast geen tijd haar hoed op te zetten en in haar haast
de opdracht van Teun vergetend, dat ze op hem wachten moest, holde ze naar huis.
Bij 't hek van de laan hoorde ze hem roepen en fluiten, doch ditmaal was ze zoo vrij,
zich niet aan hem te storen en vloog maar door. 't Scheelde maar 'n haartje, of ze was
Trijntje onderstboven geloopen, die
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haar met uitgestrekte armpjes tegemoet kwam.
‘Jij moet Bob aaien, Bob wacht op jou en hij bibbert zoo,’ vertelde het kind, terwijl
ze haar groote oogen naar Coby opsloeg en vlug dribbelde het kleintje naast haar
voort, alsof het begreep, dat er haast bij de zaak was.
‘Leeft hij nog?’ vroeg Coby gejaagd en toen Trijntje al maar door met haar hoofdje
knikte, had Co haar wel willen omhelzen, hoe vuil ze er op dat oogenblik ook uitzag.
Co vond 't prettig, dat Trijntje over den hond begonnen was, want nu kon ze gerust
naar de schuur gaan, zonder zich de boosheid van Teun op den hals te halen.
Co had altijd een beetje ontzag voor hem, ook al, omdat hij zoo knap was.
Daar hoorde ze voetstappen achter zich en met een gezicht dat niet veel goeds
voorspelde, trok haar vriendje haar bij de lange krullen.
‘Flauwerd,’ zei hij, ‘je zoudt om twaalf uur op me wachten, omdat ik je wat te
vragen had. Anders gaan we altijd samen, maar nu je 't van Bob weet, kon je de rest
niet meer schelen en maak je, dat je weg komt. Je hoeft er niet op te rekenen, dat ik
je nog eens wat vertellen zal.’
Trijntje had met open ooren naar 't gemopper van haar broer geluisterd en zei nu,
met haar vingertje dreigend: ‘O, jou stouterd, vader heeft gezeid, dat je Co niks
vertellen mocht en nou heb je 't toch gedaan, wat zul jij 'n brommen krijgen.’ Als
Teun haar niet stevig bij haar jurkje had vastgehouden, zou ze 't dadelijk op een
holletje hebben gezet, om den boosdoener bij vader aan te klagen,
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maar hoe ze ook trok en rukte, het gelukte haar niet, uit z'n stevige handen los te
komen. Toen ze met hun drietjes in de schuur kwamen en den poedel daar in zoo'n
treurigen toestand vonden, was ook Trijntje zoo van de narigheid vervuld, dat ze
Coby in 't bijzijn van vader, zoo goed en kwaad als 't ging, over alles inlichtte. Henk
had zich dien morgen heel wat moeite gegeven om 't leed van 't dier te verzachten
en ging telkens nog eens kijken, hoe hij 't maakte. Maar wat er eigenlijk met hem
gebeurd was, wist niemand, men kon toch ook niet gelooven, dat zijn nieuwe baas
hem zoo verwaarloosd zou hebben.
Bitter schreiend knielde Coby bij hem neer, ze streelde zijn mager lichaam en
noemde hem telkens bij z'n naam.
‘Bob,’ riep ze wanhopig, ‘Bob, ken je me niet meer? Hier is je vrouwtje, jou eigen
vrouwtje. We zullen goed voor je zorgen en dan word je heel, heel gauw weer beter.’
De hond richtte zijn kop op en keek Coby met zijn trouwe oogen aan. Even
kwispelde hij met z'n staart en toen Co zijn voorpooten in haar schoot legde en hem
de liefste woordjes toefluisterde, was 't, of de hond uit een langen droom ontwaakte.
Hij likte haar handen en probeerde op te staan.
‘Het arme dier heeft heimwee gehad, geloof 't maar gerust,’ verzekerde Henk, die
er, evenals Teun en Trijntje met belangstelling naar stond te kijken, ‘maar je moet
voorzichtig zijn, Co, en je niet te veel door hem laten likken. Je weet niet waar hij
al dien tijd gezworven heeft. Vanmorgen dacht ik, dat het gauw met hem zou afloopen,
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doch nu hij z'n doel bereikt heeft en weer bij zijn vrouwtje is, heb ik alle hoop, dat
we hem behouden mogen.’
‘O, als dat eens waar was, die lieve, trouwe Bob,’ snikte Coby, terwijl ze haar
tranen afveegde en zonder aan Henk's waarschuwing te denken, nam ze zijn kop
tusschen haar handen en drukte haar wang tegen zijn vochtigen snuit.
‘Als je weer beter wordt, zal ik grootvader vragen of je nooit, nooit weer bij je
vrouwtje weg hoeft,’ beloofde ze. ‘Wees maar gerust, hij zal 't nu stellig wel goed
vinden, dat je voortaan hier blijft en tante Lize ook, want die wordt veel aardiger.
Als je nu ook maar heel zoet en gehoorzaam wilt zijn.’ Daarop legde ze zijn kop
weer voorzichtig in haar schoot om hem een zacht kussentje te geven. De schuur,
waarin bijna geen lichtstraaltje viel, was ook geen geschikte ziekenkamer, vond ze.
‘Coby, waar blijf je toch? - de boterham staat te wachten, kind,’ klonk opeens een
zachte stem en daar kwam juffrouw Lize om 't hoekje van de schuurdeur kijken.
Natuurlijk had Bob's terugkomst vanmorgen een heele ontsteltenis in Roodkapje
teweeg gebracht en was er, ook voor de bewoners van de boerderij, al menig bezoekje
in de schuur afgelegd. De burgemeester, en ook de huishoudster waren door de trouw
van 't goede dier getroffen, want ook zij waren er van overtuigd, dat heimwee den
hond zoo ziek had gemaakt. Dat de poedel steeds naar 't vrouwtje verlangd moest
hebben, was voldoende uit zijn terugkomst gebleken, maar wel bleef 't voor allen
een
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raadsel, waarom hij dan niet eerder den tocht naar 't dorp had ondernomen. Evenals
nu, zou hij ook vroeger den weg gevonden hebben. De burgemeester had Henk al
opgedragen eens bij den eigenaar aan te loopen; de volgende week moest er een koe
in de stad verkocht worden, dus deed zich dan een mooie gelegenheid voor, de zaak
te onderzoeken. Nu had deze gebeurtenis al 't gelukkige gevolg, dat tante veel liever
tegen den hond was, ja, dit had ze vanmorgen, ondanks haar drukke bezigheden al
meermalen getoond.
‘Hè, mag ik hier mijn boterham eten? voor dit ééne keertje maar,’ smeekte Coby,
toen tante Lize haar aanmaande, een beetje voort te maken. ‘Henk zegt, dat Bob al
veel beter is dan vanmorgen en dat komt, omdat ik er bij ben.’
‘'t Lijkt me beter van niet, kind, de hond zal heusch niet wegloopen,’ antwoordde
de huishoudster lachend. ‘Je weet wel, dat grootvader 't ongezellig vindt, als hij je
niet aan tafel ziet en bovendien lijkt 't me ook niet zoo heel smakelijk toe, hier te
eten.’
‘Ja, wij gaan ook weg, moeder de vrouw heeft de aardappels gaar,’ zei vader Henk
en hij tilde Trijntje op zijn schouders, om haar met een paar sprongen naar huis te
dragen. Tante Lize, vertrouwend, dat Co haar dadelijk volgen zou, liep gauw naar
Roodkapje terug om den burgemeester niet te lang op zijn koffie te laten wachten
en zoo bleef Coby met haar vriendje nog even bij den zieken hond achter.
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‘Weet je wat ik doe, 'k leg Bob in mijn bed, dan heeft hij 't lekker warm en zal hij
niet meer zoo bibberen,’ stelde ze hem voor. ‘Toe Teun, wil jij me helpen dragen?
Alleen kan ik het niet, want hij is toch nog zwaar. Hij ligt in mijn kamertje ook veel
gezelliger en meteen heerlijk zacht.’
‘'t Zou ook wat, om hem even in je armen te nemen, 't is immers een kippeneindje,’
spotte Teun, ‘'k wil het wel doen, maar dan moet je me ook wat beloven. Strakjes
ben je er zoo stilletjes van door gegaan, dat zal je in 't vervolg niet zoo gauw meer
lukken.’
‘Malle jongen, wat wil je dan toch?’ vroeg Coby nieuwsgierig, ‘'t is zeker iets heel
erg gewichtigs, want je begint er iederkeer over.’
Teun was wel een beetje verlegen met de zaak, want hij verwachtte stellig, dat Co
zou tegenstribbelen, maar hij wou nu eenmaal z'n zin hebben en daarom zei hij
eindelijk:
‘'k Zou zoo graag willen, dat ik ook fransche les mocht hebben en dan met jou
gelijk, zie je. Dan kost 't ook geen geld. Of er nou twee zitten te luisteren of een, wat
kan meneer dat schelen? Vader heeft er geen cent voor over en dat komt, omdat
grootvader Geurt hem opstookt. Als ik nu maar eenmaal zoo ver ben, dat ik naar de
normaalschool kan gaan, zal moeder me zeker helpen, en denkt vader er misschien
wel een beetje anders over. 'k Wou maar, dat ik zoo'n grootvader had als jij, Co, dan
was alles klaar. Wat je hem vraagt, krijg je met een mooi praatje
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gedaan en daarom moet je maar zoo gauw mogelijk probeeren, dat je 't zaakje nu
ook eens voor mij klaar speelt. Als de burgemeester het goed vindt, zullen ze zich
thuis wel in die nieuwigheid schikken. Wacht maar, wanneer ik eenmaal onderwijzer
ben, moeten ze me gelijk geven en dan ben ik blij, niet achter den ploeg te loopen.’
‘Maar dan weet ik nog vrij wat beters, als jij nou eens alleen les kreeg en ik in 't
geheel niet, dat zou pas fijn zijn,’ lachte Coby, blij, dat ze een gaatje had gevonden,
die bezette uurtjes weer vrij te krijgen. ‘'k Zal 't straks dadelijk aan grootvader vragen.
'k Wed, dat 't best mag.’
‘Onzin, dat lukt je toch niet, nee, zooals ik 't zeg moet je doen,’ beval Teun, ‘en
dan zorg je maar dat de juf er niet bij is. Die trekt natuurlijk dadelijk een zuur gezicht,
omdat ze 't niet goed vindt. En 't is juist zoo uitstekend, want dan kan ik jou ook nog
eens met de thema's helpen, als je er niet mee terecht kunt. 'k Heb je gauw ingehaald,
dat zul je zien,’ blufte hij.
Coby, die dat voordeel nog niet eens had bedacht, klapte van blijdschap in haar
handen, maar toen ze zag, dat Bob een beetje onrusttig werd, zei ze: ‘We moeten
maar niet langer praten, Teun, m'n arme lieveling wordt er wakker van en dat mag
natuurlijk volstrekt niet. Hij ligt daar ook zoo akelig hard. Toe, draag hem maar gauw
in m'n bed, anders krijg ik ook nog knorren, dat ik zoo lang wegblijf en jij moet
immers ook eten.’
‘'k Wed, dat hij best kan loopen,’ zei Teun leukjes, maar toen Coby op een
onrustbarende manier haar lip liet han-
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gen, omdat hij zich niet aan de afspraak hield, nam hij den hond in zijn armen en
volgde Co naar haar kamertje. Vlug sloeg ze de dekens weg, schudde het kussen nog
eens flink op en toen werd de patient heel voorzichtig in 't ledikant neergelegd. Met
de meeste zorg stopte 't vrouwtje hem onder en nu had ze de voldoening, dat de
poedel zijn oogen open deed en haar met een dankbaren blik aankeek.
‘Nu nog een beetje water, hè?’ - en dan maar zoet blijven liggen,’ zei ze bezorgd,
‘strakjes kom ik weer bij je.’
Met gulzige teugen dronk Bob van 't frissche water dat hem werd voorgezet en
toen Coby zijn kop weer in 't donzige kussen had gedrukt, verlieten de kinderen op
hun teenen de kamer, om eindelijk hun twaalf-uurtje te gaan gebruiken.
Natuurlijk raakte Co aan de koffietafel niet over haar poedel uitgepraat, maar ze
was wel zoo verstandig te verzwijgen, dat ze hem haar bed had afgestaan. Tante was
nu eenmaal zoo precies uitgevallen, dat ze dit zelfs nog wel niet goed kon vinden en
dan zou ze werkelijk in staat zijn, den stakkerd uit zijn lekker holletje te verjagen,
meende Co.
‘Als 't dier lang ziek blijft, zullen we den veearts er bij roepen, maar ik denk, dat
Bob heimwee heeft gehad,’ zei de burgemeester. ‘Binnen een paar dagen knapt hij
wel weer op, als hij maar wil eten, dat is 't voornaamste.’
‘Wacht, ik heb wel wat lekkers voor hem, in den kelder is nog een stukje koud
vleesch. Als hij daar een sneedje

Henriëtte Blaauw, Onder één dak

76
wittebrood bij krijgt, zal 't hem wel smaken,’ zei tante Lize en met 't lot van den hond
begaan, haastte ze zich, zelf een heerlijk hapje voor hem klaar te maken.
‘Ik zal 't hem wel even brengen, kind, dan kun jij dooreten,’ zei ze vriendelijk,
maar onze Coby, leelijk in 't nauw gebracht, propte haar mond vol, in de hoop bijtijds
klaar te zijn, om dat onheil te voorkomen. Doch toen ze merkte, dat ze 't niet winnen
zou, riep ze met een vuurroode kleur:
‘Och, laat u 't nog maar even staan, hij zal misschien wel slapen.’
Had grootvader dadelijk daarop niet om een tweede kopje koffie gevraagd, dan
zou de huishoudster in haar goedigheid stellig naar de schuur gewandeld zijn. Maar
nu werd 't loopje haar bespaard, daar Trien toevallig binnenkwam, aan wie nu de
opdracht werd gegeven, Bob het eten te brengen.
Door allerlei gebaren en kuchjes trachtte Coby de aandacht van de dienstbode te
trekken, maar deze was zoo vervuld van Bob's terugkomst, dat ze er niets van merkte
en druk babbelend weer rechtsomkeert maakte. 't Gelukte Coby ook nu niet, haar
boterham zoo vlug met de melk door te spoelen, dat ze Trien volgen kon en dus
moest ze maar afwachten, wat er verder ging gebeuren. Gek, hoe meer Coby er nu
over dacht, hoe meer ze tot de overtuiging kwam, dat tante zou opstuiven van
boosheid, als ze hoorde, wat ze samen met den hond hadden uitgevoerd.
Ieder oogenblik kon Trien binnenvallen met de boodschap, dat de poedel uit de
schuur verdwenen was.
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O foei, wat kostte 't Co een moeite, het laatste reepje van haar boterham door 't keelgat
te krijgen en anders was ze in een kwartiertje klaar. Ze luisterde of ze ook voetstappen
hoorde, keek naar de deur, maar gelukkig kwam Trien niet terug en veronderstelde
Co, dat 't maaltje haar lieveling lekker gesmaakt had. Ze twijfelde er ook geen
oogenblik aan, dat de goede ziel hem niet gevonden zou hebben en natuurlijk had
ze den patient na den maaltijd weer warmpjes ondergestopt.
Daarom ging Coby ook met een gerust hart naar school, toen ze tot haar verbazing
ontdekte, dat 't bijna twee uur was. Straks had ze zich te lang in 't schuurtje
opgehouden om nu nog tijd te hebben naar den hond om te zien. Het fluitje van Teun
riep haar ook al naar buiten en als gewoonlijk liepen ze samen op een drafje weg.
De jongen vertelde dadelijk, dat hij, toen hij Trien met 't eten naar de schuur had zien
loopen, haar op een drafje gevolgd was, om 't schaaltje van haar over te nemen en
Bob zelf te voeren. Maar omdat de stumperd nog zoo soezerig leek, had Teun 't eten
naast hem in 't ledikant gezet en zou Bob er strakjes wel aan beginnen.
‘Zouden ze hem vanmiddag niet gaan zoeken?’ zei Coby ongerust, ‘'k had toch
maar liever gewild dat Trien in 't geval betrokken was geweest. 't Is wel een beetje
raar, dat niemand weet waar hij is.’
‘Och, iedereen snapt immers wel, dat zoo'n ernstige zieke onder de dekens hoort,
en dan natuurlijk onder jou dekens, want een eigen bed heeft hij niet,’ beweerde
Teun.
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‘In z'n mand ligt hij nu eenmaal veel te hard en te koud en zeker op dat bosje stroo
in de schuur. Bah, zeur daar nou asjeblieft maar niet verder over,’ liet hij er een beetje
ongeduldig op volgen, ‘en laten we ook eens over wat anders praten. Je bent zoo met
Bob in de weer, dat je vergeet te vertellen, wat je grootvader van de fransche lessen
heeft gezegd.’
‘Fransche lessen? - och, 'k heb 't glad vergeten, Teun, door... ja, door Bob,’ bekende
Coby eerlijk, ‘maar 'k ben ook geen minuutje met grootvader alleen in de kamer
geweest. Vanmiddag zal ik 't vast vragen, is dat goed en dan kom ik je zoo gauw
mogelijk 't antwoord vertellen.’
‘Ja, maar dan ook doen,’ gebood Teun, ‘pas op, als je je niet aan je woord houdt.’
Coby keek hem eens even met een schuin oogje aan, ze vond, dat ze toch wel een
beetje onder de plak zat, maar dat kwam natuurlijk ook, omdat hij alles zooveel beter
wist. Ze voelde zich soms zoo erg klein bij hem vergeleken en daarom zou ze 't ook
nooit in haar hoofd krijgen, niet te doen wat hij zei.
‘'t Was eigenlijk veel beter, dat je grootvader er zelf over kwam praten,’ bedacht
Teun zich opeens. ‘Want als wij samen met 't nieuwtje in de boerderij komen, dat ik
bij je fransche lessen mag zitten, krijgen we allebei den wind van voren en gebeurt
't misschien toch nog niet. ‘Kijk Co, als je dat nou ook nog kon bewerken,’ klonk 't
wat vriendelijker.
Het aardige vriendinnetje, dat voor 't strenge gezicht
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van den ouden Geurt al even veel schrik had als zijn vijf kleinkinderen te zamen,
vond dit voorstel uitstekend. Ze vertrouwde ook nu weer geheel op grootvaders
goedheid en sprak met Teun af, dat ze zou vragen, of de oude man om zeven uur
naar de boerderij zou willen gaan, wanneer hij tenminste met 't plannetje instemde.
Dan was 't heele gezin bij elkaar en zou 't den burgemeester wel lukken, vader Henk
tot andere gedachten te brengen. Vond die 't goed, dan was de zaak in orde.
Met 't plan, Bob eerst nog gauw even goeden dag te zeggen en dan naar grootvaders
kamer te gaan, huppelde het vroolijke ding om vier uur de school uit, al spoedig
gevolgd door Teun, die 't nu vooral noodig vond, in haar nabijheid te blijven.
‘Kijk eens, wie staat daar toch zoo met haar armen te zwaaien, is dat Trien?’ vroeg
Co opeens, toen ze in de oprijlaan van Roodkapje gekomen waren. ‘Zou er misschien
wat bijzonders gebeurd zijn?’
‘Ja, 't is Trien, wat doet ze mal,’ lachte Teun, ‘'t lijkt wel of ze ons staat op te
wachten. Kom, we kunnen er nog best een stapje bijdoen.’
‘Teun, 'k begrijp 't al lang, m'n lieve Bob is natuurlijk dood,’ jammerde Coby en
nu zette ze er zoo de vaart in, dat haar vriendje werkelijk moeite had, haar bij te
houden. Hijgend en blazend kwamen ze bij Trien aan en voordat Coby nog iets kon
vragen, riep de dienstbode onthutst:
‘Kind, kind, wat heb je nou in de wereld uitgehaald? Juffrouw Lize heeft 't gewoon
op haar zenuwen gehad van
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schrik en met mij was 't van den weeromstuit ook bijna mis gegaan. Foei, foei, toen
ze strakjes je waschje in je kast wou bergen, zag ze de dekens van je bed plotseling
bewegen. 't Was duidelijk, dat er iemand onder gekropen was en natuurlijk meende
ze, dat een dief of een andere boosdoener zich daar verstopt had. Zoo zachtjes als ze
maar kon is ze de deur uitgeslopen, om mij te waarschuwen, waarop we allebei met
een flinken stok gewapend, naar je kamer teruggingen. De juffrouw was zoo wit als
een tafellaken en 'k zag hoe vreeselijk haar handen beefden. Zelf kon ik haast niet
loopen, zoo was de schrik me in de beenen geslagen, maar we hielden ons dapper
voor elkaar en trokken moedig tegen den vijand op. Juist stonden we klaar, om hem,
door middel van een flink pak klappen op de dekens uit z'n schuilhoek te verdrijven,
toen Bob's zwarte kop plotseling te voorschijn kwam. 't Beest had wel een ongeluk
kunnen krijgen en kwaad dat de juffrouw was! Van angst sprong de hond, die aardig
opgeknapt scheen te zijn, 't ledikant uit en met zijn staart tusschen de pooten
strompelde hij weer naar 't schuurtje terug, waar hij rustig over 't gebeurde kon
nadenken.
De juffrouw dacht, dat Bob zelf zoo brutaal was geweest, in je bed te kruipen en
'k heb haar maar in die meening gelaten ook,’ lachte Trien. ‘Maar ik weet wel beter.
Heel den boel hebben we naar buiten gesleept om te luchten en 't bakje eten, dat
omver was gegooid, heb ik gauw weggemoffeld om je niet te verraden. 't Loopt nou
nog goed voor je af, maar denk er asjeblieft om, dat je ons dat koopje
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... waarop we allebei met een flinken stok gewapend, naar je kamer teruggingen.
(Bldz. 80.)
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niet voor een tweeden keer bezorgt, hoor,’ zei Trien ernstig. ‘Een oud mensch als de
juffrouw zou van schrik uit stuur raken.’
Met een gezicht, waarop meer medelijden dan berouw stond te lezen, had Coby
't verhaal van de dienstbode aangehoord en toen deze uitgepraat was, zei het kind
diep verontwaardigd:
‘Maar Trien, als jij ziek bent, lig je toch ook in je bed, waarom mag een hond dan
niet een beetje vertroeteld worden? 'k Ben wat blij, dat ik hem zoo'n lekker plekje
bezorgd heb, want de warmte schijnt hem goed gedaan te hebben. En als je hem nog
eens zoo leelijk behandelt, ben ik voor altijd boos op je.’
Trien had dat aardige praatstertje op dat oogenblik wel een zoen willen geven, zoo
lief zag ze er in haar opgewondenheid uit, maar die vrijheid durfde de meid zich
tegenover het kleindochtertje van den burgemeester toch niet veroorloven. Met een
vriendelijk knikje liep ze weer naar de keuken terug, terwijl ze bij zichzelf uitmaakte,
dat zoo'n onschuldig kind een groot mensch soms beschaamde.
‘'k Zal Bob even gaan troosten, hij heeft 't allesbehalve prettig gehad,’ zei Coby
medelijdend, maar Teun, die zag aankomen, dat zijn liefste wensch dan weer niet
vervuld zou worden, herinnerde haar aan haar belofte. Zijn vriendinnetje was dan
ook dadelijk bereid, naar de kamer van den burgemeester te gaan.
‘'k Zal wel m'n best doen,’ beloofde ze en meteen wipte ze de gang in, om
grootvader voor de zooveelste
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maal met een bedelbezoekje lastig te vallen.
‘Mag ik binnenkomen, opa? - eventjes maar,’ vroeg ze met haar vleiend stemmetje
en zonder het antwoord af te wachten was ze al in de kamer gestapt, om in den grooten
leunstoel tegenover hem plaats te nemen.
‘Echt knusjes zitten we hier, vindt u ook niet, grootvadertje?’ begon ze. ‘Natuurlijk
heb ik u weer wat te vragen, maar 't is eigenlijk niet voor me zelf. Als u 't goed vindt,
zult u Teun zoo vreeselijk blij maken en ik durf wedden, dat u dadelijk “ja” zegt.’
‘'t Zal me eens benieuwen, 't is zeker weer over Bob,’ antwoordde de oude heer,
maar z'n kleindochter, bang, dat de geschiedenis van 't bed ter sprake zou komen,
waarvan grootvader mogelijk al wat gehoord had, viel maar dadelijk met de deur in
huis en zei:
‘Teun wou zoo graag bij de fransche lessen zijn om wat meer te leeren. Hij wil
later beslist naar de normaalschool gaan en onderwijzer worden, ziet u. Z'n vader
vindt 't malligheid, hij heeft er geen geld voor over en omdat ik toch les krijg, heeft
Teun 't zóó bedacht. Hij is heel knap, grootvader, veel te knap voor een gewonen
boer.’
‘Wel, wel, hoor toch zoo'n wijsneus eens aan, 't is of een boer niet veel verstand
hoeft te hebben, dat zou je tegenvallen, meisje!’ riep de burgemeester. ‘Maar 'k zal
er nog eens over denken, want je begrijpt wel, dat ik het niet prettig vind, tegen
Henk's wil in te gaan.’
‘Toe, gaat u nu vanavond eens met hem praten, en zorgt u dan om zeven uur in
de boerderij te zijn, dan is de oude
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Geurt er ook,’ drong Coby aan. ‘Wanneer u maar een goed woordje doet, komt alles
in orde. Ze zijn daar toch zoo bang, dat Teun te veel zal leeren, grootvader, als ik
Henk was, zou ik 't juist leuk vinden, zoo'n knappen zoon te hebben.’
‘Ja, ja, ik begrijp er alles van, nu word ik er voorgespannen de ouders over te
halen, om Teun geen boer te laten worden,’ lachte de goede man. Maar 'k denk er
niet over, beste meid, dat moeten ze zelf uitmaken. Wel wil ik vragen, of de jongen
ook van de lessen mag profiteeren, als hij dat zoo prettig vindt, maar daar moet je
onderwijzer eerst in gekend worden, dat gaat zoo maar niet.’
‘Ha, dat is tenminste wàt, dan zullen we later wel weer verder zien!’ riep Co, innig
blij, dat ze niet met een teleurstellende boodschap bij Teun hoefde te komen. 'k Ben
niet bang, dat mijnheer uw verzoek weigeren zal, want hij is erg goed, grootvader,
en hij weet wel, hoe knap Teun is. Alles heeft hij voor z'n leerlingen over.’
‘Misschien brengt je buurkameraadje er bij jou ook wel wat meer lust tot werken
in, want je ijver laat veel te wenschen over, kind,’ klonk 't nu ernstig. ‘Je moet een
flinke meid worden, waarop grootvader trotsch kan zijn.’
‘Toe, nou niet mopperen, er zijn ook zooveel andere dingen, waaraan ik denken
moet,’ zuchtte Co en terwijl ze haar oudje een hartelijken zoen gaf, omdat hij haar
verzoek zoo gauw had toegestaan, kon ze niet nalaten, 't nog even over Bob te hebben.
‘Gelooft u, dat het arme dier ziek geworden zou zijn,
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als hij bij ons was gebleven?’ vroeg ze zacht verwijtend, ‘een tweede keertje zult u
hem toch niet wegsturen, hè?’
‘We moeten eerst onderzoeken wat er met hem gebeurd is,’ antwoordde de
burgemeester voorzichtig en tante Lize heeft verder te beslissen, dat weet je wel. Ze
is bijzonder lief voor den hond en heeft er zoo'n medelijden mee, dat ze 't misschien
nog wel eens met hem wil probeeren, nu heimwee hem hierheen heeft gedreven.
Wees jij nu maar zoo verstandig, vooreerst geen malle dingen met hem te doen en
hem zooveel mogelijk met rust te laten, dan betert Bob gauw weer en erger je tante
Lize niet.’
Co voelde dat ze een kleur kreeg. Zou hij weten, wat ze vanmiddag gedaan had?
Wat mal eigenlijk; al zag ze er geen kwaad in, toch vond ze 't op dit oogenblik maar
beter, er over te zwijgen. Grootvader was 't in zulke dingen altijd zoo akelig met
tante eens.
Zingend nam ze afscheid van den braven man, die haar met lachende oogen nakeek
en toen hij haar vroolijk stemmetje in de gang hoorde, voelde hij zich toch zoo rijk,
omdat hij zoo'n schat in huis had gekregen.
Nu was het weer stil in Roodkapje geworden, want Teun had zijn vriendinnetje
niet eens gelegenheid gegeven, haar liedje geheel uit te zingen. Bij de achterdeur
wachtte hij haar op en daar moest Co den uitslag van haar bezoek vertellen. 't Stond
hem maar half aan, dat hij nog een paar dagen geduld moest hebben, eer er een
beslissing genomen kon worden, maar Coby verzekerde hem zoo stellig grootvaders
hulp, dat hij goede hoop hield.
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Na Bob nog even vertroeteld te hebben, ging Coby naar de huiskamer, waar ze tante
Lize vond. Gelukkig was haar boosheid wat bekoeld, al moest de kleine meid
natuurlijk toch nog wat van 't gebeurde hooren. Zelfs had Co 't voordeeltje, dien
avond een uur later naar bed te gaan dan anders, daar tante 't hoog noodig vond, het
frissche windje zoo lang mogelijk over de matrassen en dekens van Coby's ledikant
te laten waaien. Tusschen de schoone lakens sliep ze lekker in met het blijde gevoel,
dat mee door haar toedoen, Teuns liefste wensch vervuld zou worden. Ook verheugde
ze er zich in, haar Bob een kostelijk middagje bezorgd te hebben, hoe verkeerd haar
goede bedoeling ook was opgenomen. Door haar verpleging alleen was zijn toestand
zóó verbeterd, dat er zelfs geen veearts bij te pas hoefde te komen.
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Zesde Hoofdstuk.
Nummer zes.
Het ongewone bezoek van den burgemeester, dat vooraf ook niet was aangekondigd,
had een heele opschudding in de boerderij teweeg gebracht. Trijntje was de eenige
geweest, die hem zonder verlegenheid ontvangen had en verbaasd over 't beteuterde
gezicht van Teun, was de kleine ondeugd in een schaterlach uitgebarsten. Janneke
en Neeltje hadden gauw hun voeten in de klompjes geschoven om er vandoor te
gaan, terwijl grootvader Geurt rechtop in z'n rieten leunstoel ging zitten, om te toonen,
dat hij wist, hoe 't hoorde. Toen Griet nog gauw even met een natten doek de tafel
afveegde, had Henk een stoel bijgeschoven en den deftigen, ouden heer verzocht,
plaats te nemen.
Met een praatje over 't weer was 't gesprek begonnen, daarna kwamen de landerijen
aan de beurt en toen wist de

Henriëtte Blaauw, Onder één dak

87
burgemeester 't zoo handig op de kinderen en eindelijk op Teun te brengen, dat 't
verzoek, hem door z'n kleindochtertje opgedragen, als vanzelf volgde. Grootvader
Geurt, die anders zoo bij de pinken was, zat beduusd in z'n stoel; hij voelde zich
werkelijk niet in staat, 't woord voor de ouders op te nemen en toch achtte hij dit in
de gegeven omstandigheden zoo hoog noodig. Hij zag aankomen, dat ze zouden
toegeven, al kostte het den burgemeester veel moeite, vader Henk te overtuigen, dat
de fransche lessen in geen enkel opzicht nadeelig voor den jongen konden zijn. Griet
was daar eerder van doordrongen en nu ze zoo'n sterken steun in ‘den heer van
Roodkapje’ vond, durfde ze ook ronduit haar meening zeggen en dadelijk haar
toestemming geven. Het booze gezicht van Geurt bracht haar ditmaal niet van de
wijs, al wist ze zeker, dat ze na 't vertrek van mijnheer Bloemenga een stroom van
verwijten zou moeten aanhooren. En die waren ook niet zuinig geweest, want de
grijsaard had gevoeld, dat er met zijn ouderwetsche begrippen den spot werd gedreven.
Altijd was Henk, zijn eigen zoon dan toch, op zijn hand geweest en die ging nu ook
al met den nieuwen tijd mee. De oude baas vond 't een schande, het hoofd van een
eenvoudigen boerenzoon met geleerdheid vol te pompen. Maar de verkeerde gevolgen
zouden niet uitblijven, dat stond, volgens hem, als een paal boven water.
Intusschen was Teun erg in zijn nopjes, dat hij eindelijk zijn zin had gekregen en nu
hij al een paar lessen had mee-
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gemaakt, verheugde hij zich altijd weer op den Donderdag middag, die hem 't
heerlijkste uurtje van de week bezorgde. Soms bouwde hij zich zulke luchtkasteelen,
dat hij zich als onderwijzer voor de klas zag en dan stelde hij zich voor, dat hij 't den
kinderen even prettig zou maken als mijnheer Vogel, die hem nu las gaf, dat deed.
Maar daarvoor was een heeleboel kennis en... geduld noodig, dat begreep hij best.
De hoofdonderwijzer had veel aardigheid in zijn ijverigen leerling en moedigde
den jongen steeds aan, flink zijn best te blijven doen. Over Co was hij minder
tevreden, de rapporten wezen dit genoeg uit en meermalen beklaagde hij er zich over,
dat ze zoo gauw was afgeleid. In een vlieg, die op de tafel wandelde, stelde ze meer
belang dan in de vele fouten, waarvan haar thema's krioelden en zoo was 't ook geen
wonder, dat Teun haar al heel gauw had ingehaald. Met de piano maakte ze betere
vorderingen, maar tante Lize verzuimde ook niet, haar steeds aan haar plicht te
herinneren. Bij 't studeeren werd ze dadelijk op haar vingers getikt, als ze grapjes
maakte, want Co had soms de aardigheid zoo valsch te spelen, dat men er kippenvel
van kreeg.
Allerlei omstandigheden droegen er toe bij, haar veel afleiding te bezorgen: de
boerderij, de groote tuin, het vrije leven buiten, dit alles amuseerde haar meer dan
haar leerboeken. Daarbij kwam nu nog, dat Bob het vrouwtje liever was geworden
dan ooit, sinds zijn trouw aan haar zoo duidelijk was gebleken uit de verhalen, die
Henk van den
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nieuwen baas in de stad had gehoord. Men was er in Roodkapje zoo van vervuld
geweest, dat er niet meer over gedacht werd, het dier terug te sturen, al nam hij Coby
nog meer dan vroeger in beslag.
Toen de poedel naar de stad was gebracht, had hij eerst verscheidene dagen de
vrijheid moeten missen, om aan 't nieuwe huis en zijn bewoners te wennen. Maar al
heel gauw was gebleken, dat hij zich niet op zijn gemak voelde en altijd moeite deed
er op uit te gaan. Daarom kwam hij geregeld aan een ketting te liggen en wanneer
hij met z'n baas op de wandeling ging, kon hij zich evenmin vrij bewegen. Bob was
't niet gewend met zoo'n bijzondere zorg bewaakt te worden, hij liet zich dan ook
niet ringelooren en begon vervaarlijk te brommen, als er een te strenge tucht op hem
werd toegepast.
Toen de baas meende, dat de hond zijn vroegere omgeving vergeten was, werd
hij losgelaten. Doch dadelijk maakte hij van zijn vrijheid gebruik en liep regelrecht
naar 't huis, waarin hij een paar jaar met z'n vrouwtje gewoond had. Iederen morgen
ging hij op de stoep van de kleine villa liggen, die sinds den dood van Coby's moeder
nog steeds gesloten was en daar bleef hij tot den avond op zijn vrouwtje wachten.
Dan ging hij naar zijn baas terug om te eten en den volgenden dag deed Bob hetzelfde
weer. Vroeger was het zoo dikwijls gebeurd, dat Co met haar moeder een poosje op
reis ging en de hond werd uitbesteed, doch zoo lang als nu, waren de huisgenooten
nog nooit weggebleven.-
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Daar hij volhield, de wacht te houden en medelijdende menschen hem eten brachten,
besloot de baas, hem opnieuw de vrijheid te benemen. Die maatregel had echter 't
gevolg, dat Bob alle voedsel weigerde, zoodat de stumperd zoo mager werd, dat men
vreesde, hem te moeten verliezen. Bij den dag werd hij minder en zijn oogen keken
steeds droeviger voor zich uit.
Overtuigd dat hij in zijn gevangenschap dood zou gaan, besloot de baas, hem niet
langer vast te houden. Uit alles bleek voldoende, dat de poedel van verlangen naar
zijn oud tehuis wegkwijnde en daar Henk vroeger had verteld, dat de burgemeester
hem beslist kwijt wou zijn, durfde men hem niet terugbrengen. Er zat dus geen beter
middel op dan den poedel aan zijn lot over te laten, en hem zoodoende gelegenheid
te geven, z'n eigen zin te volgen.
Gelukkig dat de baas dit deed, want toen Bob dadelijk weer den weg naar de villa
insloeg en deze bij aankomst nog verlaten vond, scheen hij te begrijpen, dat men hier
nooit meer terug zou keeren en hij 't vrouwtje ergens anders zoeken moest. Lang
hoefde hij zich niet te bedenken welken kant hij zou gaan. Uitgeput van honger
sleepte hij zich langs den kortsten weg naar 't dorp voort, waar hij stellig verwachtte
Coby te zullen vinden. Het trouwe dier had Roodkapje nog niet bereikt, of zijn
krachten gingen hem begeven en in dien treurigen toestand had Henk hem gevonden.
Wie zou nu zoo wreed zijn, den poedel na deze gebeurtenis weer weg te sturen.
Niemand zou 't immers over
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zijn hart kunnen verkrijgen, al moest hij om zijn baldadige streken ook eenmaal uit
Roodkapje verdwijnen. Hij had nu 't recht, als een lid van de familie beschouwd te
worden en daarom werd hem de toegang tot de huiskamer ook nooit meer verboden.
Toen Bob weer de oude van vroeger was, begon 't lieve leventje weer opnieuw, maar
tante Lize deed zooveel mogelijk haar best, zich er niet aan te ergeren en de minder
plezierige gevolgen van de stoeipartijen een beetje meer over 't hoofd te zien. Ook
grootvader kneep een oog dicht, als de tuin soms sporen van wilde spelletjes
vertoonde. Henk of Jaap waren altijd bereid, het kwaad te herstellen, zonder dat ze
zich ooit over het meerdere werk beklaagden.
Maar als de oude heer zijn kleindochtertje zoo zag genieten, voelde hij wel, dat
dit leventje van vroolijken Frans niet kon blijven voortduren. Aan ernst en ijver
ontbrak het Coby geheel en die twee belangrijke zaken hoorde ze te bezitten, wilde
er een flink, degelijk meisje uit groeien. Ze moest veel meer onder den duim gehouden
worden, dat zag grootvader even goed in als zijn verstandige huishoudster, maar hij
vond 't èn voor zich zelf èn voor 't kind een straf, haar altijd na te gaan.
Hij begreep, dat ze 't gemis van haar ouderlijk huis steeds meer zou gaan voelen
naarmate ze ouder werd en daarom gunde hij haar zoo heel graag deze zonnige,
prettige dagen.Toen het opnieuw lente was geworden en de boomen in
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den tuin met hun mooie bloesems pronkten, werd er in de boerderij een allerliefst
jongetje geboren, dat den naam van grootvader Geurt kreeg. Het ijzeren wiegje met
groen saaien overtrek had al een paar weken op den kleinen wereldburger staan
wachten en moeder Griet zorgde wel dat de gordijntjes zorgvuldig gesloten bleven
nu 't bedje voor 't kindje gespreid was. Telkens werd 't kussentje nog eens geschud,
opdat het kopje er lekker in zou kunnen weg duiken en met trots streek moeder nu
en dan over 't keurig gehaakte kantje, dat 't bovenlakentje versierde. Dit had juffrouw
Lize in haar vrije oogenblikjes gemaakt en zelden had ze zoo'n voldoening van haar
werk mogen ondervinden.
Op den laten avond werd ‘nummer zes’ geboren en Coby had, uit haar eersten
slaap wakker geworden, het schreien van de kleine duidelijk gehoord. In een oogenblik
was ze 't bed uit en vlug trok ze, maar zoo'n beetje op 't gevoel, de kousen aan, om
grootvader en tante 't groote nieuws te vertellen. Want een belangrijker gebeurtenis
bestond er voor haar niet.
‘Die Teun is toch maar een geluksvogel,’ maakte ze bij zichzelf uit, toen ze als
een witte schim in haar nachtjapon door de gang sloop, ‘maar hij heeft er lang niet
genoeg over gepraat naar m'n zin. Hij doet maar net of 't heel gewoon is, en
ondertusschen ben ik toch maar alleen. Maar nu 't kindje er eenmaal is zal 't wel
anders worden, ik ben er tenminste maar wàt blij mee. Meisjes kunnen er ook veel
gemakkelijker mee omgaan en ik heb Griet beloofd, er dikwijls mee in de laan te
rijden. - Bij de deur van de huis-
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kamer gekomen, klopte Coby voorzichtig aan, om grootvader en tante niet te
verschrikken en op een standje voorbereid, stapte ze kordaat naar binnen.
‘Raadt nu eens, wat ik u kom vertellen, 't is een heel groot nieuws!’ riep ze
opgewonden. ‘Bij Griet is er een kindje geboren, 'k heb 't duidelijk hooren schreien
en een snoeperig stemmetje dat 't was! 't Kan Trijntje onmogelijk geweest zijn, leuk,
dat u 't het allereerst van mij weet.’ Ze was zoo druk aan 't babbelen, dat tante, die
haar komst in de nachtjapon heel ongepast vond, geen oogenblik gelegenheid had,
aan 't woord te komen. Co leek dat ook beter, daar ze wel begreep, dat ze anders al
lang weer in haar eigen kamertje zou hebben gestaan en haar hart was veel te vol,
om al die heerlijkheid in haar eentje te verwerken. Als ze haar zin had gevolgd, was
ze immers al lang even naar de boerderij gegaan om de kleine een welkomstkusje te
brengen. Vreeselijk viel 't haar tegen, dat grootvader en tante zoo rustig op hun stoel
bleven zitten. 't Zou zoo leuk zijn, als ze even een bezoekje in de boerderij brachten
en Co hier op hun terugkomst mocht blijven wachten.
‘'k Zal morgen een lekker soepje koken, dat brengen we er dan samen heen,’
beloofde tante en toen grootvader voorstelde in beide gezinnen op muisjes te
trakteeren, was Coby zoo in de wolken, dat ze haar zoenen, eigenlijk voor de kleine
bestemd, nu maar vast tusschen den burgemeester en tante Lize verdeelde.
‘O, wat zullen ze dat leuk vinden,’ riep ze, ‘als die nacht
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nu maar niet zoo lang duurde. Wat zal die Jaap druk in de weer zijn,’ liet ze er met
een ondeugend lachje op volgen, ‘'k wed dat hij de luiertjes spoelt en Teun ze moet
ophangen. Wat zal dat prachtig gaan! Maar voor zoo'n kindje moet natuurlijk alles
gedaan worden. 'k Hoop maar voor Teun, dat 't een jongen is, hij vindt meisjes niks
leuk.’
‘Zoo, zoo, dat is wat nieuws,’ zei grootvader ondeugend, ‘'k dacht anders, dat jij
nog al in een goed blaadje bij hem stond.’
‘'t Gaat nogal,’ bekende Co schouderophalend, ‘hij vindt me, geloof ik, een echt
kuiken, dat heeft hij tenminste al een paar keer gezegd.’
‘Dan moet je maar zorgen, flink je best te doen,’ raadde tante Lize haar, ‘'t zou
mijn eer veel te na zijn met zoo'n minachting behandeld te worden. Je hoofd is helder
genoeg maar jij verbeuzelt je tijd. Zie je, als ik mijn zin had....’
Nu begon 't Coby een beetje benauwd te worden; voor zooiets was ze heusch niet
hier gekomen en daarom achtte ze 't maar verstandiger, weer naar bed te gaan. Als
tante eerst maar eens lekker geslapen had, zou ze morgen wel beter gemutst zijn.
Wie kon er nu ook je heele leven werken, zooals zij?
In de gang werd Co opgehouden door Trien, die juist van de boerderij kwam en
dadelijk van den kleinen jongen ging vertellen. Natuurlijk vond ze bij haar lieveling
een luisterend oor en volgde er een uitvoerige beschrijving, hoe hij er wel uitzag.
‘'t Heeft een snoetje om te stelen en oogen, ja, wel zoo
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groot als van Bob, dus hoef ik je niks te zeggen. 't Bolletje is net zoo rond als een
knikker en iederkeer strijkt Griet z'n kuifje eens op. Grooter engel is er nog nooit
geboren, ja, van dien zoon zullen ze plezier hebben, dat kun je nou al aan hem zien.
En gek dat ze er mee zijn, stapel, stapelgek. 'k Heb 't een heel poosje op schoot gehad
en de kinders stonden er alle vijf omheen.’
‘Wat zei Teun er wel van, hij zal erg blij met z'n broertje zijn!’ riep Co, ‘'k wou
dat ik 't maar had.’
‘Och, dat goedje kunnen we hier niet best meer gebruiken en toch springen oude
menschen er soms leuk mee om,’ fluisterde Trien, bang, in haar verhaal gestoord te
zullen worden. ‘Grootvader Geurt kuiert er nou mee in z'n armen hij vertrouwt 't
kindje aan geen mensch toe. 't Is dan ook zijn naamgenootje en hij laat er zijn pijp
zelfs voor liggen.’
Even keek Trien naar de deur van de huiskamer, die zou nog wel een poosje
gesloten blijven en daarom zei ze geheimzinnig rondkijkend: ‘Zeg, wil je 't kereltje
eens even zien, 't is maar om een oogenblikje te doen en je zult er secuur geen spijt
van hebben. Vooruit, ga maar op m'n rug zitten, dan zal ik je er heen dragen, maar,
sst, mondje dicht, hoor!’
‘'k Zou 't dolgraag willen maar 'k ben in m'n nachtjapon,’ antwoordde Co, ‘is dat
niet wat gek? En 'k vind me zelf al zoo groot om gedragen te worden. Teun, en de
anderen zullen me uitlachen.’
‘Malligheid, de kinderen slapen immers en je kunt toch moeilijk op je kousen in
't grind loopen. Toe, anders wordt
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't te laat,’ drong Trien aan, terwijl ze op haar hurken ging zitten om Co gelegenheid
te geven op haar rug te klauteren. ‘'k Wed dat je 't ook een dotje zult vinden. 't Heeft
een ponnetje aan dat jij present hebt gegeven en mijn rooie sokken.’
Hoewel Coby nog even aarzelde, vond ze 't voorstel toch veel te aanlokkelijk om
er niet op in te gaan; dus klom ze op den breeden rug van Trien en vonden haar
beenen op de ronde heupen een steuntje.
‘Goed vasthouden en niet lachen,’ vermaande de dienstbode, haar vrachtje nog
even een zetje gevend. Toen sloop ze op haar teenen de achterdeur uit; als dat
knerpend grind haar nu maar niet verraadde, zou 't plannetje mooi lukken.
Buiten hoorden ze 't kindje al schreien; voorzichtig lichtte Trien nu de ijzeren klink
van de deur op en kuchte even om niemand op dit late avonduur te doen schrikken.
De heele familie was blijkbaar naar bed gegaan, behalve de oude Geurt, die de kleine
onophoudelijk een fopspeentje in den mond duwde en zacht neuriënd door de kamer
kuierde.
‘Ben je de bakerliedjes vergeten, oudje?’ lachte de meid, ‘kijk eens aan, nu komt
er nog bezoek voor je naamgenootje. 't Mag dan ook bewonderd worden, maar zeg,
je hebt er zeker niet op tegen dat Co 't even draagt?’
‘'t Is al lang kinderbedtijd,’ bromde Geurt, die geen zin scheen te hebben, zijn
schat aan zulke zwakke armen toe te vertrouwen, ‘en als de kleine iederkeer in handen
komt,
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begint hij nog harder te schreeuwen. 't Schaapje weet nu, dat hij bij z'n eigen
grootvader is.’
Coby had moeite haar lachen in te houden en toen ze durfde beweren, dat zoo'n
pas geboren kindje dit toch onmogelijk weten kon, keek de man haar zoo grimmig
aan, dat ze voelde, 't voorgoed bij hem bedorven te hebben.
‘Je deed beter je mond te houden, zulke apenkoppen als jij zijn altijd eigenwijs,’
mopperde hij. ‘Je komt zelf nog maar pas kijken.’
Zeker zou hij Coby niet de gelegenheid gelaten hebben het roode gezichtje en de
dicht geknepen knuistjes op haar gemak te bekijken, als Griet, die in de bedsteê lag,
den ouden man niet bepraat had.
‘Kom, kom,’ zei ze vriendelijk, ‘laat ons vriendinnetje er ook eens van genieten,
vadertje, we zijn nu veel te blij om de bokkepruik op te hebben.’
‘Allo dan maar, wanneer je in mijn grooten stoel gaat zitten en geen vin verroert,
dan mag je 't een oogenblikje op je schoot hebben,’ stemde Geurt eindelijk toe, en
toen Coby het kleine hoopje voorzichtig van hem overnam, had ze 't wel willen
uitschateren van pret, omdat de dreumes juist op dat oogenblik met schreien ophield.
Ze durfde echter geen kik geven, uit vrees, het kindje dadelijk weer te moeten missen.
Trien gaf haar ongemerkt een duwtje in den rug en had lust een ondeugendheidje
tegen Geurt te zeggen. Maar daar ze bang was, dat zijn boosheid in Coby's nadeel
zou uitvallen, hield ze de opmerking voor zich.
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‘Ziezoo en nou opgemarcheerd, 't is zoo al mooi genoeg,’ zei Geurt na een paar
minuten, toen Co het kindje in slaap gesust had. Je hoeft me waarlijk niet te vertellen,
dat 't iets bijzonders is, 'k zie 't met m'n eigen oogen en... let er maar eens op, 't wordt
de beste van de zes. Zelf zal ik hem niet meer groot zien en dat spijt me meer dan ik
je zeggen kan. Kijk die oogen, daar zit pit in, ja, ja, 't is niet voor niks een Geurt
geworden. Werken zal ie, niet met z'n bol, zooals die malle Teun tegenwoordig doet,
maar met z'n handen. Kijk maar, z'n vuisten staan er al heelemaal naar, om 't werk
terdege aan te pakken. Een kerel van heb-ik-jou-daar groeit er uit.’
Toen hij zijn petekind weer in zijn armen had genomen, bracht hij 't Griet en
draaide de late gasten, die op dezelfde manier weer verdwenen als ze gekomen waren,
den rug toe.
Heel vriendelijk hadden ze de ontvangst niet gevonden, maar Coby voelde zich
zoo rijk met 't snoezige achterbuurtje, dat ze de minder plezierige dingen graag over
't hoofd zag.
Een leventje van nieuwe pretjes wachtte haar nu en ze was al besloten, dat haar
dagelijksche bezoekjes in de boerenwoning voortaan met een half uurtje verlengd
moesten worden. Tijd was er altijd wel voor te vinden, al ging 't ook ten koste van
de kleine plichten, die ze te vervullen had.Daar Coby onder 't zelfde dak met hen woonde, beschouwde ze zich steeds meer
één met de gezellige familie, maar dit had 't verkeerde gevolg, dat 't verlangen nooit
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eens bij haar opkwam met andere kennisjes van haar leeftijd om te gaan. 't Werd
toch tijd, dat ze een paar vriendinnetjes kreeg, maar de keus was in 't dorp ook al niet
zoo heel groot en daarbij vond Co 't zulke dametjes, dat ze zich in haar gezelschap
niet op haar gemak voelde. Was ze niet 't kleindochtertje van den burgemeester
geweest, dan zou 't jonge volkje al lang den neus voor haar hebben opgetrokken,
maar nu durfden ze haar niet openlijk zeggen, hoe gek ze de vriendschap met dien
klompenjongen Teun en de verdere boerenfamilie vonden.
Op de theevisites, die juffrouw Lize nu en dan bij haar kennissen bracht, werd dit
onderwerp ook vaak bepraat en dit sterkte haar in 't plan, te probeeren, verandering
in dien toestand te brengen. Op 't gezin van Henk en Griet was wel niets aan te
merken, maar Co werd te groot, om daar altijd met de kinderen grapjes uit te halen.
De bezoekjes werden nog drukker, nu de geboorte van 't lieve jongske een nieuwe
trekpleister was geworden, en dat speet de huishoudster erg, daar ze vond, dat het
vrije leventje zoo niet kon voortduren. Ze had er werkelijk plezier in, van haar
huisgenootje, dat een lief, aantrekkelijk meisje bleek te zijn, een beschaafde,
welopgevoede jongedame te maken. 't Was immers te erg, dat ze alleen aan pret
dacht. Wie weet, wat haar later nog wachtte en daarom meende tante dat 't
langzamerhand tijd werd, haar wat meer in de huiskamer te houden.
Van 't late avondbezoekje werd in Roodkapje geen woord gerept, omdat Trien en
Coby natuurlijk wel begre-
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pen, dat tante Lize het zou afkeuren. Maar Teun moest het natuurlijk weten, die er,
evenals de andere kinderen, niets van had gemerkt, en tot Coby's groot verdriet, ook
weinig belang in haar verhaal stelde. Ze maakte zich boos over Teuns
onverschilligheid, hij was zoo weinig blij met z'n broertje en ze vond 't ook niet
aardig, dat hij zich er over beklaagde in huis geen plezier meer te hebben. Nooit,
nooit kon hij eens rustig werken. 't Was, of ze hem allemaal te veel waren, zoo praatte
hij er over. Huilde het kleintje niet, dan zeurde Trijntje hem om de ooren en was die
toevallig buiten, dan moest hij een kibbelpartijtje van Janneke en Neeltje uitmaken.
Jaap schrobde hem bijna de kamer uit en wanneer hij dan in de schuur zijn toevlucht
zocht om z'n les te leeren, zorgde Bob dikwijls voor al te groote gezelligheid. Teun
vond het om kriegel te worden en daarbij had hij 't gevoel, of iedereen bezig was,
hem in zijn plannen tegen te werken. Thuis kon hij moeilijk over dit alles klagen en
dus kreeg Co al zijn aanmerkingen te hooren, die hem niet eens gelijk gaf. Zoo
gebeurde het den laatsten tijd meermalen, dat hun samenzijn op ruzie uitliep en dan
was 't geregeld Coby, die den vrede zocht en haar best deed, hem weer in een goed
humeur te brengen. Ze dacht er nooit aan, hem aan zijn lot over te laten, hoe gezond
dit ook voor hem geweest zou zijn.
Maar toch zou er een tijd komen dat de blaadjes werden omgekeerd en Teun leerde
begrijpen, hoeveel hij aan 't lieve vriendinnetje te danken had.
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Zevende Hoofdstuk.
Op hoop van beterschap.
De lente had heerlijke dagen gebracht en gaf hoop op een warmen, vriendelijken
zomer.
De tuin van den burgemeester leek wel een bloemenhof, en menige dorpsbewoner,
die niets op Roodkapje te maken had, liep de laan toch eens in, om de prachtige
perken te bewonderen en van de verschillende mooie kleuren te genieten.
De kamperfoelie scheen de klimroos geen plaats op 't dak te willen gunnen, want
ze breidde haar takken zoo brutaal naar alle kanten uit, dat 't lieve, bescheiden roosje
leelijk in de verdrukking kwam. Maar toch spande het alle krachten in, zich niet
geheel te laten verdringen en daarom zocht het een uitweg langs den zijkant van 't
huis, waar het door 't volle zonlicht gekoesterd werd. Het werkte zich op langs 't
raam van Coby's kamertje en pronkte met haar rijkdom van bloemen en knoppen.
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Door de goede zorgen van vader Henk en Jaap zag de omgeving van Roodkapje er
werkelijk keurig uit en dit was nu vooral zoo in hen te prijzen, omdat ze samen den
tijd tusschen 't huishouden en 't buitenwerk hadden te verdeelen. Ze gunden zich
geen oogenblik rust en nog waren ze verscheidene dagen tot laat in den avond bezig.
Hoe dat zoo kwam? Och, al een paar dagen was Griet niet lekker geweest; eerst
zocht ze afleiding in haar werk en hoopte, dat de moeheid en de pijnen, die ze nu en
dan voelde vanzelf wel weer zouden overgaan. Ieder mensch mankeerde immers wel
eens wat, zonder daar nu maar dadelijk aan toe te geven. Den heelen dag bleef ze
dapper in de weer, hoe moeilijk het haar dikwijls ook viel en daar ze nooit ergens
over klaagde, schreef Henk haar bleekheid aan de warmte toe.
Maar als ze met de kleintjes alleen was en hun babbelmondjes geen minuut stil
stonden, viel ze soms in eens in haar stoel neer en was 't haar zelfs te veel, het lieve
Geurtje te helpen, dat net zoo lang bleef huilen tot het uit de wieg werd genomen.
Hij wist precies, wanneer hem weer een fleschje melk toekwam en liet zich nooit
met een vriendelijk praatje afschepen.
Als moeder hem op schoot had en hij haar zoo lief toelachte, kon ze er niet aan
denken, dat ze 't misschien tijdelijk aan de zorg van een ander zou moeten
toevertrouwen, maar ze hoopte toch altijd een oog in 't zeil te kunnen houden.
Grootvader Geurt en Henk en Jaap waren alle drie even vriendelijk en goed, maar
ze hadden er geen be-
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grip van, hoe ze met zoo'n kleuter moesten omspringen. Teun was nog maar een
schooljongen en die stonden de handen nu eenmaal scheef, omdat hij met z'n hoofd
werkte. Van zoo'n kereltje moest je ook niet alles tegelijk vergen. Wel kon hij een
beetje hartelijker zijn en wat minder aan zichzelf denken...
En dan tobde Griet er over, hoe 't huishouden zou moeten gaan, als ze in bed kwam
te liggen. Jaap was 't werken wel toevertrouwd, en ieder zou z'n best doen, den boel
zoo netjes mogelijk te houden, maar er kwam zooveel kijken in 't groote huisgezin
en vreemde hulp te nemen was te duur. Als Griet in haar leunstoel zoo over dat alles
zat te piekeren drukte ze haar jongste stevig tegen zich aan en streek Trijntje, die
dikwijls aan haar knieën stond als 't broertje werd geholpen, over het blonde kopje.
In 't bijzijn van de kinderen wou ze niet huilen en toch had ze er soms zoo'n behoefte
aan.
Maar ze mocht niet bij de pakken neerzitten, nee, Griet wou flink zijn. Ze dwong
zich het werk af te maken, alweer verlangend naar den avond die rust zou brengen
wanneer de kinderen in bed lagen. Zoo maakte ze zichzelf een week lang wijs, dat
de pijnen best waren uit te houden, als ze maar doorzette en afleiding zocht. Maar
de trouwe vriendin, Trien, had haar oogen niet in den zak en begon te begrijpen, dat
er bij Griet iets aan haperde. Het goede moedertje lachte om het bezorgde gezicht
van de meid en vroeg dringend, Henk nergens over te praten. Maar hij had ook al
opgemerkt, dat z'n anders zoo opgewekte vrouw zulke
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stille buien kon hebben. Griet kon zoo smakelijk lachen en nu hoorde je haar niet.
Uit vrees, dat ze zich te veel voor 't gezin uitsloofde, begon hij haar zoetjes aan
allerlei karweitjes uit de handen te nemen, trouw geholpen door Jaap, die in zijn
goedigheid wel alles tegelijk had willen aanpakken. Moeder's dankbare blik was de
heerlijkste belooning en vaak dwong de jongen haar te gaan zitten, als de bleeke
kleur op de wangen hem ongerust maakte.
‘'t Komt wel klaar, laat mij maar scharrelen, moedertje,’ zei hij altijd, ‘en als ik
het niet goed doe, zegt u 't maar, daarvoor heb ik u juist in uw stoel gezet.’ Maar tot
kousen stoppen en naaien op de machine had Jaap het nog niet gebracht en daar
Griet, hoe ziek ze zich soms ook voelde, er niet best toe kon komen, met de handen
over elkaar te zitten, als haar jongen voor huisvrouwtje speelde, keek ze in haar ijver
niet eens van haar werk op.
Bij mooi, zonnig weer werd haar stoel in den achtertuin neergezet en speelden de
kinderen om haar heen. Altijd weer waren ze bezig, haar met bloempjes te overladen,
want ze begrepen wel dat er iets bijzonders met haar was. Nooit zat moeder zoo
stilletjes voor zich uit te kijken, met haar handen in den schoot, en toch konden ze
ook weer niet gelooven, dat ze zoo ziek was. Iemand die wat mankeerde, lag toch in
bed. Wel vonden ze 't een kwaad teeken dat de dokter zoo nu en dan eens kwam
kijken, maar verder dachten ze er ook niet over na.
Als Griet op haar lief, schaduwrijk plekje van de heer-
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lijke bloemenlucht genoot en haar kleinen jongen op den schoot had, die allerlei
leuke geluidjes begon te maken, voelde ze zich zoo gelukkig te midden van haar
troepje en knikte ieder om de beurt eens toe. In den moestuin zag ze Henk voortdurend
bezig en thuis hoorde ze Jaap's klompen op den vloer klossen. De slinger van de
pomp stond niet stil, want als de jongen aan 't schoonmaken was, keek hij niet op
een emmertje water. Griet moest bij zichzelf om zijn bedrijvigheid lachen, maar
intusschen bewees hij haar, vooral in deze dagen, groote diensten. Teun zat op school,
de jongen, die wel het moeilijkste karakter had, maar van wien ze in de toekomst
toch heel wat verwachtte. Den laatsten tijd viel het haar wel op, hoe weinig hij voor
zijn moeder was; nooit zou hij uit eigen beweging eens een hartelijkheidje voor haar
hebben of zich met de kinderen bemoeien. Zijn eigen persoontje zette hij altijd op
den voorgrond en als hem iets gevraagd werd, dat niet met zijn plannen overeen
kwam, was hij uit z'n hm. Hij speelde maar 't liefst met Coby of ging in een stil hoekje
zitten lezen. Grootvader Geurt ergerde zich vreeselijk aan hem, maar zag toch ook
geen kans er verandering in te brengen, daar Griet het niet in alles met hem eens was
en zijn manier van optreden niet goed vond. Met zachtheid was de jongen beter te
leiden dan met ruwe woorden en als grootvader eenmaal uit de slof schoot, ging 't
er ongemakkelijk van langs.In de dagen dat Griet van de buitenlucht genieten kon, kreeg ze, ook van de
bewoners van Roodkapje, menig be-
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zoekje, want aan de noodige belangstelling voor haar, ontbrak het ook daar niet.
Natuurlijk maakte Trien vaak van de gelegenheid gebruik, even de achterdeur uit te
wippen en in de boerenwoning het een en ander aan kant te brengen. Juffrouw Lize
merkte wel, dat de meid nog al eens een uitstapje maakte, maar in deze
omstandigheden zag ze veel door de vingers. Bovendien kon ze er gerust op zijn, dat
Trien haar eigen werk goed deed. 't Mocht dan eens wat vlug gaan, maar verder had
de huishoudster niet over haar te klagen.
Ook was Co onuitputtelijk in kleine verrassingen voor de zieke en als tante weer
een lekkernijtje had klaargemaakt, verheugde het kind er zich in, het naar Griet te
mogen brengen. Ze had zoo'n medelijden met het moedertje, dat zoo graag voort
wou en niet kon. Co bedacht van alles, om haar plezier te doen en kwam werkelijk
nog wel eens op een goed ideetje.
Op een middag dat ze haar stoel had bijgeschoven, om een praatje met de patient
te maken, vroeg ze: ‘Waarom zegt de dokter niet dat je naar bed moet gaan, Griet,
dan ben je toch veel gauwer beter? Als mij wat mankeert, word ik dadelijk onder de
dekens gestopt.’
‘Ja, maar daarvoor ben ik niet ziek genoeg, beste meid, 'k voel me alleen maar een
beetje moe,’ lachte Griet. ‘Als ik thuis in die donkere bedsteê lig, kan ik niet meer
in 't heerlijke groen kijken, zooals nu. Jullie bent allemaal zoo goed voor me, dat ik
best zal opknappen. Wacht maar, nog een paar dagen, dan ben ik weer de oude.’
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‘Is Teun ook aardig voor je?’ vroeg Co, een beetje zachtjes.
‘Zeker, kind, zeker,’ klonk 't antwoord, ‘maar hij heeft 't altijd druk met z'n werk
en houdt veel van lezen.’
‘'k Was zoo bang, dat je Jaap aardiger zoudt vinden en Teun is toch heusch ook
heel lief,’ betuigde Co. Ze had wel gemerkt, dat haar vriendje onder alles een beetje
onverschillig was, maar omdat ze niet kon begrijpen, dat hij 't zoo meende, wilde ze
hem graag verdedigen. Griet moest er inwendig om lachen, 't was haar al vaak
gebleken, dat Teun geen kwaad bij het vriendinnetje kon doen en toch vond ze, dat
hij 't niet aan haar verdiende.
‘M'n kinderen zijn me allemaal even lief, maak je maar niet ongerust, meisje,’
antwoordde de zieke ‘en jij bent ook een hartelapje van me, is dat goed?’
Co keek haar blij aan en streelde haar ruwe werkhanden.
‘Maar Griet, hoor eens,’ riep ze opeens, ‘wil je mijn ledikant hebben? Dan lig je
in bed en toch midden tusschen de bloemen. Ja, dat doen we en je zult eens zien, hoe
gauw je dan weer gezond bent. Bob heeft er ook in gelegen en daarvan kwam 't, dat
hij zoo vlug genezen was.’
Zonder 't antwoord van Griet af te wachten, was ze weg gewipt, om tante's hulp
in te roepen. Ze vond 't niet noodig, Trien hiervoor eerst in den arm te nemen, omdat
ze zeker wist, dat haar plannetje goed gevonden zou worden. Tante was zelf zoo
aardig voor Griet. Het geval met Bob was heel iets anders geweest, dat begreep ze
nu achterna ook wel en toch was ze blij 't gedaan te hebben. - Waar Co zelf
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zou moeten slapen als ze Griet haar ledikant gaf, nee, daar dacht ze niet aan en ze
schrok er dan ook van, toen tante die vraag deed. Ze stond al te denken of er geen
plekje te vinden was, waar ze zich in den nacht bergen kon en stelde voor, naast tante
te kruipen. Doch deze vond dit een beetje al te gezellig en zei, dat ze op zoo'n woelige
buurvrouw niet was gesteld. Op de logeerkamer was echter ruimte genoeg, maar
Coby kwam niet op die gedachte. Haar te zeggen, dat Griet wel erg ziek zou kunnen
worden en 't dus niet goed was, haar op Co's bed te laten slapen, vond juffrouw Lize
wat erg sneu voor haar, want Co meende 't alweer zoo heel goed. Bovendien zou ze
die boodschap aan de zieke kunnen overbrengen, hetgeen al evenmin gewenscht
was.
‘'k Weet nog vrij wat beters, kind,’ zei tante na eenig bedenken, ‘op den zolder
staat nog een goede ruststoel, waarop je grootvader vroeger wel heeft gelegen. Die
kan uitstekende diensten doen, we zullen Henk vragen, hem na te zien en naar beneden
te brengen. Dan is Griet geholpen en blijf jij in je eigen mandje.’
‘Ja, ja, dat kan mooi!’ juichte Co, maar toen keek ze toch even bedenkelijk, omdat
ze bang was, dat de zieke dan toch niet zoo gauw beter kon zijn. Ze meende stellig,
dat haar matras en dekens iemand gezond maakten. Maar toen tante alle voordeelen
van een ruststoel opnoemde, was ze weer tevreden gesteld en liep in een vaartje naar
Henk, om hem te vragen, den stoel zoo gauw mogelijk van den zolder te halen.
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Deze was natuurlijk dadelijk bereid, aan haar wensch te voldoen en daar er niets aan
mankeerde, kon Griet er meteen gebruik van maken.
‘Ziezoo, nu kun je lekker languit liggen!’ riep Co opgewonden, terwijl ze Henk
hielp den stoel op een geschikt plaatsje te zetten, en warm van alle onnoodige drukte,
die ze er bij maakte, holde ze naar de boerderij, om nog een paar kussens aan te
dragen. Trijntje vond 't zoo grappig, moeder in zoo'n vreemd bed te zien liggen, dat
ze er onophoudelijk omheen danste en in een oogenblik waren Janneke en Neel
gewaarschuwd, om die aardigheid ook bij te wonen.
Arme Griet, al die drukte vermoeide haar zoo en toch hield ze zich goed, om de
vreugde niet te verstoren. Als een zorgzaam verpleegstertje ging Co naast haar zitten,
zoo had ze vroeger ook bij haar eigen moeder gedaan en ze vertelde er Griet zoo
aardig van. Op haar vroolijk gezicht kwam een ernstige uitdrukking, maar toen ze
tranen in Griet's oogen zag, sprong ze op en zei troostend: ‘Huilen mag je volstrekt
niet, hoor, dat deed mama ook soms, maar weet je, wat ze dan kreeg? Een dikken,
dikken zoen, daar,’ en in haar groote hartelijkheid sloeg ze haar armen om den hals
van de zieke heen en kuste haar op beide wangen.
Met een gelukkig lachje op haar gezicht sloot Griet de oogen, wat voor Coby 't
bewijs was, dat ze moe werd en wou slapen. Het bedrijvige ding schudde de kussens
nog eens flink op, pakte toen als een klein moedertje Trijntje bij de hand en gaf ook
Janneke en Neeltje een wenk, met
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haar mee te gaan. Teun kwam haar juist tegemoet en daar Co bang was, dat de
kleintjes Griet in haar dutje zouden storen, gingen ze gezamenlijk naar de wei, waar
ze zeker waren, niemand te hinderen.
Nog een paar dagen mocht Griet van haar mooi plekje in den tuin genieten, want
toen de dokter zijn patiënt steeds zag verminderen en merkte, hoe druk haar omgeving
was, gaf hij Henk den raad, haar naar een ziekenhuis te brengen, om de verpleging
te krijgen die ze noodig had.
Groot was de verslagenheid in de boerenwoning, toen vader die tijding bracht,
want niemand kon moeder missen. En zij zelf was er niet minder van onder den
indruk; om de beurt keek ze haar kinderen eens aan, die zich in een kringetje om
haar heen schaarden. Griet wist wat 't beteekende haar huishouden over te laten, maar
ze voelde ook, dat ze hier niet beteren zou. In haar eigen huis te zijn en zich nergens
mee te bemoeien, was haar nu eenmaal een onmogelijkheid en daarom leerde ze zich
ook langzamerhand in 't vooruitzicht schikken, door vreemden verzorgd en verpleegd
te worden. Zoo gauw als er een plaats voor haar open was, zou ze naar 't groote
ziekenhuis in de stad gebracht worden en nu maakte Griet van de dagen, die ze nog
thuis was gebruik, alles zoo goed mogelijk te regelen.
Trien beloofde, zooveel ze kon, toezicht te zullen houden en te helpen, hetgeen
de zieke erg geruststelde. Vader Henk, die zoo bedroefd was, maar dit zoo weinig
mogelijk liet merken, toonde in allerlei kleinigheden, dat zijn hulp
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ook goed te pas zou komen en de oude Geurt nam dadelijk de zorg voor zijn petekind
op zich.
‘We zullen allemaal wat doen, moedertje,’ beloofde Jaap, toen ze den laatsten
avond vóór Griet's vertrek met elkaar om den ziekenstoel zaten, waarbij Trien en Co
ook waren. ‘Ieder neemt een taak op zich en die zullen we nu meteen maar opgeven,
dan weet u daarginds, wat we hier uitvoeren en hoeft u nergens ongerust over te zijn.
Ik zal het huis schoon houden, de zusjes aankleeden en hun boterhammen maken,
als Co dan de strikjes in 't haar wil doen, daar heb ik niet zoo'n slag van.’
‘Ja, natuurlijk,’ riep Coby, die zich niet weinig vereerd voelde, dat haar hulp al
dadelijk werd ingeroepen. ‘Je zult eens zien, hoe mooi ik dat kan. En wat doe jij,
Teun?’ liet ze er dadelijk op volgen, ‘daar ben ik nou toch zoo benieuwd naar.’
‘Weet ik 't,’ klonk 't bits, ‘'k heb niks geen verstand van die baantjes.’
Bij deze woorden keken vader en de oude Geurt hem zoo verwijtend aan, dat Teun
verlegen met de zaak werd en zich wel genoodzaakt voelde, ook een werkje op zich
te nemen.
‘Ik... ja, ik...’ aarzelde hij, ‘ik zal wel zorgen dat ze 's avonds bijtijds naar bed
gaan.’
‘O, die is leuk,’ schaterde Co, ‘maar dan moet jij 't goeie voorbeeld geven en zelf
ook vroeg onder de dekens kruipen.’
Teun keek haar met een blik aan, alsof hij zeggen wou:
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‘wacht ik zal je wel krijgen,’ maar daar hij voelde, dat hij weer een slechte beurt had
gegeven en er nog wel een uitbrander op volgen kon, hield hij zich verder stil en
waagde 't ook niet, den kant uit te kijken, waar zijn ouders zaten. Dat hij 't ook bij
de kleintjes bedorven had, die wel begrepen dat ze een uur te vroeg in bed zouden
liggen, kon hem minder schelen.
‘Mag ik nu zeggen, wat ik graag wou?’ vroeg Neeltje, terwijl ze haar vingertje in
de hoogte stak. ‘Ik voer de kippen en bewaar de eitjes voor Moeder.’ Dit plan vond
algemeene instemming en toen kwam Janneke aan de beurt.
‘Wat zul jij doen, m'n kind?’ vroeg moeder.
‘Suiker op mijn boterham,’ klonk 't besliste antwoord en daarbij keek ze zoo
parmantig rond, dat ze allemaal begonnen te lachen. ‘Ja, daar schieten we mooi mee
op,’ gilde Co er doorheen, maar toen vader, met een bezorgd gezicht naar z'n vrouw
kijkend, het rumoerige troepje tot stilte had gebracht, zei hij leukjes: ‘Mijn werk is,
iedereen op de vingers te tikken, die aan den suikerpot komt.’
Janneke keek leelijk op haar neus, ze meende zooiets moois bedacht te hebben,
doch nu nam ze zich voor, de karweitjes te doen, die haar door de ouderen werden
opgedragen. Even moest ze haar ziek moedertje toeknikken, daar ze deze, omtrent
haar voorgenomen aanval op den suikerpot, toch even wou geruststellen.
Trijntje, die tegen moeder's stoel stond geleund, scheen verlegen met de zaak te
zijn. Ze verwachtte stellig, dat ook
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haar de vraag gedaan zou worden en ze wist werkelijk niets te bedenken, waarmee
ze moeder een pleziertje kon doen. Ze legde haar kopje tegen Griet's arm aan en toen
ze zag, dat Jaap zich vooroverboog, om haar de beurt te geven, begon ze vreeselijk
te huilen.
‘Ikke ben nog zoo klein,’ kwam er eindelijk snikkend uit, ‘'k zou 't veel prettiger
vinden als moeder bij me bleef,’ en met beide handjes greep ze de mouw van Griet's
japon stevig vast, alsof ze van plan was, die nooit weer los te laten.
‘Ja, lieveling, maar hoe eerder ik naar 't ziekenhuis ga, hoe eerder ik ook bij je
terug ben,’ troostte moeder haar. Ze probeerde het kind op haar schoot te nemen,
maar daar dit moeilijk ging, nam Trien haar bij zich en hield haar als een pop in de
hoogte.
‘Nu ben je de grootste van allemaal,’ zei de goede meid, ‘en daarom mag jij zoo
nu en dan eens bij mij in de keuken komen, om me te helpen. Kijk, Geurtje is nog
maar een heel, heel klein ventje en die huilt er toch ook niet om. We zullen zorgen,
dat we 't zoo goed mogelijk met elkaar hebben, als moeder weg is en haar trouw van
alles op de hoogte houden.’
‘Ik zal wel mooie brieven schrijven,’ beloofde Teun, die wel wat spijt had, strakjes
zoo weinig ijver getoond te hebben, ‘dan krijg ik van jou wel mooie velletjes
postpapier, hè Co?’
‘Ja, je moogt ze allemaal hebben, er staan snoezige plaatjes op,’ riep Co. ‘Maar...’
vervolgde ze een beetje
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schuchter, uit vrees een teleurstellend antwoord te krijgen, ‘ik zou ook zoo graag
nog wat willen en 't kindje in 't wagentje rijden. 'k Zal natuurlijk schrikkelijk
voorzichtig zijn en 't niet laten kantelen.’
‘Dat moest er ook nog bijkomen, we zullen wel eens kijken, hoor,’ antwoordde
grootvader Geurt. ‘'k Ben zelf ook nog zooveel mans, dat ik zoo'n karretje kan duwen
en dan ben ik zeker, dat er niet wild met 't ventje wordt omgesprongen.’
Trien gaf Co een knipoogje, om haar te beduiden, dat ze maar zwijgen moest,
maar in dien wenk lag meteen een toestemming verborgen en Coby wist, dat de meid
toch tenslotte in alles haar zin kreeg. Toen 't tijd werd, naar bed te gaan, nam Co
hartelijk afscheid van de zieke, want den volgenden morgen vóór schooltijd zou er
misschien geen gelegenheid meer voor zijn. Griet moest dan heel rustig gehouden
worden, om zich voor den tocht zoo weinig mogelijk te vermoeien.In Roodkapje waren grootvader en juffrouw Lize al evenzeer van den treurigen
toestand vervuld en de burgemeester had meermalen zijn beurs geopend, om Griet
wat versterkende middelen te geven. Melk en eieren kon ze in overvloed krijgen,
maar de dokter schreef allerlei dure kostjes voor en die kon Henk niet zoo best betalen.
Nooit had Co tevergeefs bij haar grootvader aangeklopt en ook nu was 't de
burgemeester weer die zorgde, dat Griet op de gemakkelijkste manier vervoerd werd.
De kleine meisjes vergaten een oogenblik het droevige van
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moeder's weggaan, toen ze in de auto werd geholpen en vader naast haar ging zitten.
Zoo iets deftigs hadden ze, zoolang ze op de wereld waren, nog nooit bijgewoond,
en met open mond staarden ze naar 't nieuwerwetsche rijtuig, waarin moeder, zonder
te schokken, zoo heerlijk rijden kon.
Aan een vriendelijk uitgeleide ontbrak het haar niet, want al konden Co en Teun
er niet bij tegenwoordig zijn, omdat Griet onder schooltijd vertrok, toch stond er een
heel groepje om den auto geschaard, dat de lieve zieke nog op 't laatste oogenblikje
de beste wenschen wilde meegeven. Zelfs Bob scheen te begrijpen, hoeveel liefs
daar werd weggevoerd; hij holde luid blaffend den auto achterna, als wilde hij zijn
ontevredenheid over 't geen er gebeurde, zoo duidelijk mogelijk te kennen geven.
Hoe wonderlijk leeg was het nu in de woning van Henk geworden en toch
trippelden er zooveel klompenvoetjes rond, die heusch nog leven genoeg maakten.
Jaap had moeder's stoel in een hoekje gezet, want hij zou 't niet kunnen verdragen,
als een ander daarin ging zitten. Nu vader nog weg was, voelde hij zich de baas, en
zoo behandelde hij ook den ouden Geurt als iemand, die door hem verzorgd moest
worden. Anders deed moeder het immers...
Maar had de bedrijvige Trien, ook na vader's terugkomst, niet 't oppertoezicht
gehouden, dan zou 't er in huis nooit zoo ordelijk hebben uitgezien en was ook 't
kleintje er bij te kort geschoten. Als ze Geurtje hoorde schreien had ze geen rust,
voor ze zeker wist dat 't hem aan niets ontbrak; werkelijk de goedhartige meid was
onuitputtelijk
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in haar zorgen en stoorde zich niet aan de booze blikken van den ouden Geurt, die
moest aanzien, dat zijn taak hem gewoon werd afgenomen. Als Henk met een bedrukt
gezicht in den tuin bezig was, wist ze hem altijd op te beuren en moed in te spreken.
Haar opgewektheid moedigde bij hem de lust tot werken aan, want als hij in die
dagen geen steun had gevonden, zou 't er maar treurig met hem hebben uitgezien.
En alles ging Trien zoo gemakkelijk af, omdat ze 't prettig vond, haar liefde voor
't gezin nog meer te kunnen toonen. Hoeveel vriendschap had ze al, tijdens haar
verblijf in Roodkapje, van de achterburen mogen ondervinden, zonder hen was haar
leven hier maar saai en eentonig geweest.
Wel kreeg ze zoo nu en dan eens een standje van de huishoudster, als Trien 's
morgens om vijf uur al aan 't werk was en tot 's avonds laat bezig bleef, om den tijd,
in de boerderij doorgebracht weer in te halen. Juffrouw Lize zag wel in, dat Trien's
hulp daar hoog noodig was, maar toch prikkelde dat ‘heen en weer gevlieg,’ zooals
ze 't noemde, haar humeur en maakte ze er aanmerkingen op.
‘Als 't kleintje huilt moet je 't juist laten liggen, anders verwen je 't te veel. Geurt
is er immers ook bij,’ zei ze op een morgen, toen ze haar ergernis weer niet kon
bedwingen.
‘Ja, maar hij geeft 't schaap gloeiende melk en Jaap heeft haar al eens een keer
laten aanbranden, ook,’ ant-
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woordde de meid verontwaardigd, ‘als 't wurmpje ziek wordt zijn we nog verder van
huis.’
‘Ja, dat mag natuurlijk niet, maar mij dunkt, dat 't toch wel anders kon,’ redeneerde
de huishoudster. ‘Co zit er buiten de schooluren ook altijd, 't is toch zeker wel een
beetje overdreven, dat er vier tegelijk op 't kind passen.’
Trien gaf geen antwoord meer, want ze had al lang iets moois bedacht. De juffrouw
wou 't anders, best, dat kon ze gedaan krijgen en gauw ook. Ze was altijd zoo benauwd
voor bijzondere drukte, maar dan zou ze nu nog eens opfrisschen! Van kleine
kindertjes had ze immers geen grein verstand.
Toen Trien haar plan nog eens goed bij zichzelf had overwogen, liep ze haastig
naar de boerenwoning, waar Geurt, met beide ellebogen op de tafel geleund, van z'n
warm kopje koffie zat te genieten. Jaap hielp zijn vader in den tuin en nu had de oude
man op zich genomen, de kleine de flesch te geven. Maar daar hij allesbehalve op
dwarskijkers was gesteld, ontving hij Trien niet zoo heel vriendelijk en zei norsch:
‘Ben je daar nou alweer, 't is welletjes tegenwoordig, je vertrouwt me 't kind zeker
niet toe.’
‘O jawel,’ lachte Trien, die zich niet zoo gauw liet afschrikken, ‘ik kom maar eens
eventjes kijken. Vrouwen weten toch altijd beter met zulk klein goedje om te gaan
dan 't mansvolk.’
‘Ha, ha, 't mocht wat,’ bromde Geurt diep beleedigd, ‘voor mijn part mag je er
met je vingers afblijven.’
Met moeite stond hij van zijn stoel op, toen haalde hij
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de flesch te voorschijn, zette de speen aan z'n mond en knikte goedkeurend, met een
schuin oog naar Trien kijkend.
‘Laat mij ook eens proeven,’ zei de meid, ‘de melk is toch niet te warm?’
‘Loop naar den koekoek,’ klonk 't nu weinig vriendelijk en hij duwde Trien weg,
om zelf het kind uit de wieg te halen. Maar hij hield de flesch in de hand, daar hij
haar niet de gelegenheid wou geven, ook een proefje te nemen.
Heel handig gebeurde alles niet, maar Geurt mompelde, dat hij nu wat beverig
was, omdat hij zoo op de vingers werd gekeken.
Nadat hij weer zuchtend en kreunend in zijn stoel was gaan zitten en de speen in
't mondje van z'n petekind had geduwd, volgde er even later een oorverdoovend
gehuil en bedankte het ook maar één druppel van de melk te nemen. Nu was 't
geschikte oogenblik voor Trien gekomen, flink op te treden en haar wil door te zetten.
Met een ruk trok ze de flesch uit Geurt's hand en met haar vinger dreigend, riep ze:
‘Pijn in de buik zou je 't stumpertje bezorgen, nu begrijp ik ook, waarom 't er zoo
smalletjes uitziet. Lustte jij soms ijskoude melk toen je in de wieg lag? Bedenk je
maar eens goed, nee toch? En waarom geef je 't dit schaap dan? Eerst liet je z'n
tongetje haast verbranden en nou... Foei, foei, wat 'n geluk, dat ik net op 't goeie
oogenblik gekomen ben. 'k Heb er zeker een voorgevoel van gehad, dat 't hier mis
moest gaan.’
Met een boos gezicht stond Trien voor den ouden baas;
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ze moest zien hem zoo met haar woordenvloed te overbluffen, dat ze Geurtje zonder
moeite mee naar Roodkapje kon nemen. Maar ze vertelde niets van haar plan, voor
ze het kind veilig in haar armen had.
‘Kijk, kijk, 't is een schande, 't kind heeft een wratje op z'n duim van 't zuigen,
omdat jullie hem niet genoeg geeft,’ riep ze, en terwijl ze naar 't petroleumstel liep,
om in wat water de flesch te warmen, verzekerde ze Geurt, dat de arme Griet in 't
ziekenhuis geen seconde rust zou hebben, als ze wist wat hier gebeurde. ‘Maar Zondag
ga 'k naar haar toe, dan zal ik eens een boekje er van open doen,’ dreigde de vriendin,
‘en niet zuinig ook. Janneke en Neeltje zijn ook al naar de bewaarschool gestuurd,
't zou vrij wat beter zijn, als ze nog wat frissche lucht hapten. Afijn, 't is zeker de
bedoeling, dat 't allemaal zulke bolleboozen moeten worden als die eigenwijze Teun.’
De kleine jongen, die honger begon te krijgen, zette nu opeens zoo'n geweldige
keel op, dat grootvader Geurt geen raad met hem wist. Hij had er geducht 't land
over, dat z'n lieveling nu juist op dit oogenblik zoo uit stuur moest raken en gaf hem
in zijn verlegenheid maar gauw aan Trien over.
‘Ziezoo, manneke, nou zul je 't beter hebben,’ beloofde ze den kleinen baas ‘en
voortaan zal 't ook nooit meer zoo ongelukkig gaan, dat geef ik je op een briefje.’ 't
Was of 't kind begreep, wat ze zei, want dadelijk werd het stil, waarop Trien de flesch
uit 't water haalde en hem liet drinken.
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‘Klok, klok,’ ging 't iederkeer en toen hij zijn buikje vol had, lachte hij zijn
weldoenster zoo vriendelijk toe, of hij haar voor den heerlijken maaltijd wou
bedanken. Met een blij gezicht zat grootvader er naar te kijken en nu gaf hij ook toe,
dat vrouwen beter met zulk lastig volkje konden omspringen dan mannen.
‘Precies, en daarom neem ik Geurtje ook in 't wagentje mee,’ besliste Trien, ‘dan
ben ik er altijd bij en weet ik, wat er aan hapert als hij schreit. Ik schiet met mijn
werk geen sikkepitje op, als 't kereltje hier zoo ligt te jammeren en dan krijg ik last
met de juffrouw, dat snap je toch? Als je hem graag eens wilt zien, wip je maar even
over, dan krijg je een kommetje koffie toe.’
't Viel de dienstbode werkelijk mee, dat de oude zoo onder een hoedje te vangen
was. Toen ze de kleine voorzichtig in 't manden wagentje had gelegd en allerlei
spulletjes, die ze voor hem noodig dacht te hebben, aan 't voeteneinde op elkaar
stapelde, zei ze: ‘Iederen avond breng ik hem weer terug, want 's nachts kan ik hem
niet bij me houden. De burgemeester is 't kleinkindergeschrei ontwend en ik moet 't
ook niet te bont maken. Juffrouw Lize weet niet eens, wat voor verrassing ik thuis
breng.’
‘Henk en Jaap zullen opkijken,’ zei Geurt, zonder op de woorden van de
buurvriendin te letten, ‘maar als 't niet anders kan, afijn. 't Is beslist waar, dat 't
jongske bij mij nog nooit zoo'n lekker kleurtje op de wangen heeft gehad als nu en
dat zal ik hun ook vertellen.’
‘Dat doe je maar, saluutjes hoor,’ lachte Trien. Voor-
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zichtig wipte ze den wagen den drempel over en reed er even later haar keuken mee
in, dadelijk gevolgd door 't nieuwsgierige Trijntje, die maar half vertrouwde, wat er
gebeurde.
‘Zul je broertje echt teruggeven?’ vroeg ze, toen de koets tegen den muur was
neergezet en Trien haar niet onduidelijk te kennen gaf, dat ze zoo gauw mogelijk
verdwijnen moest. Maar de dreumes liet zich zoo gemakkelijk niet afschepen. ‘'t
Wordt zoo stil in huis, je krijgt hem niet present,’ hield Trijntje vol, ‘ze hebben
moeder ook al meegenomen.’
‘Zeur nou maar niet, schatje,’ antwoordde de meid haastig. Trien begon wel een
beetje zenuwachtig te worden, nu ze de huishoudster in de gang hoorde aankomen.
‘Toe, ga nu kind,’ drong ze aan, ‘anders zal 't er waaien.’
‘Waar waaien?’ vroeg het kleine ding, dat toevallig geen blad aan den boom zag
bewegen.
‘Hier in huis, vooruit dan,’ fluisterde Trien.
Net had ze 't kleine meisje met een zoet lijntje de achterdeur uit gekregen, toen
juffrouw Lize in de keuken verscheen. Deze keek niet weinig verbaasd op, daar een
kinderwagen te zien staan en fronste dan ook op een vreeselijke manier de
wenkbrauwen.
‘Nee, Trien, dat loopt de spuigaten uit,’ riep ze, toen ze de bedoeling volkomen
begreep. ‘Zulk klein grut kunnen we hier in huis niet gebruiken, we hebben wel wat
anders te doen, dan kinderen op te passen.’
‘Kom, kom, de juffrouw meent er immers niks van, u
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hebt zelf gezeid, dat ik zooveel uitstapjes naar de buren maakte en daarin verandering
moest komen. Bedenk u maar eens goed en in plaats dat ik nou een pluimpje krijg,
omdat ik 't zaakje zoo knap heb bedacht...’
‘'t Stumpertje staat hier bovendien gloeiend heet, 'k zou 't liever boven op de kachel
zetten,’ mokte de huishoudster, ‘wat ik gedroomd had, maar niet, dat er hier op onzen
ouden dag nog zooveel drukte in huis gehaald zou worden. We hebben aan Coby en
dien lastpost van 'n Bob werkelijk al genoeg.’
‘'t Is gezellig ook, juffrouw,’ zei Trien, die merkte dat de juffrouw wat vriendelijker
werd, ‘waar zoudt u dan 't wagentje zetten, als ik u vragen mag?’
‘In den tuin, of in 't koepeltje.’
‘Als dat mag?’ aarzelde Trien, ‘maar nee, daar schiet ik eigenlijk ook niet veel
mee op, want dan moet ik ieder keer den tuin in als ik 't kind hoor. 't Was er mij juist
om te doen, een beetje op te schieten.’
De huishoudster kon de lust niet bedwingen, eens even in 't wagentje te gluren en
ze moest bekennen, dat 't net een engeltje was, dat daar lag te slapen. Wat een
allerliefst gezichtje! Ze vond 't toch ook wel treurig dat zijn eigen moeder hem nu
niet verzorgen kon, zulke kleuters kwamen dan zooveel te kort... Haar goede hart
kwam weer boven en terwijl ze 't poezele handje, dat op 't dek lag, voorzichtig
streelde, zei ze wat kortaf, alsof ze zich tegenover de dienstbode schaamde: ‘Ik ga
toch onder den kastanje zitten naaien, dus is 't voor mij volstrekt geen moeite, er op
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te passen. Als jij 't wagentje er even heen wilt rijden...?’
Trien kon haar ooren niet gelooven, maar ze deed of ze alles heel gewoon vond
en haastte zich, het kind in den tuin te brengen. Even later kwam juffrouw Lize
aangestapt en toen ze met de meeste zorg een stuk van een ouden sluier voor 't kapje
van den wagen hing, opdat de vliegen het den kleinen jongen in z'n slaap niet lastig
zouden maken, stond de meid er met verbaasde blikken naar te kijken. Ze
beredeneerde bij zich zelf, dat de wonderen de wereld nog niet uit waren. Och, och,
wie had kunnen gelooven dat 't hier in Roodkapje nog eens zóó zou veranderen?
Juffrouw Lize, met haar grijze haren, werd warempel nog een kindervriendin en liet
er zelfs den stofdoek voor rusten. Een vuil vingertje onder de kruk van een deur zou
haar vroeger wanhopig gemaakt hebben en nu? Hoe langer Co in huis was, hoe
gemakkelijker de juffrouw werd en toch zag alles er keurig onderhouden uit.
Met een dankbaren blik naar de nieuwe verzorgster legde Trien nog even het
spreitje recht en liep naar huis terug, waar ze nu met zoo'n lust haar werk deed, dat
ze alle kamers wel onderstboven had willen halen om ze schoon te maken. Voor haar
bestonden er geen liever menschen op de wereld dan de buren, waarmee ze den
heelen dag omging en nu ze de verhouding tusschen de huisgezinnen steeds aardiger
zag worden, was ze daar zoo blij om, als 't maar kon.
Toen Co en Teun dien dag thuis kwamen, vertelde Trijntje hun, dat Broertje nu
ook al uit huis was gehaald, maar
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gauw werd 't raadsel opgelost, toen ze 't wagentje in den tuin zagen staan. Coby was
niet weinig in haar schik met den daglogé en heette hem hartelijk welkom. Teun
vond die verandering echter minder plezierig, omdat hij wel begreep, dat ze zich
meer met Geurtje zou bemoeien dan met hem. Hij kon ook niet laten er een woordje
van te zeggen en een zuur gezicht te zetten, maar z'n vriendinnetje was in zoo'n goed
humeur, dat ze 't zich ditmaal maar niet aantrok. Met den hoed op haar rug huppelde
ze het tuinhek in, om naast tante de wacht bij 't wagentje te houden en meteen eens
te hooren, hoe dit alles toch in zijn werk was gegaan. Want dat tante Lize de zorg
voor 't kindje op zich had genomen, was voor Coby een even groot wonder als voor
Trien.
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Achtste Hoofdstuk.
Groote plannen.
Nooit had de jongste lieveling van de boerderij in de dagen, dat hij z'n moeder moest
missen, beter verzorgd kunnen worden dan in Roodkapje, waar ieder wat voor hem
deed. Menig keertje werd juffrouw Lize er op betrapt, dat ze, langer dan noodig was,
de kleine op haar schoot hield en een liedje voor hem neuriede. Hij zag er in z'n
keurig gestreken jurkje dan ook uit om te stelen en als hij z'n mollige armpjes, waarom
de boordjes van de pofmouwtjes steeds meer spanden, zoo aanhoudend naar zijn
verzorgster uitstrekte, kon ze er niet toe komen, hem weer in 't wagentje te leggen.
Trien waschte en plaste maar altijd voor hem, nooit was haar iets te veel en met zoo'n
genoegen kon ze de schoone kleertjes bekijken, voor zij ze, als de kostbaarste schatten,
achter slot en grendel weglegde. Co zorgde dat het jongske voldoende in de lucht
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kwam, want dikwijls was het te koud of te winderig om hem in den tuin te zetten.
Ook had ze op zich genomen het kuifje te borstelen, dat zoo parmantig in de hoogte
stond, want Coby wist, dat dit de trots van Griet uitmaakte. Bob deed al even trouw
zijn werk; in huis en buiten, altijd hield hij de wacht en waagde een vreemde het,
den wagen te naderen, dan liep hij leelijk gevaar, in de kuiten gebeten te worden.
Soms gebeurde het wel, dat de burgemeester, in gezelschap van de baby, z'n krantje
las en dan vond de poedel het blijkbaar nòg noodig, zijn schat te bewaken. Want
altijd was hij present. Aan goed toezicht ontbrak het in Roodkapje dus niet.
Grootvader Geurt had er zich langzamerhand in leeren schikken, alleen 's nachts,
wanneer dit bij uitzondering noodig was, met zijn naamgenoot op te trekken en dat
liet hij dan ook beslist niet over. Vader Henk en Jaap hadden het al druk genoeg, zij
mochten in hun korte nachtrust niet gestoord worden.
Gelukkig kwamen er steeds goede berichten van Griet; ze ging zoo aardig vooruit,
dat ze binnen niet al te langen tijd in haar gezin terug zou mogen komen. Dat
vooruitzicht stemde ieder blij en moedigde den lust tot werken nog meer aan. Al leek
't in de eenvoudige woning wel eens wat rommelig en liep Trijntje soms met een
gezichtje rond, waarop geen schoon plekje meer te zien was, niemand zou toch
gedacht hebben, dat moeder de vrouw haar huishouden al vier weken had overgelaten.
Alles ging vrij geregeld zijn gang en de kleeren van de kinderen lieten niets te
wenschen
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over. Alleen de kousen hielden Trien al een heel tijdje van den avond bezig, maar
de meid had er zoo'n plezier in, alles in de puntjes te onderhouden, dat er nooit een
klacht over haar lippen kwam, hoe groot de gaten soms ook waren, die ze te stoppen
kreeg. Winkelhaken in schortjes en jurken waren voor Trien een kleinigheid en dat
hadden de kleuters, helaas, zoo gauw in de gaten, dat ze ook lang niet voorzichtig
genoeg waren.
Al een paar keer was Trien naar 't ziekenhuis geweest, om haar vriendin te
bezoeken, en den laatsten Zondag had ze Geurtje meegenomen. Juffrouw Lize zou
nooit hebben willen bekennen, hoe ze 't kind toen gemist had, maar Co wist 't precies
te vertellen en deed er de meid 's avonds een heel verhaal van. Tante was van 't kastje
naar den muur geloopen en had, om toch voor 't kindje bezig te zijn, z'n matrasje wel
tienmaal opgeschud.
Co had er inwendig om moeten lachen, maar gelukkig was ze zoo verstandig
geweest net te doen of ze niets merkte. Had ze tante gevraagd, of ze 't niet saai vond
zonder Geurtje, dan zou Coby stellig een ontkennend antwoord gekregen hebben.
Intusschen was de huishoudster er niet weinig trots op, dat zij de meeste glimlachjes
van haar pleegkindje kreeg en gunde ze Trien nauwelijks dat uitstapje met hem.
Nooit had ze kunnen denken, dat ze nog eens het voorrecht zou hebben, zoo'n klein,
hulpeloos wezentje te mogen koesteren en verzorgen, evenmin als ze vermoed had,
zich zoo aan een wildebras als Coby te kunnen hechten.
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Dat deze, tijdens de ziekte van Griet, nog minder voor haar fransche lessen uitvoerde
en 't weinige huiswerk, dat ze van school mee kreeg in een vaartje afkrabbelde, laat
zich van zoo'n onbezorgd ding als Co, wel begrijpen en nu tante Lize de handen zoo
vol had, wist de ondeugd van haar meerdere vrijheid een ruim gebruik te maken. De
piano schoot er ook dikwijls bij in en 't gezicht van de juffrouw, die haar les gaf,
stond Co niet erg aan, omdat er nooit meer een vriendelijk lachje af kon. Ze was blij,
als 't uurtje weer achter den rug was en tante zich niet vertoond had, want dat er dan
klachten van haar onderwijzeres zouden komen, dat wist Coby zoo zeker als twee
maal twee vier was.
Teun vond 't allesbehalve plezierig, dat Coby's tijd zoo door 't kleine broertje werd
ingenomen en mopperde er vaak over. Hij was zoo aan haar gezelschap gewend, dat
hij 't saai vond, niet bij elkaar te zijn, maar hij bedankte er ook voor, achter 't wagentje
te loopen en snapte maar niet, wat pret z'n vriendinnetje daar nu in vond. Zoo'n kind
kon immers boe noch ba zeggen en al die geluidjes, waarin Co dan zoo'n schik had,
waren voor hem potjeslatijn.
Dat Teun er nu niet zoo'n aardigheid in had, als een kindermeisje achter 't wagentje
te kuieren en liever ging spelen, kon Coby zich best begrijpen, maar waarom keek
hij nooit eens naar z'n broertje om en moest hij haar altijd uitlachen, als ze graag op
Geurtje wou passen? Voelde hij dan niets voor 't kleine schatje, dat hem even goed
zijn lachjes gaf, ofschoon Teun ze eigenlijk niet verdiende? Maar de jongen werd
altijd zoo kwaad, als hij daarover
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een verwijt te hooren kreeg, dat 't maar 't beste was er over te zwijgen. Hij wist 't
altijd wel zóó te draaien, dat z'n vriendinnetje hem in elk geval gelijk gaf en de rest
kon hem niet schelen. Had Co maar niet zoo hoog tegen hem opgezien en hem links
laten liggen, dan zou dat vrij wat beter voor 't heerschap geweest zijn.
Wanneer Co het dorp inwandelde en de poedel voor haar uit holde, voelde ze zich
zoo gewichtig achter de manden koets! 't Kon haar niet schelen, dat ze nu en dan
eens door schoolkinderen werd uitgelachen, die elkaar met den elleboog een duwtje
gaven en met een schuin oogje naar haar keken. Ze wist wel, hoe ze achter hun hand
over haar babbelden, maar ze deed er immers geen kwaad mee den kleinen jongen
te rijden. Integendeel, als Griet op zoo'n oogenblik wist hoe 't manneke van de lucht
genoot, zou ze wàt blij geweest zijn en daar was 't Coby om te doen.
Zoo was er al een maand van den heerlijken zomer verstreken en kwam de groote
vacantie in 't vooruitzicht. Teun had al meermalen de voorspelling gedaan, dat Co
niet verhoogd zou worden, maar ze had die bewering altijd tegengesproken, omdat
ze er niet aan durfde denken, wat er dan wel zou kunnen gebeuren. Ze vermoedde,
dat grootvader er meer van wist, omdat hij Donderdags, na de les nog wel eens een
praatje met den hoofdonderwijzer maakte, doch ze meende maar 't beste te doen, zoo
weinig mogelijk over de school te babbelen. Wel had grootvader haar vooral den
laatsten tijd tot meer ijver aangespoord, maar dat ze als gevolg van haar
onoplettendheid en
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speelschheid de klas nog een keer zou moeten doormaken, nee, dat verwachtte ze
toch niet.
Soms meende ze te merken, dat er thuis iets bijzonders was. Grootvader kon zoo
stilletjes voor zich uit zitten kijken, net of hij ergens over zat te tobben. Achterna
had ze toch spijt, niet wat meer haar best gedaan te hebben, want als die goede opa
nu misschien over haar piekerde... En wat een ongezellig vooruitzicht, niet meer met
Teun in dezelfde klas te zitten, als zijn voorspelling nu eens werkelijk uitkwam. O
foei, wat was ze toch eigenlijk een domoor bij hem vergeleken!
Wanneer ze er op haar eentje eens rustig over nadacht, begon ze de groote nadeelen
van de herhaling in de vijfde klas meer in te zien, maar nu was 't al te laat, de
mogelijke teleurstelling te voorkomen. Inplaats van naar de groote vacantie te
verlangen, zag ze er leelijk tegen op en 't gebluf van Teun werkte haar eindelijk zoo
in den put, dat ze er bij tijden stil van werd. Graag had ze deze dagen als een zoet
boontje in de klas gezeten om haar gedrag van 't heele jaar nog goed te maken, doch
ze wist wel, dat dit toch niet helpen zou en gaf er zich dus ook maar geen moeite
meer voor. Wacht maar, na de vacantie wou ze eens flink haar best doen, en zorgen
niet anders dan pluimpjes te krijgen. Och 't speet Coby haast, nog zoo veel weken
te moeten wachten, eer ze op school kon toonen, wat ze wel kon, maar ook was 't
weer rustig niet dadelijk te beginnen. Je leven zoo ineens maar te beteren, was geen
kleinigheid. In elk geval begon ze nu al plannen te maken
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en zoo ver had ze 't nog nooit gebracht.
Met nog een beetje hoop in 't hart zat Coby den laatsten dag voor de vacantie de
gewichtige uitspraak van haar overgang af te wachten, Teun was 't eerst aan de beurt
gekomen omdat hij met nummer één naar de zesde klasse ging en na hem waren al
verscheidene kinderen gevolgd, die ook zoo gelukkig waren, verhoogd te worden.
Maar de leerlingen van wie Co stellig wist dat ze zouden blijven zitten, werden 't
laatst genoemd en daartoe behoorde ook zij. O, ze had wel van schaamte onder de
planken van den vloer willen kruipen, toen haar in 't bijzijn van de heele klas werd
verteld, dat zij 't allerminst verdiende bevorderd te worden, omdat ze niet alleen lui
en lastig was, maar de anderen van 't werk hield.
‘Je bent me vreeselijk tegenvallen, Co,’ klonk 't verwijtend in haar oor, ‘ik dacht
dat je zoo'n flinke meid waart. Je kunt zoo uitstekend leeren, als je je hoofd maar
niet met andere dingen vult en van alles een grapje maakt. 't Zou er treurig uitzien
in de wereld, wanneer ze allemaal zoo deden als jij. Aan den ijverigen Teun heb je
gezien hoe je vooruit moet komen, dus in 't vervolg maar flink je best gedaan.’
Terwijl Teun bij dien lof zoo rechtop zat als een kaars, wist z'n vriendinnetje niet,
waarheen te kijken en tuurde maar naar de poppetjes op de bank, die ze er in de
lesuren had opgeschilderd. Dikke tranen stonden in haar oogen, maar ze wou zich
flink houden tegenover de andere kinderen en vooral niet laten merken, hoe vreeselijk
ze 't vond.
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Ze waren niet verbaasd dat ze onder de achterblijvers hoorde en zouden 't aanstellerig
vinden, als ze zich 't geval zoo aantrok. Doch Co dacht aan grootvader en aan tante;
't was waarlijk geen pretje met zoo'n bericht thuis te komen en ze overlegde vast bij
zichzelf, hoe ze 't zou vertellen. Hu, ze zag die groote oogen van tante al op zich
gericht, maar dat was 't ergste niet, want daar raakte ze aan gewend. Nee, grootvader
bedroefd te zien en hem niet te kunnen troosten, omdat zij zelf hem 't verdriet aandeed,
hinderde haar vrij wat meer. Veel liever kreeg ze maar een duchtig standje van hem,
dan dat hij haar met z'n lieve stem zoo vriendelijk toesprak. Die beste man kon nu
eenmaal niet anders doen, al was hij in z'n hart misschien ook nog zoo boos op haar.
Coby herinnerde zich nu ook, hoe blij moeder vroeger was geweest, als ze over was
gegaan. O, wanneer moedertje dit had geweten...
Opeens werd Coby in haar gedachten gestoord door Teun, die haar vrij onzacht
een duw toediende en vroeg of ze meeging. Co had niet eens gemerkt, wat er verder
was gebeurd en zou graag nog wat in de bank zijn blijven zitten, om straks in haar
eentje naar huis te wandelen.
‘Kom, schiet op, dan kunnen we 't gauw gaan vertellen,’ zei de jongen, alleen aan
z'n eigen geluk denkend. ‘Wacht maar, 't zal zoo heel lang niet meer duren, of 'k sta
zelf voor de klas.’ En hij trok Coby aan de mouw van haar jurk voort om zoo gauw
mogelijk de school uit te zijn. Onderweg gaf hij haar allerlei wijze raadgevingen,
want hoe dichter ze bij de laan kwamen, hoe benauwder Co
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werd. Ze was al zoo blij geweest, dat grootvader haar niet tegemoet had geloopen.
In zijn kamer, waar ze samen zooveel geheimpjes hadden verhandeld, kon ze veel
beter met hem praten, dan zoo op den openbaren weg, vooral wanneer 't over minder
prettige dingen ging. O, ze had er op dit oogenblik wat voor willen geven, met Teun
te ruilen. Bij hem thuis kwam 't leeren er lang niet zoo op aan, als bij haar.
Nog nooit was Coby met zoo'n beteuterd gezicht in grootvader's kamer gestapt
als op dien treurigen zomermiddag. Veel moed had Teun haar op 't laatste oogenblikje
niet meer ingesproken, omdat hij Co meer beschuldigde dan dat hij haar troostte. En
ze moest hem alweer gelijk geven, haar cijfers konden ook veel mooier geweest zijn.
‘Dag grootvader, ik kom u even wat vertellen, maar u moet niet op me brommen,
hoor,’ zei ze, terwijl ze haar gewone plaatsje in den leunstoel innam.
‘Dat kan ik vooruit niet beloven, kind,’ antwoordde de oude man, ‘wat heb je op
je kerfstok?’
Coby moest even haar neus snuiten om tijd te winnen, want ze had haar antwoord
nog niet klaar. Strakjes had ze zoo mooi met Teun overlegd hoe ze beginnen zou en
nu was ze alles weer kwijt. 't Was of de familieportretten, die in de kamer hingen,
haar met verwijtende blikken aankeken, net of ze zeggen wilden: ‘Waarom doe je
je grootvader nu zoo'n verdriet, dat verdient die goede man toch immers niet? Zoo'n
groote meid moest zich schamen!’ En dat deed Coby ook, want ze wist heel goed,
dat ze 't er
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met wat meer ijver en lust beter af gebracht zou hebben.
‘Grootvader,’ begon ze weer, terwijl ze haar oogen verlegen naar den grond sloeg,
‘u zult er van opkijken, maar 'k ben blijven zitten. 't Volgend jaar zal ik beter m'n
best doen, dadelijk na de vacantie begin ik al. 't Spijt me verschrikkelijk, ook om u.’
‘Ja, berouw komt altijd te laat, kindje,’ zei de grijsaard [ern]stig, ‘'t is jammer dat
je zoo slecht hebt opgelet en altijd de paljas van de klas bent geweest. 't Gevolg
hiervan is, dat de straf niet alleen op jou hoofd neerkomt, maar ook op 't mijne, want
ik ben van plan je van de dorpsschool af te nemen en naar de stad te laten gaan.’
Een vuurroode kleur bedekte Coby's wangen. Naar de stad? - 't was immers niet
te gelooven, dat grootvader 't meenen kon? Moest ze dan soms een stadsjuffertje
worden? Stel je voor, dat mooie, vrije leventje hier te moeten missen, want dat kwam
er natuurlijk van. Wat zou Teun zeggen en wie moest Geurtje tusschen twaalf en
twee rijden als Griet na de vacantie nog niet uit 't ziekenhuis terug was? Nee, wat
Coby gedacht had, zoo iets vreeselijks niet.
‘Kom, grootvadertje, laat ik nou eerst de boosheid eens van uw voorhoofd zoenen,’
zei ze, nadat ze een beetje van den schrik bekomen was, ‘en zeg dan meteen dat u 't
niet meent.’
In minder dan geen tijd had ze haar armen om zijn hals geslagen en hem een paar
stevige zoenen op 't voorhoofd gegeven. Maar de diepe rimpels verdwenen er niet
door
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en grootvader's gezicht bleef even ernstig.
‘Nee, kindje, we maken er nu geen grapje van,’ viel de oude man haar in de rede,
toen Coby een nieuwe poging waagde, hem tot andere gedachten te brengen. ‘Je hebt
je die straf zelf op den hals gehaald, door al onze waarschuwingen in den wind te
slaan. En dan heb je in Teun nog wel zoo'n goed voorbeeld gehad. Ik hoopte, dat
zijn ijver jou ook tot werken zou aansporen, maar 't tegendeel is, helaas, 't geval
geweest. Je rapporten werden steeds minder en nu hebben de slechte cijfers hun
toppunt bereikt.’
‘Hoe weet u dat, opa?’ durfde Coby te vragen, ‘m'n lijst zit nog in mijn tasch,
omdat ik 't vervelend vond met alles tegelijk aan te komen.’
‘Ja, dat wil ik wel gelooven, maar de hoofdonderwijzer heeft me op de hoogte
gebracht,’ vertelde grootvader. ‘We hebben lang over je gepraat en zijn eindelijk
besloten je van deze school af te nemen. Je begrijpt wel, hoe ik mijn zangvogeltje
in huis zal missen,’ klonk 't nu zachter, ‘want daar ik 't voortdurend heen en weer
reizen te vermoeiend voor je vind, moet ik je de heele week missen. Iederen Zaterdag
mag je thuis komen en op Maandagmorgen ga je met den schooltrein weer weg.
Maar is je lijst na de eerste drie maanden weer niet in orde, dan zal ik nog krasser
maatregelen dienen te nemen. We verwachten echter, dat je dan wel geleerd zult
hebben, je plicht te doen.’
‘Ja, grootvader,’ zei Co bedremmeld, want zoo streng had ze hem nog nooit hooren
praten. Ze durfde er wel om wedden, dat tante Lize hem had opgestookt, die had
haar
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met de piano ook al zoo nagereden!
‘Tante weet zeker al, dat ik ben blijven zitten, hè?’ informeerde ze nu; ze vond 't
een heele opluchting die narigheid geen tweeden keer te moeten vertellen.
Waarschijnlijk kreeg ze dan nog heel wat meer te hooren en de straf was al erg
genoeg.
‘Ja, tante heb ik alles meegedeeld en ze stemt geheel met m'n plan in,’ vertelde de
burgemeester, ‘hoe saai 't ook is.’
‘'k Vind 't niets aardig van haar, want 'k heb haar nog wel zoo trouw met Geurtje
geholpen,’ pruttelde Co.
‘Ja, en uit dankbaarheid daarvoor komt ze nu voor je belangen op,’ zei grootvader
even ondeugend. ‘Och, kind, had je tijd maar beter besteed, dan hoefden wij je nu
nog niet weg te sturen. De boerderij, de tuin, de bloemen, Bob, Geurtje en de andere
kinderen houden je gedachten bezig, maar daar kom je niet verder mee. Daarginds
zullen ze 't je wel anders leeren, geloof dat maar.’
Bij deze woorden begon grootvader's stem even te beven en nu schoot Coby's
gemoed zoo vol, dat ze geen woord kon uitbrengen. Ze had zoo graag gezegd, dat 't
haar toch nooit gelukt zou zijn, gelijk met Teun op te gaan, omdat die nu eenmaal
boven iedereen uitblonk. In haar hart beschouwde ze hem werkelijk als een
bijzonderheid en daardoor kwam het, dat ze de menigte fouten die hij had, ook altijd
over 't hoofd zag.
't Was haar nog niet eens opgevallen, dat hij nog maar om één velletje postpapier
had gevraagd, om zijn zieke moeder een briefje te sturen, terwijl Co hem daarvoor
den
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heelen inhoud van 't doosje beloofd had. Ook nam ze 't hem niet kwalijk, dat hij zoo
verwaand was en alleen maar aan zijn eigen belangen dacht.
Geurtje bestond niet voor hem, maar volgens Co hadden jongens geen aardigheid
in zulke kleine kinderen. Alleen Jaap maakte daarop een uitzondering. Dat Teun
thuis z'n neus voor alle mogelijke werkjes optrok en er ook in deze drukke dagen
geen hand naar uitstak, weet ze aan z'n overdreven ijver om thema's te maken of
mooie boeken te lezen. Daar leerde hij ook van, had hij gezegd, dus kon hij niet
anders dan door haar geprezen worden. Dat grootvader hem strakjes weer tot
voorbeeld stelde, vond Co heel gewoon en toch voelde ze, dat ze nooit zou kunnen
worden als hij. Hoe 't zoo kwam, begreep ze niet en als ze nu maar een beetje meer
op haar gemak was geweest, zou ze daarover graag eens met grootvader gepraat
hebben. Misschien wist hij 't haar wel uit te leggen, omdat hij al zoo dikwijls had
gezegd, dat hij Coby beter kende dan zij zelf.
Terwijl zij met een ernstig gezicht over dit alles zat na te denken, deed zich opeens
de vraag bij haar op, hoe 't dan wel met Teun's fransche lessen zou gaan. Moesten
die ophouden, als zij weg was? Dat zou een koopje voor den armen jongen zijn en
daarom vroeg ze bezorgd: ‘Grootvader, mag Teun dan ook geen Fransch meer leeren?
hij is al zoo'n mooi eind op weg en heeft er zoo'n plezier in. Wat vervelend, dat ik
nu eigenlijk van alles de schuld ben, maar u wilt er zeker nog wel eens over denken,
hè? 't Zou me zoo heel erg voor hem spijten, grootvadertje!’
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‘Och, dat is alles bijzaak, in de eerste plaats is 't de vraag, hoe 't met jou zal gaan,’
zei de oude man. ‘We hebben al een familie gezocht, waar je in huis zoudt kunnen
komen en....’
‘Ja, maar dat moet u niet zeggen, bijzaak is 't toch heusch niet, opa,’ viel Co hem
in de rede, ‘als je graag onderwijzer wilt worden en je ziet 't niet gebeuren, omdat je
vriendinnetje den boel in de war stuurt, is dat toch wel erg saai. Toe, mag ik hem
zeggen, dat hij er mee kan doorgaan, als hij er soms naar vraagt,’ smeekte ze. ‘Bij
hem thuis hebben ze er geen geld voor over.’
‘Je bent toch zoo kwaad nog niet als ik dacht,’ lachte de burgemeester, die er schik
in had, zooals ze in de eerste plaats weer voor de belangen van haar kameraadje op
kwam. ‘'k Beloof je, er met den hoofdonderwijzer over te praten, misschien kan Teun
daar aan huis wel een uurtje in de week les nemen. Zoo'n wandeling is gezond voor
den jongen, want om mijnheer nu nog in Roodkapje te laten komen, vind ik onnoodig
en in de boerderij is 't veel te roezemoezig.’
‘Heerlijk, als dat dan maar mag,’ zei Coby gerustgesteld en toen luisterde ze met
belangstelling naar 't geen grootvader haar nog te vertellen had. Hij schoof haar stoel
dicht naast zich en hield haar hand zoo stevig in de zijne, alsof hij bang was, dat ze
nu al van hem weg zou gaan.
‘Kijk eens, kind,’ zei hij, ‘ik hoopte altijd, dat je later examens zoudt kunnen doen,
om je zelf voort te helpen in de wereld en ik verwacht dat dit ook best zal gaan. Maar
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dan moeten we een ander leven beginnen en daarom wil ik je in een gezin brengen,
waar geen grootvader is, die je verwent en waar ook niet zulke gezellige achterburen
zijn. Ik ben natuurlijk ook niet van plan, je als een vogeltje in een kooi gevangen te
zetten en een opgeschroefd dametje van je te maken, nee, wees daar maar niet bang
voor. Maar een zorgeloos vlindertje mag je ook niet blijven en als ik je hier nu nog
langer zoo laat rondfladderen, ben ik bang dat we den verkeerden weg inslaan.’
‘'t Is wel erg sneu, opa, want 'k vind het hier zoo heerlijk bij u,’ zuchtte Coby, ‘en
wat zal ik vaak aan onze mooie bloemen denken, al mag ik ook geen vlindertje meer
zijn. Maar ziet u, lachen en gekheid maken kan ik zoo maar niet afleeren, dat lijkt
me vreeselijk moeilijk.’
‘Dat is ook de bedoeling niet, mijn kind,’ antwoordde de oude man, ‘mijn
zangvogeltje moet je blijven, maar een, waar ik trosch op kan zijn. Je zult zien, dat
de nieuwe omgeving je wel meevalt, als je er maar eenmaal aan gewend bent en je
leert er zooveel meer.’
De oude heer had een gevoel dat hij van binnen meer rust zou krijgen, als hij zijn
kleindochter de redenen van 't genomen besluit duidelijk had uitgelegd. Eerlijk
gezegd, zag hij zelf de voordeelen van 't stadsleven niet zoo in en daarom was 't ook
niet zoo gemakkelijk, ze Coby aan te praten. De hoofdonderwijzer en juffrouw Lize
hadden hem op zijn plichten als grootvader gewezen en bang, daarin te kort te
schieten, was hij, na lang tegenstribbelen, op hun voorstel ingegaan. Zeker, nu was
't ook zaak door te zetten, al
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zou hij op dit oogenblik, met zijn lieveling zoo gezellig naast zich, dolgraag
teruggekrabbeld zijn.
‘Ik denk, dat je bij een dominé in huis komt, waar 's middags drie of vier meisjes
uit de omliggende dorpen komen koffiedrinken,’ zei de burgemeester. ‘Mijnheer en
mevrouw de Wit hebben maar één dochter en dat meisje is van jou leeftijd. Dus kun
je 't er heel aardig hebben, want natuurlijk brengen die koffiedrinkstertjes ook heel
wat vroolijkheid mee.’
‘Gaan die dan 's middags om vier uur naar huis?’ vroeg Coby.
‘Ja, kind, maar ze moeten in de stad op school, net als jij?’
‘Och, laat mij dan ook iederen dag heen en weer gaan, eens in de week is zoo
weinig. 'k Zal zoo vreeselijk naar u verlangen en naar Teun en naar Geurtje,’ smeekte
Coby half schreiend.
Maar grootvader liet haar hand los en stond haastig van z'n stoel op. Hij wou zich
flink houden, zooals hij zich stellig had voorgenomen en bijna barsch antwoordde
hij nu: ‘Nee, dan geeft de verandering niemendal en kan ik je even goed hier laten.
Aan dat gevlieg met Bob moet ook een einde komen en je huis is tegenwoordig niet
Roodkapje, maar de boerderij!’
‘Dat zegt tante Lize ook, maar 'k doe er toch heusch geen kwaad, grootvader,’
bracht Coby in 't midden, ‘u heeft me toch ook nooit verboden er heen te gaan.’
't Werd den ouden man nu haast te benauwd, hij zag 't
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verkeerde van die bezoekjes evenmin in als zijn kleindochter, maar men vond nu
eenmaal, dat 't meisje te groot werd, om zoo in vrijheid opgevoed te worden. Nu zij
de laatste dagen geregeld met 't wagentje reed, werd die meening bij de dorpsbewoners
versterkt en kreeg tante er de noodige opmerkingen over te hooren. Deze was 't geheel
met haar kennissen eens, al zag ook zij er tegen op er een eind aan te maken en 't
fleurige kind in huis te missen.
‘'t Beste is, dat je nu eens met tante overlegt, wanneer je met haar naar die familie
toe moet gaan, om kennis te maken,’ zei de burgemeester na een oogenblik van stilte.
‘Ze willen je eerst wel eens zien.’
‘Wat komiek, word ik dan als een hoed of een japon op zicht gestuurd?’ vroeg het
meisje alweer wat opgewekter. ‘Dan nemen ze me zeker ook niet in huis, als ze me
niet aardig vinden. Misschien heb ik nog wel een kansje, hier te blijven. Als ik me
nu eens heel gek aanstelde, grootvadertje, wat dan?’
‘Och, kom je daar niet, dan moeten we weer wat anders zoeken en tref je misschien
een veel minder prettig gezin,’ waarschuwde de burgemeester. ‘Je doet verstandiger,
je beste beentje voor te zetten.’
Coby stond even na te denken en toen vroeg ze opeens: ‘Wie heeft dat nu eigenlijk
bedacht, opa? - U niet, dat kan ik aan uw neus zien. Zeg het eens eerlijk.’ Ze keek
hem strak in de oogen en ging hem als een rechter ondervragen. ‘Stouterd, u kunt
me niet eens missen,’ zei ze, met haar vinger dreigend ‘en waarom stuurt u me dan
weg?’
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‘Omdat 't beter voor je is, dat heb ik je immers al zoo vaak gezegd? 'k Zou 't niet
prettig vinden je als een jongen te zien opgroeien en.... als een domoor.’
‘En blijft u hier dan maar altijd in uw eentje zitten kniezen? Denk eens, nooit,
nooit kunt u me meer uit school halen.’
‘Nee, maar 's Zondags vieren we feest.’
‘En 's Zaterdags,’ vulde de ondeugd aan. ‘Wat zal zoo'n week lang duren!’
Daar blonk een traan in grootvaders oog; Co kuste hem dadelijk weg en deed nu
haar uiterste best hem op te beuren. ‘Stil maar,’ zei ze, terwijl ze met haar hand over
zijn gerimpeld voorhoofd streek, ‘'k zal heel goed m'n best doen en als ik groot ben,
ga ik nooit meer van u weg. Misschien word ik nog wel eens net zoo'n kraan als
Teun, maar dan moet er toch nog een groot wonder gebeuren. Kom, ga maar mee,’
stelde ze den ouden man voor, ‘'k wil Teun gauw even 't nieuwtje gaan vertellen;
wat zal hij opkijken!’
Als de beste maatjes wandelden grootvader en kleindochter samen gearmd door
de gang en bij de achterdeur gekomen namen ze afscheid van elkaar. ‘Nu niet meer
piekeren, ouwetje,’ zei Coby hartelijk, ‘ik beloof u, heusch hard te zullen werken.
Da-a-ag!’ En weg was ze.
Toen Co in 't achterhuis kwam, vond ze Teun in een boek verdiept en de grijze
Geurt rookte z'n gouwenaar. Trijntje was bezig, haar gezichtje met koffiedik te
beschilderen; ze vond 't blijkbaar heerlijk, zich zóó aan de bezoekster te

Henriëtte Blaauw, Onder één dak

143
kunnen vertoonen, want in een oogenblik was ze van haar stoeltje gesprongen en
liep Coby met uitgestrekte armpjes tegemoet.
‘Vin je me niet mooi?’ riep ze, ‘grootvader en Teun kijken niet eens naar me, is
dat nou aardig? En ze hebben ook al gekibbeld samen.’
De vuile vingertjes van Trijntje lieten leelijke sporen op Coby's schortje achter,
toen ze met zoo'n vreugde binnen werd gehaald. Maar op dit oogenblik was 't meisje
te veel vervuld van 't nieuws dat ze kwam vertellen, om ook maar op iets anders te
letten. Het ontstemde gezicht van den ouden Geurt merkte ze niet eens op en terwijl
ze voor de gezelligheid een stoel bijschoof, zei ze opgewonden:
‘Nou zul je allebei schrikken, want weet je wat er gebeurt? Ik ga na de vacantie
hier vandaan, om een stadsjuffer te worden. Wat zeg je daarvan? Dan kunnen we
niet meer zooveel bij elkaar zijn, Teun en lange wandelingen met Bob maken,’ klonk
het nu op meewarigen toon, ‘maar Zaterdags en Zondags ben ik er altijd, gelukkig.’
‘Ph, de een moet een dame en de ander een geleerde worden, een mooi span,’
spotte Geurt, ‘maar afijn, voor Teun is 't goed dat je opstapt, dan is 't meteen met al
die nieuwigheden gedaan.’
Coby gaf haar vriendje gauw een knipoogje, want deze had bij de jobstijding een
kleur als vuur gekregen en om hem maar dadelijk gerust te stellen, zei ze: ‘Mis,
oudje, z'n lessen gaan door, dat heb ik al lang met grootvader afgesproken. Verbeeld
je, nummer één van de klas te zijn
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en dan je mooie plannen te laten varen, dat zou immers niet mogen? En dan had ik
't op mijn geweten.’
‘Kijk eens, nou zit m'n haar ook nog vol!’ riep Trijntje opeens en ze klauterde op
grootvaders knie om zich zoo veel mogelijk te laten bewonderen. Maar inplaats van
een prijsje te krijgen, dat het kleine ding stellig voor 't kunstige werk verwachtte,
werd ze boos weggeduwd en riep Geurt: ‘Vooruit Teun, veeg 't gezicht van 't kind
eens schoon, dan doe je ook wat.’
Maar de jongen bleef op zijn plaats zitten en scheen niet van plan te zijn, een hand
naar z'n zusje uit te steken. Zelfs toen Geurt zijn bevel herhaalde, bleef Teun
oostindisch doof. Gelukkig wist Coby verdere onaangenaamheden te voorkomen,
door zelf den doek te halen, die voor alles dienst deed, en het beschilderde Trijntje
duchtig onderhanden te nemen. Hoewel de schoonmaak met veel tegengespartel van
Trijntjes kant gebeurde, slaagde Co er toch na veel moeite in, weer een behoorlijk
gezichtje voor den dag te brengen en gaf de oude baas haar nog wel een pluimpje.
‘Daar is Teun nou te grootsch voor, is 't niet slim,’ zei hij verontwaardigd, ‘maar
laat hij maar eerst eens voor de klas staan, dan zal hij nog wel andere akefietjes te
doen krijgen. Nooit wil hij een hand naar de kleintjes uitsteken.’
‘En hij houdt er toch zooveel van,’ beweerde Co, die nu eenmaal gewend was,
haar kameraadje door dik en dun te verdedigen, omdat ze 't verkeerde ook werkelijk
niet
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in hem zag. Ze hoopte zoo, dat Teun haar naar buiten zou volgen om hem nog wat
meer bijzonderheden van de groote plannen te kunnen vertellen, maar hij bleef leukjes
zitten, toen ze afscheid nam. 't Beste was maar, Bob in vertrouwen te nemen. Ja, als
die precies begrepen had, wat 't vrouwtje allemaal tegen hem zei, dan zou hij 't nieuws
heel wat anders opgevat hebben. Voor 't eerst voelde Co zich wel wat in de
vriendschap van Teun teleurgesteld, zou hij 't misschien niet zoo erg vinden, hier
voortaan alleen te zijn? De tranen sprongen haar in de oogen, als ze er aan dacht,
hem ginds te missen en met andere kennisjes plezier te moeten maken. Voor haar
gevoel was dat onmogelijk en ze zou er ook niet zoo gemakkelijk over heen kunnen
stappen.
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Negende Hoofdstuk.
Op bezoek.
‘Kind, zou je nu asjeblieft eens een beetje willen voortmaken, 'k word kriegel van
dat lange wachten!’ riep tante Lize op een Vrijdagmiddag ongeduldig aan de trap,
‘foei, 't is altijd ‘haast je langzaam met jou.’ Nadat ze haar blikken nog eens langs
haar zwart zijden japonrok had laten gaan, die alleen bij bijzondere gelegenheden
werd aangetrokken, nam ze haar kanten mantel van den kapstok en strikte voor 't
kleine spiegeltje de linten van haar hoed vast.
Boven op den overloop hoorde ze haastige voetstappen en terwijl Co zich over de
trapleuning boog, riep ze wanhopig: ‘'t Komt alleen van die akelige handschoenen,
tante, ik kan ze met de warmte zoo moeilijk aan krijgen. Toe,
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mag ik ze niet thuis laten? 'k Zal mevrouw de Wit wel vertellen, dat ik heusch een
paar bezit en daarmee zal ze wel tevreden zijn. Ph, 't is om te stikken,’ liet ze er
puffend op volgen.
Tante schudde afkeurend haar hoofd; zou Coby dan nooit eens begrijpen hoe 't
hoorde? Zij zelf had haar dikke vingers in glacé's geperst; waarom zou Co dan geen
dunne zijdjes kunnen aandoen. ‘Malligheid, niets dan malligheid,’ besloot ze bij
zichzelf en daarom riep ze ontstemd naar boven: ‘Daar kan geen sprake van zijn,
kind, als je een visite in de stad maakt, dien je er behoorlijk uit te zien.’
‘Nou en dan nog wel zoo'n gewichtige visite,’ spotte Co, ‘maar 'k zal m'n best
doen, tantetje! De trein wacht wel even als de conducteur ons ziet aankomen.’
‘Dat kun je begrijpen,’ mopperde tante, die steeds zenuwachtiger begon te worden,
‘als je nu nog langer zeurt....’
‘'k Ben al klaar,’ stelde Co haar gerust, ‘maar m'n handen zijn zoo stijf ingepakt,
dat ik ze niet eens kan dicht knijpen en in een van de vingertoppen zit ook al een
gaatje. Dat juffert, zullen we maar zeggen, is 't niet, tante?’
‘Spiksplinternieuwe handschoenen en nu alweer stuk,’ zuchtte deze, maar om
Coby niet langer op te houden, gaf ze maar geen antwoord meer. Eindelijk, eindelijk
kwam het kind in haar keurig moeselientje naar beneden en nu was tante zoo trotsch
op haar, dat er weer een lachje op haar gezicht kwam en ze niet kon nalaten, het
aardige,
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opgewekte ding eens even in de blozende wangen te knijpen. Wat allerliefst zag ze
er uit in dat smaakvolle japonnetje; juffrouw Lize had er werkelijk schik in, haar zoo
aan de dominésfamilie voor te stellen en als Co zich nu maar wat behoorlijk gedroeg,
zou men stellig wel met 't toekomstige huisgenootje tevreden zijn.
De laatste dagen had tante de moeilijke taak op zich genomen, haar nog een paar
degelijke lessen in manieren te geven, maar Co raakte er zoo door van de wijs, dat
ze nog meer vergat dan anders en soms zoo onhandig deed, of ze pas op de wereld
kwam kijken. De opvoedkunde van tante werkte eerder in de verkeerde richting en
daarom had ze verstandig gedaan er Co niet meer mee lastig te vallen.
Grootvader was naar 't gemeentehuis, dus kon hij z'n mooi aangekleede kleindochter
niet eens even bekijken. Maar vóór ze naast tante de laan uitwandelde, wipte ze nog
heel even naar de boerderij, om zich in haar paaschbeste plunje te vertoonen. Daar
schenen ze echter niet veel gevoel voor de nieuwe jurk te hebben, want Neeltje was
de eenige, die over het buurvriendinnetje in verrukking raakte en haar met groote
oogen stond te bewonderen. Ook Trien moest nog even een groetje hebben, dat was
Co zoo gewend en op gevaar af een duchtig standje te krijgen, werd Geurtje nog
even een zoentje gebracht. Op een drafje holde ze daarop de voordeur uit en tante
achterna, die rood van ergernis zag. Was dat ook een manier van doen, iemand zoo
lang te laten wachten? Als Co zulke onhebbelijkheden bij mevrouw de Wit begon,
zou de aardigheid
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gauw van haar af zijn! In haar verontwaardiging maakte tante zulke haastige pasjes,
dat Coby moeite had haar bij te houden; maar gedwee als een hondje volgde het
meisje haar op den voet, om verdere standjes te voorkomen. Op den dorpsweg brandde
de zon zoo fel, dat de pareltjes tante op 't voorhoofd stonden, maar er was geen tijd
meer de parasol te halen die ze bij dergelijke gelegenheden geregeld vergat. Gelukkig
bracht Trien op 't laatste oogenblik nog uitkomst, want juist waren ze een vrij zonnig
pad naar 't station ingeslagen, toen een luid geroep haar aandacht trok. Daar kwam
de goede meid aangewaggeld met de parasol onder haar arm, maar nu haastte Co
zich, haar tegemoet te gaan, om Trien den verderen loop te besparen.
‘Je bent een beste, hoor,’ hijgde de trouwe meid en meteen klopte ze haar
lievelingetje nog even op den schouder. Ze had diep medelijden met 't kind, dat nu
al in den vreemde moest en ze was ook zoo vrij geweest, de huishoudster flink haar
meening te zeggen. Deze kreeg ten slotte de schuld van alles en of de juffrouw al
volhield, dat de burgemeester zelf in overleg met den hoofdonderwijzer, tot 't besluit
was gekomen, Trien liet zich niet overtuigen. Ze kon maar niet gelooven, dat mijnheer
z'n lief kleindochtertje missen wou.
Heel vriendelijk behandelde de juffrouw de goede Trien den laatsten tijd ook niet
en was de kleine Geurt er niet geweest, die met zijn lieve lachjes den vrede tusschen
zijn beide verzorgsters bewaarde, dan zou 't niet zoo rustig in Roodkapje zijn
toegegaan en had Trien zich ook nu niet
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zoo voor haar meesteres uitgesloofd.
‘Als ze je soms geen aardig deerntje vinden, laat dan dat eigenwijze volk in de
stad maar gerust naar de maan loopen,’ hoorde tante Lize de meid nog roepen, toen
Co met de parasol kwam aandragen. ‘Je ziet er uit om door een ringetje te halen en
je hartje is goed, wat wil 'n mensch nog meer?’
Coby keerde zich even om en wuifde, in antwoord op dat pluimpje, haar dikke
vriendin nog eens hartelijk toe, waarna ze er nog een stapje bij deed, om de schade
van 't oponthoud zooveel mogelijk in te halen. Straks zou de trein nog voor haar neus
weggaan en de afspraak met de dominésvrouw op niets uitloopen.
Gelukkig had tante nog twee minuten tijd om een kaartje te nemen en kwam ze
hijgend op 't perron aan, waar haar reisgenootje haar met ongeduld wachtte. ‘Vooruit
juffrouw, een beetje voortmaken, anders komt u niet meer mee,’ waarschuwde een
vriendelijke conducteur haar en hij gaf haar een steuntje in den rug, om 't instappen
gemakkelijk te maken. Co had moeite zich goed te houden, want toen de trein weer
voortrolde, zat tante te blazen als een stormwind en deed Co 't verwijt, dat zij van
alles de schuld was. Gelukkig was deze op dat oogenblik zoo verstandig niet tegen
te spreken en vermaakte ze zich met de reizigers te bestudeeren, die met haar in de
coupé zaten. Langzamerhand raakte haar tong weer los en daar tante nog niet best
te spreken was, babbelde ze maar met een buurvrouw, die ook behoefte aan een
praatje scheen te

Henriëtte Blaauw, Onder één dak

151
hebben. Na een groot half uur bereikten ze de plaats van bestemming en sprong Coby
de hooge treden af, om, als een beleefde jongedame, tante bij 't uitstappen behulpzaam
te zijn. Eerst had het juffertje nog allemanspraats, maar toen ze het huis van den
predikant in 't oog kreeg, voelde ze haar hartje sneller kloppen en zei geen woord
meer.
De dominésvrouw heette nu wel een heel aardig mensch te zijn, maar je kon toch
niet weten, hoe ze bij nadere kennismaking tegenviel en de predikant stond bekend
als een strenge man, die zijn plichten zoo in de puntjes nakwam, dat Co er wel een
beetje den schrik van had. Toen ze nog in de stad woonde, was ze hem wel eens
tegen gekomen, hu, zijn ernstig gezicht kon ze zich nog best voorstellen, omdat ze
hem vaak had aangekeken. Maar alles kon toch ook meevallen en Coby sprak zichzelf
maar moed in, toen tante aan de bel had getrokken en ze even later werden binnen
gelaten.
‘Mevrouw wacht u al,’ zei 't dienstmeisje, ‘wilt u maar met me meegaan?’
Op haar teenen volgde Coby tante Lize door de gang, nog nooit had het anders
zoo vrijpostige ding zoo'n behoefte aan haar gezelschap gehad, want ze vond 't een
eng gevoel, strakjes alle blikken op zich gericht te zien. Ze trachtte zich de lesjes
van tante nog eens gauw even in herinnering te brengen, maar slechts één kon ze er
bedenken. ‘Je moogt nooit met je beenen over elkaar zitten, dat staat niet netjes voor
een jong meisje,’ had tante haar geleerd en nu nam Co zich stellig voor, dit niet te
vergeten. Als een jonge
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dame zou ze zich gedragen om tante geen verdriet te doen, al hoopte ze natuurlijk
in Roodkapje te mogen blijven.
‘Dag juffrouw, 'k vind 't prettig eens kennis met u te maken,’ klonk een zachte
stem, toen de meid de kamerdeur voor 't bezoek had geopend en tante Lize regelrecht
op mevrouw de Wit toestapte. ‘Kijk, dat is zeker ons aanstaand huisgenootje,
nietwaar?’
Coby knikte en nam plaats op een laag damesstoeltje, dat haar werd aangeboden,
maar daar dit zoo griezelig onder haar gewicht kraakte, was ze bang, er doorheen te
zullen zakken en al dadelijk een ongelukkig figuur te maken. Ze kon zich haast niet
verroeren en deed haar best, het gat van haar handschoenen te bedekken, dat onderweg
nog een beetje grooter was geworden.
Terwijl ze naar de gesprekken van mevrouw en tante zat te luisteren en er eigenlijk
een beetje voor spek en boonen bij zat, hoorde ze opeens een vroolijke stem in de
gang, die riep: ‘Waar is ze? - 'k ben toch zoo benieuwd hoe ze er uitziet!’ Meteen
ging de deur open en stapte er een fleurig meisje binnen, dat veel forscher dan Coby
was.
‘Hè, moeder, waarom heeft u me niet gewaarschuwd,’ riep ze teleurgesteld, ‘en
waar is vader nu?’
‘Bedaar, bedaar, je bent net zoo'n wervelwind,’ zei mevrouw de Wit vermanend.
‘Kom zeg eerst eens behoorlijk goeden dag.’
‘Dit is onze dochter, Nini,’ liet mevrouw er op volgen, terwijl ze het meisje een
wenk gaf, naar tante Lize toe te gaan. ‘Ik moet beginnen mijn verontschuldiging te
maken,
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dat ze weer zoo onbeleefd is. 't Is een toer, de kinderen goede manieren te leeren. Ze
moet aan Coby maar eens een voorbeeld nemen, die is dunkt me een beetje kalmer
uitgevallen.’
‘Nee, mevrouw, heusch niet,’ zei Coby openhartig, ‘maar omdat ik op visite ben
en m'n stoeltje zoo ijselijk kraakt durf ik me niet verroeren. Ik....’
Een booze blik van tante deed haar opeens zwijgen, maar nu nam Nini Co bij den
arm en riep lachend: ‘Kom er maar gauw uit, vader is er laatst ook al mee
omgetuimeld. Hier is een andere stoel, wacht, ik kom naast je zitten. Verbeeld u, ze
heeft in die warmte nog handschoenen aan, moeder,’ lachte Nini, ‘en gelukkig steken
haar vingertoppen er ook door. Ziet u nu wel, dat ik de eenige niet ben!’
Coby kreeg een vuurroode kleur en trachtte haar handen te verbergen, maar Nini
wist beter raad en stroopte die ‘nare dingen’ van Coby's vingers af.
‘Ziezoo,’ fluisterde ze, ‘nu hoef je ook niet zoo opgeprikt meer te zitten, je zult
eens zien, hoe gauw je hier thuis bent. 'k Vind 't echt fijn, dat je bij ons komt en we
hebben nog drie meisjes op de koffie. Jansje de Graaf is niet zoo aardig, maar die
laten we meestal ook links liggen, zie je.’
Al pratend was Nini steeds dichter bij haar nieuwe vriendin gaan zitten en nu
waren de meisjes al gauw in zoo'n vertrouwelijk gesprek gewikkeld, dat Co totaal
vergat op visite te zijn, ja soms had ze zoo'n pret in Nini's verhalen, dat ze in lachen
uitbarstte. Al tweemaal had tante
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haar een boozen blik toegeworpen, toen Coby, ondanks 't verbod, toch met de beenen
over elkaar gekruist zat en de handen om haar knie had geslagen. Dat was nu eenmaal
haar geliefkoosde houding en nu ze zag, dat Nini geen zier beter was dan zij, nam
ze 't ook niet zoo nauw meer met die lastige manieren. Ze was er nu al zeker van,
dat ze hier wel een plaatsje zou krijgen en nu de kennismaking haar in dit korte
oogenblikje zoo was meegevallen, begon ze steeds meer vrede met de groote
verandering te krijgen.
Toen ze ten slotte nog kennis met den dominé maakte, voor wien ze wel een beetje
bang was, ging ze toch met een gerust gevoel naar huis terug en verlangde er al naar,
ook met de andere meisjes kennis te maken.
Dat tante niet zoo erg gesticht was over Co's gedrag bij die wildvreemde menschen,
laat zich begrijpen, en ze kreeg er ook nog heel wat over te hooren. Maar toen Co
haar misdrijf trachtte goed te maken, door tante te overtuigen, dat ze onder haar
lachbuien geen druppeltje limonade op haar moeselientje had gemorst, vond de
huishoudster 't alweer een geluk, dat ze voor die ramp gespaard was gebleven.
In Roodkapje teruggekomen, deed Coby natuurlijk uitvoerig verslag van haar
ervaringen en Nini werd geprezen, of ze de beste van de wereld was. Toen grootvader
en Trien volkomen op de hoogte gebracht waren, vond Co 't bepaald noodig, ook
nog even naar de achterburen te gaan, waar ze de familie de Wit zoo hoog ophemelde,
dat de oude Geurt er zijn hoofd over schudde.
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‘Als ze je daar nou maar goed onder den duim houden, daar is alles om begonnen,’
zei hij, ‘de dominé zal z'n verstand wel gebruiken.’
‘Ja, hij ziet er niet gemakkelijk uit,’ bekende Co met een vies gezicht, ‘maar Nini
is een snoes. 'k Vind 't toch ook wel aardig een vriendinnetje er bij te krijgen,’ zei
ze tegen Teun. ‘Tante heeft me beloofd, dat ze den eersten den besten Zondag na de
vacantie bij me op visite mag komen om met Roodkapje en alle bewoners kennis te
maken. Wat zullen we dan een pret maken, Teun, ze moet 't wàt goed bij ons hebben.’
‘Och, 't lijkt me toch leuker met je beidjes,’ antwoordde de jongen knorrig, ‘een
derde stuurt den boel vast in 't honderd, let er maar eens op.’
Maar nu kwamen de anderen Coby te hulp, ze vonden 't echt flauw van Teun, zich
altijd zoo te verzetten en nu de kinderen steun aan elkaar hadden, spaarden ze hem
niet. Maar Co had alweer vreeselijke spijt over 't vriendinnetje begonnen te zijn en
liet er zich verder niet over uit.
Teun was zoo uit z'n humeur nu hij zich in de toekomst van z'n plaats verdrongen
zag, dat hij een houding aannam, alsof hij plan had, er maar op los te slaan. Doch
gelukkig voorkwam vader Henk den strijd, door nog juist bijtijds tusschenbeiden te
komen. Hij was 't geheel met Coby eens, dat zoo'n visite op Zondag heel aardig was
en hij raadde haar aan, Teun dan maar aan z'n lot over te laten, als hij er geen genoegen
mee nam.
Maar Co kon zich alweer niet voorstellen, dat 't ooit zoo

Henriëtte Blaauw, Onder één dak

156
ver zou komen en daarom moest ze hartelijk om dien mallen raad van Henk lachen.
Ze knikte haar vriendje maar eens vriendelijk toe, alsof ze zeggen wou: ‘Laat ze
maar praten, wij weten 't samen wel beter.’
Maar na dit voorval scheen 't wel, of Teun altijd de bokkepruik op had en zoo
moest de arme Co 't dikwijls ontgelden. Ze was goedhartig en meegaand genoeg,
altijd maar weer naar z'n pijpen te dansen; nee, ze dacht er nooit aan, hem verwijten
te doen, omdat ze aan die kuren gewend raakte en 't niet meer dan natuurlijk vond,
dat Teun de baas over haar speelde. Hij wàs toch immers ook de baas, zoowel op
school als bij de verschillende spelletjes, die hij alleen zoo knap wist te verzinnen.
Maar haar wandeltochtjes met Geurtje zette ze door en tot haar groote verbazing
ging Teun nu, hoe vervelend hij 't loopen achter 't wagentje ook vond, vaak met haar
mee. Co begreep maar niet, waaraan ze die vriendelijkheid te danken had, en vroeg
het hem ook maar nooit. Ze prees Teun alleen, omdat hij zich zoo voor z'n
vriendinnetje opofferde.
Hoewel Coby veel in de boerderij was en met de kleine meisjes in de wei speelde,
vergat ze toch ook haar grootvadertje niet, die in deze dagen wel een beetje troost
noodig had. Bijna iederen morgen bracht ze hem naar 't gemeentehuis, en een paar
uur later stond ze weer op wacht, om hem een gezellig wandelingetje naar huis te
bezorgen. Vaak haalde ze hem ook tot langere uitstapjes over, wanneer ze merkte,
dat hij wat somber keek en dan wist ze zoo aardig met hem te keuvelen, dat hij toch
weer welge-
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moed in Roodkapje terug kwam. Na 't eten zette ze zijn pantoffels klaar, ja, zelfs
stopte ze zijn pijp en dat zou de oude heer niemand anders toevertrouwd hebben.
Zijn geborduurd kalotje vergat ze evenmin, terwijl het vaasje frissche bloemen nooit
in zijn kamer ontbrak. Zeker, juffrouw Lize zou niet minder goed voor hem zorgen,
dat wist hij wel van vroeger, toen Coby er niet was, maar hij wist ook, dat niemand
de bouquetjes zoo smaakvol voor hem kon schikken dan zijn lief kleinkind. Haar
een week achtereen te missen, leek hem zoo lang, omdat hij veel alleen was. Hoe
meer 't einde van de vacantie naderde hoe meer Co bij hem bleef en dit maakte tante
wel eens wanhopig. Dikwijls moest Coby weer een jurk of lijfje passen en dan kon
tante niet met 't naaiwerk opschieten, als de afspraak, op een bepaald uur thuis te
zijn, werd vergeten. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat rammelde de machine,
want de degelijke huishoudster wou alles zelf in orde maken. De verschoten
japonnetjes werden door nieuwe vervangen en nog nooit had Co zulke mooie
borduursels aan haar schorten en ondergoed gezien. Als tante zoo ijverig bezig was
en het blij kraaiende Geurtje naast haar in 't wagentje spartelde, liet ze 't wieltje voor
zijn plezier nog wel eens vaker draaien dan noodig was en dan lag er zoo'n zonnig
trekje op haar gezicht, of er niets meer aan haar geluk ontbrak. Ze zag er werkelijk
tegen op, haar kleinen beschermeling weer aan de moeder af te staan en dit zou toch
gauw moeten gebeuren. Henk had 't bericht van 't ziekenhuis meegenomen, dat Griet
over een dag of
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tien stellig naar huis zou kunnen gaan. 't Trof goed, dat de kinderen dan weer naar
school waren en de drukke Coby geen dagelijksche bezoekster in de boerderij zou
blijven. Neeltje was nu zes, die moest dus naar de groote school en Janneke beviel
't zoo goed bij de aardige bewaarschooldames, dat Henk besloten had, ook Trijntje
er heen te sturen. Dan kwam er meer rust in huis en zou moeder kalmpjes haar werk
kunnen hervatten.
Zoo stonden de zaken, toen Coby's koffertje in 't laatst van Augustus door tante
werd ingepakt en de dag van vertrek voor de deur stond. Veel zou ze niet mee te
dragen hebben, omdat ze geregeld in Roodkapje terug kwam. Tegen de nieuwe school
en haar strenge wetten zag Co wel een beetje op; nu moest ze natuurlijk ook haar
belofte houden en flink aanpakken. Ze had mevrouw de Wit hooren zeggen, dat Nini
graag leerde en niet best kon velen dat een ander haar voor kwam. Jammer genoeg
zat ze in een hoogere klas en kon Coby dus niet met haar wedijveren. Maar Jansje
de Graaf, het minst aardige meisje, zooals Nini had gezegd, kwam in de vijfde en
daar dit ook al een knap bolletje scheen te zijn, nam Co zich stellig voor, in ijver niet
bij haar onder te doen. Elsje en Nannie de Vries, de beide andere koffiedrinkstertjes,
waren jonger en werden door Nini en Jans nog als babys beschouwd.
Den laatsten dag van de vacantie wou Co nog volop van haar vrijheid genieten en
daarom had ze Teun gevraagd met haar en Bob mee te gaan, om alle lievelingsplekjes
nog eens op te zoeken. Dat kon voortaan iedere week ook
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nog gebeuren, maar Co had er een voorgevoel van, dat daarvoor de tijd te kort zou
zijn. Wat moest er op zoo'n Zaterdagmiddag en Zondag wel niet allemaal afgedaan
worden! In de eerste plaats was er natuurlijk een boel te vertellen, want grootvader
en tante Lize zouden van dag tot dag willen weten, wat ze nu wel had uitgevoerd,
vooral in den eersten tijd, als haar verblijf bij de familie de Wit nog een nieuwtje
was. En Teun mocht er ook niet bij te kort schieten, 't was voor den stakkerd toch al
zoo saai, op z'n eentje naar school te gaan. Maar hoe goed Co 't ook met hem voor
had, toch scheen de jongen bang te zijn, dat ze haar woord niet zou houden, want hij
begon haar nu alvast van allerlei dingen te beschuldigen, die naar zijn meening later
zouden gebeuren. Geen wonder, dat ze zich die onbillijke verwijten erg aantrok en
ze bleef dan ook bij hoog en bij laag volhouden, dat hij haar vriendje zou blijven, al
kwamen er ook nòg zooveel nieuwe kennisjes opdagen.
‘Heb ik dan ook niet gevraagd, of je fransche lessen mochten doorgaan? - daar
dacht ik 't eerst aan toen ik van de groote verandering hoorde,’ verdedigde Coby
zich. ‘Me dunkt dat ik je niet in den steek laat en als je later naar de normaalschool
wilt, zal ik ook wel weer een goed woordje voor je doen. Je bent m'n dikste vriendje
en waarom zou dat dan anders worden? 'k wou dat je nu eindelijk eens met dien
onzin ophield.’
Als Coby zoo praatte, was Teun voor een poosje weer gerustgesteld, maar zijn
jaloezie bleef hem toch gedurig
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plagen en altijd kwam hij weer met nieuwe bezwaren voor den dag. Volgens hem
was er maar één op de wereld die hem in alles de hand boven 't hoofd hield, dat was
moeder. Maar aan haar alleen had hij niet genoeg, omdat de vechters, die tegenover
hem stonden, en om z'n plannen lachten, te machtig waren. Neen hij wou Coby niet
missen, maar als ze nu 's Zondags vriendinnetjes meenam, zouden die stadsnufjes
zich niets aan zoo'n boerenjongen laten gelegen liggen en lachten ze Coby nog uit,
omdat ze zich met hem bemoeide.
Een andere jongen van dien leeftijd zou allicht niet aan dit alles gedacht hebben,
maar Teun was slim genoeg, een beetje vooruit te zien. En de lieve, goedhartige Co
wist op 't laatst niet beter te doen, dan de schouders voor hem op te trekken, daar ze
geen zier van al die malligheid begreep.
Grootvader, tante Lize en Henk, die 't koffertje droeg, deden Coby op een
Maandagmorgen, na de vacantie, uitgeleide. Ze probeerde zoo kalm mogelijk te zijn,
want de schoolkinderen, die met haar in dezelfde coupé kwamen, hoefden niet te
weten, hoe zenuwachtig ze eigenlijk was. Ze troostte zich maar met de gedachte,
over zes dagen weer in 't lieve Roodkapje terug te zijn en ze wist immers, dat ze 't
bij de familie de Wit ook goed en gezellig zou hebben.
Bovendien mocht ze Nini Zaterdag al meenemen, dus had ze dat pretje in 't
vooruitzicht. Was ze maar eenmaal aan de school en 't meerdere werk gewend, dan
zou ze zich wel in 't nieuwe leventje schikken en wist ze bijna zeker dat
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Meteen ging de deur open en stapte er een fleurig meisje binnen, dat veel forscher dan Coby was.
(Bldz. 152.)
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de verandering niet zoo vreeselijk zou zijn, als ze zich die nu voorstelde. Hoe prettig
had ze 't vroeger in diezelfde stad met moedertje gehad, maar die miste ze daar nu...
Coby had zich strakjes bij 't afscheidnemen zoo goed gehouden, maar nu er zulke
droevige gedachten bij haar opkwamen, had ze moeite, haar tranen te bedwingen.
Ze tuurde maar steeds het raampje uit en gaf bijna geen antwoord als haar
reisgezelschap haar in 't gesprek wilde halen. - De toren van 't dorp was van uit 't
raampje, waarvoor Coby zat, niet meer te zien, maar ze wist, dat ze ginds, onder 't
begroeide dak van Roodkapje aan haar dachten. Nu werd grootvader vanmorgen niet
meer door haar naar 't gemeentehuis gebracht en moest Teun alleen naar de school...
Voor hen zou 't even vreemd zijn als voor haar...
Al spoedig was ze op de plaats van bestemming en stapte met de andere kinderen
uit. Volgens afspraak zou ze vóór schooltijd nog even bij de dominésfamilie aangaan
om 't koffertje aan mevrouw te geven en Nini meteen af te halen. Deze had al met
ongeduld naar 't nieuwe huisgenootje uitgezien en vloog haar bij de eerste begroeting
zoo onstuimig om den hals, dat Coby dreigde plat gedrukt te worden. Met de armen
om elkaars middel geslagen werd even later de wandeling naar de school ondernomen.
Toen Nini haar vriendinnetje naar de vijfde klas had gebracht, na haar, als een lief
moedertje nog wat moed ingesproken te hebben, schoof Co maar zoo gauw mogelijk
in de haar aangewezen bank, om van daar uit haar nieuwe klasgenootjes eens goed
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op te nemen. Zij zelf hoopte maar zoo weinig mogelijk bekeken te worden. Het
koffiedrinkstertje, Jans de Graaf, kwam op 't laatste nippertje aan, zoodat Co voor 't
luiden van de bel geen gelegenheid meer had, met haar kennis te maken.
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Tiende Hoofdstuk.
De eerste Zondag.
‘Zeg, hoe vin je 't nu bij ons?’ vroeg Nini na een paar dagen, terwijl ze op weg naar
huis, haar arm vertrouwelijk in dien van Co stak.
‘Och, 'k ben er nog maar zoo kort,’ was 't ontwijkend antwoord.
‘Kort? - je zeurt!’ riep Nini, ‘je kent ons nu toch genoeg, maar je wilt 't zeker liever
niet zeggen, omdat 't je is tegengevallen.’
Co kreeg een kleur, wat moest ze daarop antwoorden? Nee, tegengevallen was 't
haar niet, ze vond 't werkelijk wel prettig bij de familie de Wit, maar aan sommige
dingen moest ze nog erg wennen. Och, ze zag er ook geen kwaad in, dit Nini te
bekennen en daarom zei ze eerlijk:
‘'t Is hier veel strenger, maar dat is ook de reden, dat ik bij jullie ben gekomen.
Grootvader is een heel, heel
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andere man dan de dominé. 'k Wist bijvoorbeeld niet, wat ik hoorde, toen je papa
zei, dat we op zijn studeerkamer ons huiswerk moesten maken en ik schrok me later
een ongeluk, want ik had er niet op gerekend, dat ik 't hem ook nog moest laten zien.
Ik meende al zoo m'n best gedaan te hebben en toch moest ik 't overschrijven. Zie
je, Nini, zoo iets vind ik verschrikkelijk en ik kon hem den heelen avond niet
vriendelijk meer aankijken, hoe gezellig hij onder 't theeuurtje ook aan 't vertellen
was.
‘En dan vind ik dat tuintje van jullie zoo akelig klein,’ ging Coby voort, ‘er staat
haast geen bloem in, o, dan moet je bij ons eens zien. Heel 't huis is met rozen en
kamperfoelie begroeid, je vindt haast geen plekje in den tuin waar niet gezaaid is.
Heusch, je voelt je daar lang niet zoo gevangen als hier. Die nare, kale muren vind
ik zoo triest, wij hebben een hek om den tuin, waar je doorheen kunt kijken.’
‘En hoe vind je moeder dan?’ zei Nini een beetje teleurgesteld, maar nu twijfelde
ze niet, of op die vraag zou een prettig antwoord volgen.
‘Ja, je moeder is een schat, eerlijk waar!’ riep Co, ‘maar tante Lize was, vooral in
den laatsten tijd, ook heel aardig. O, Nini, je weet niet, hoe heerlijk we 't in Roodkapje
hadden,’ klonk 't bedroefd, ‘en dan die gezellige achterburen... 'k Moet er maar niet
te veel aan denken.’
‘Mal kind, je hebt mij nu toch ook, vin je dat dan geen reuzenmeevallertje?’ lachte
Nini ondeugend. ‘Je vertelde me zelf, dat je nooit een echte vriendin hebt gehad en
nu
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bezit je er een, en een heele dikke ook!’
‘Nee, maar een vriendje had ik wel, ben je dat nu al weer vergeten? Me dunkt
toch, dat ik vaak genoeg over hem gepraat heb,’ antwoordde Coby. ‘Als je Zondag
met Teun kennis maakt, zul je eens zien wat een aardige jongen hij is en knap, nee,
daar sta je versteld van. Hij weet over alles mee te praten en dan houd ik m'n mond
maar dicht.’
‘O, die is leuk!’ riep Nini, ‘Jans is in jou oogen ook al zoo'n wonder, maar laat 't
toch niet te veel merken, ze is al trotsch genoeg. 't Vind 't een naar kind, met al haar
geleerdheid, als Teun ook zoo is, passen die twee prachtig bij mekaar!’
Co vond 't erg vervelend, dat Nini dit zei, want onwilkeurig had ze Jans in stilte
al een paar maal met haar vriendje vergeleken. In een heeleboel dingen kwamen ze
met elkaar overeen en Co vond het meisje ook niet zoo onaardig als Nini gezegd
had. Wel staken de twee andere koffiedrinkstertjes, Elsje en Nannie gunstig bij haar
af, maar die peuzels telden ook eigenlijk niet mee.
Och, als Nini, die zelf zoo eenvoudig was, de gebreken van Jans in een rijtje
opnoemde, kon Co haar geen ongelijk geven, maar dan trachtte ze haar klasgenootje
toch altijd nog te verdedigen. Coby was die eigenwijze maniertjes zoo van Teun
gewend, dat ze er zich ook niet zoo aan ergeren kon. 't Was zelfs al gebeurd, dat Nini
haar moeder er bij had gehaald, om Coby van Jans' onhebbelijkheden te overtuigen,
maar deze was verstandig en sprak haar meening tegenover de meisjes niet zoo gauw
uit. Co merkte echter
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wel, dat mevrouw haar dochtertje niet geheel ongelijk gaf, anders zou ze Jans veel
meer de hand boven 't hoofd gehouden hebben, dan ze nu deed.
‘Is Teun eigenlijk een boerenjongen?’ vroeg Nini, terwijl ze een poosje zwijgend
hadden voortgeloopen.
‘Ja, hij heeft klompen aan,’ antwoordde Co, ‘vind je dat erg?’
‘Verbeeld je, waarom, 'k verlang met hem kennis te maken!’ riep Nini, en blij in
't vooruitzicht, Zaterdag mee naar Co's lievelingsoord te gaan, klopte ze haar vriendin
stevig op den schouder. Co vertelde Nini maar niet, hoe vreeselijk ze naar 't eind van
de week verlangde, ze telde de uren en snakte er naar, weer eens geheel vrij te zijn.
Want bij de familie de Wit was haar tijd precies ingedeeld en zoo werd er geregeld
piano gestudeerd. Soms leek 't wel of er een smid op hamerde, bah, 't beviel Co niets
iederen dag weer haar vaste gangetje te gaan en ze vond het soms noodig, haar
ergernis op de piano lucht te geven. Nee, nooit had ze gedacht, dat er zooveel van
haar gevraagd zou worden. Ze moest werken en... zachtjes gezegd was dat gelukkig
ook, anders zou Co haar belofte, op school flink haar best te doen, niet zoo trouw
nagekomen zijn, hoe graag ze ook in alles haar woord hield.
Met de meisjes in de klas kon ze 't best vinden; iedereen mocht haar graag en de
‘baby's’ vonden 't een groote aanwinst, dat Co bij den predikant in huis was gekomen.
Er heerschte aan de koffietafel een prettige toon, al werd Jans wel eens wat voor 't
lapje gehouden, die daardoor
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een beetje meer ‘koest’ werd, zooals de meisjes onder elkaar zeiden. Doch werd Jans
te veel het mikpunt, dan was 't altijd Coby, die haar in bescherming nam.Zoo was eindelijk de Zaterdag daar, waarop de beide vriendinnen naar Roodkapje
zouden gaan. Ze hadden gemeend, dadelijk na schooltijd te mogen vertrekken, maar
daar kwam niets van in, omdat 't huiswerk voor Maandag eerst gemaakt moest worden.
't Hielp niet, of ze al sip keken en Co nog een wijs woordje in 't midden bracht, plicht
ging vóór plezier en daarmee uit. Dus vlogen ze om twaalf uur op een drafje naar
huis, om zoo gauw mogelijk klaar te zijn. Daar Nini een klas hooger zat, kreeg ze
meer werk op dan Co, maar onderweg hadden de meisjes afgesproken, dat Nini voor
dit enkele keertje maar een boterham minder zou eten, om eerder aan 't pennen te
gaan. Dat vond ze wel heel akelig, maar wanneer ze te veel tijd verloren, zouden ze
den trein van half drie niet eens kunnen halen. Met vreeselijke haast probeerde Co
haar boterham met melk naar binnen te slikken, maar een strenge blik van dominé
de Wit maakte gauw een eind aan 't schrokken. Tot overmaat van ramp hadden ze
niets bijzonders op de boterham en zoo kostte het dubbele moeite binnen den kortst
mogelijken tijd de vaste portie op te krijgen. 't Schreien stond Nini nader dan 't lachen,
toen 't haar mislukte, een boterham weg te smokkelen en wanhopig keek ze naar den
grooten wijzer van de pendule die vandaag wel vooruit scheen te vliegen.
Daar de predikant aan zijn preek werken moest, gingen
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de meisjes gelijk met hem naar de studeerkamer en daar werd haar nog eens goed
op 't hart gedrukt, muisjesstil te zijn. Gelukkig zat hij met den rug naar Co en Nini
toe en was hij zoo in gedachten verdiept, dat 't hem niet opviel, hoe haastig de pennen
van 't tweetal over 't papier krasten. In een wip was Co klaar en nu maakte ze van
haar vrijen tijd gebruik op een vodje papier een briefje aan Nini te schrijven. Ze
stelde haar vriendinnetje voor, strakjes de kamer uit te gaan, om niet de kans te loopen
de sommen weer te moeten overmaken. Bij Co was 't gevaar groot, tot die straf
veroordeeld te worden, want achter de laatste optelling pronkte een groote klad
inplaats van een bescheiden nulletje.
Natuurlijk vond Nini dit plan prachtig en met een tevreden lachje zette deze haar
werk voort. 't Ging Co vandaag veel te langzaam naar haar zin en die klok tikte zoo
akelig hard net of ze ongeduldig riep: ‘Is 't nou af, - is 't nou af!’ Een flinke schop
onder de tafel deed Nini van haar werk opzien en na de haastige overbuur beduid te
hebben, wat ze nog te doen had, stopte ze haar ooren met de beide wijsvingers dicht,
om niet meer afgeleid te worden. Die moeilijke aardrijkskundeles wou er maar niet
in en ze had haar juist voor 't laatst bewaard, omdat er maar zoo'n paar regeltjes te
leeren waren. ‘Flap,’ - daar ging eindelijk het boek dicht, maar nu moest er met
overleg gehandeld worden. Zoo stilletjes mogelijk schoof Nini haar stoel achteruit
en Co volgde haar voorbeeld. Als een paar boosdoeners slopen ze op de teenen naar
de deur, maar
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juist had Nini de kruk omgedraaid, toen haar vader om keek en vroeg: ‘Is je werk
naar behooren gemaakt, kind?’ Gelukkig kon ze naar waarheid zeggen dat 't er netjes
uitzag, maar als Co aan 't zelfde verhoor werd onderworpen, wat dan? Doch vandaag
kwam ze er bij uitzondering goed af, want de predikant boog zich dadelijk weer over
zijn werk en gaf de meisjes daardoor gelegenheid, gauw te ontsnappen. Met een blij
lachend gezicht danste Co de polka op den overloop, heerlijk, nu kon ze tot Maandag
van haar vrijheid genieten. Nadat de handen, die vol inkt zaten, onder 't fonteintje
nog even een stortbad hadden gekregen en de schooljurk voor een netter japonnetje
was verwisseld, stapten de vriendinnen de voordeur uit. Mevrouw de Wit had zoo'n
schik in 't aardige spannetje, dat zij de meisjes nog lang na wuifde en natuurlijk werd
haar groet even hartelijk beantwoord.Grootvader had alleen naar den trein gewild om zijn kleindochter 't eerst te
begroeten, maar hij moest er wel in toestemmen, dat Bob hem vooruit sprong, die
later ook met luid geblaf 't bezoek in Roodkapje aankondigde. De poedel draaide
voortdurend als een tol in 't rond en hield niet op, zijn vrouwtje met de dolste sprongen
te verwelkomen. Had Nini zich zelf niet parmantig als de vriendin van Coby
voorgesteld, dan zou ze bij aankomst werkelijk door den ouden heer over 't hoofd
zijn gezien. De goede man kon de meisjes onderweg haast niet bijhouden, zoo dapper
stapten ze voort en natuurlijk moest hij van 't begin tot 't eind vertellen, hoe 't in de
afgeloopen week wel in Rood-
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kapje en de boerderij was gegaan.
Het briefje, dat Co van hem had gekregen, was, volgens haar, een veel te kort
kattebelletje geweest. Daarin had hij ook niet verteld, dat moeder Griet Maandag
zou thuis komen en nu ze dit groote nieuws van hem hoorde, was ze zoo blij, dat ze
besloot, Nini zoo gauw mogelijk mee naar de achterburen te nemen. Co wilde haar
trouwe vrienden graag met die heerlijke gebeurtenis gelukwenschen. Meteen had ze
ook alweer een plannetje bedacht, maar dat verklapte ze nu nog maar niet, om
grootvader in de gelegenheid te laten, het gebeurde in die week zoo precies mogelijk
te vertellen.
Tante kwam de meisjes al in de laan tegemoet en Trien stond in de voordeur. Ze
stak haar ruwe werkhanden dadelijk naar Co uit en drukte de teere vingertjes van
haar lieveling haast in haar groote vuisten fijn. Nini moest om de dikke, blozende
meid lachen, die ook haar met groote hartelijkheid in Roodkapje welkom heette.
Hoewel Nini het huis nog nooit gezien had, meende ze 't, na de beschrijving van
Co wel te kunnen uitteekenen, maar nu bleek het, dat ze er zich toch een heel andere
voorstelling van had gemaakt. Zoo mooi had ze 't zich niet gedacht en bij 't zien van
al die prachtige bloemen kon ze zich begrijpen, hoe treurig Co 't ingesloten stadstuintje
met zoo'n enkel roosje vinden moest. Nini wist nu al, dat ze 't hier heerlijk hebben
zou, want ze voelde zich al dadelijk op haar gemak. En wat had ze een schik in
Geurtje, die haar met groote, verwonderde oogen lag aan te staren,
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alsof hij maar half genoegen met de kennismaking nam.
‘Zeg, waar is Teun nu?’ vroeg ze even later, toen ze samen in Coby's kamer waren
om zich wat op te knappen, ‘'k zou hem zoo graag eens willen zien.’
‘Ja, we gaan zoo dadelijk naar de boerderij,’ beloofde Coby, ‘hij houdt zich zeker
een beetje op 'n afstand, omdat hij weet dat jij er nu bent. Och, hij kent je ook niet,’
liet ze er verontschuldigend op volgen, ‘ik zou geloof ik, net zoo doen. Wat zal hij
't leuk vinden, als hij ons strakjes ziet!’ In haar hart vond ze 't vervelend, dat hij zich
nog niet eens even vertoond had, maar dit wilde ze Nini toch liever niet bekennen.
De achterburen waren in groote vreugde over de aanstaande thuiskomst van moeder
Griet en toen Co haar vroolijk snuitje om 't hoekje van de deur stak, werd de blijdschap
nog verhoogd. Met plechtige gebaren stelde ze haar vriendinnetje aan de familie voor
en nu werd Nini, vooral door de kleintjes, van top tot teen opgenomen. Maar Teun
scheen niet veel belang in haar te stellen, want hij keek haar gewoon voorbij en deed
Coby van allerlei vragen over haar nieuwe school, 't huiswerk en de onderwijzeres.
Doch daar de kleintjes haar geheel in beslag namen en met haar spelen wilden, werd
't zoo rumoerig in de kamer, dat de oude Geurt het noodig vond zijn stem te laten
gelden en 't jonge volkje tot de orde roepen. Co en Nini proestten 't uit van 't lachen,
toen Neeltje, Janneke en Trijntje daar als gedresseerde soldaatjes op een rij stonden,
maar uit vrees, de prettige stemming van zooeven te bederven, be-
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sloten ze maar, zoo gauw mogelijk op te stappen.
‘Ga met ons mee, dan zal ik je een heeleboel uitleggen,’ fluisterde Co haar vriendje
in 't oor en dadelijk trok hij zijn klompen aan, die op 't blauwe stoepje, voor de deur
stonden. Met hun drietjes kuierden ze nu den tuin door en daar Teun in 't midden
liep, kon Nini hem, onder Co's verhalen eens goed opnemen. 't Speet haar wel voor
haar vriendinnetje, maar een leuke baas kon ze hem tot nu toe niet vinden, hoe ze
ook haar best deed, iets aardigs in hem te ontdekken. Nog geen vriendelijk woord
had hij tegen haar gezegd en op haar vragen kreeg ze nauwelijks antwoord. Doch
Co kon blijkbaar best met hem opschieten, want haar mond stond niet stil en hij
scheen ook nog al belang in haar nieuw leventje te stellen. Maar na een poosje wist
hij al genoeg en vond 't noodig, zelf aan 't woord te komen. Nu volgde er zoo'n lang
relaas van mooie cijfers die hij had gekregen en hing hij zulke wonderlijke verhalen
op van de domkoppen, die bij hem in de klas zaten, dat hij Nini aardig begon te
vervelen. Coby zag hetzelfde ondeugende trekje op haar gezicht, dat ze ook bij Jans'
verhalen kon hebben. O, dan flapte Nini er soms zooveel uit, dat Coby vaak bang
voor kibbelpartijen was geweest. Ze begreep niet, waarom haar vriendinnetje nu zoo
mal deed, 't was toch heel gewoon, dat ze elkaar veel te vertellen hadden? Maar uit
alle voorzichtigheid bracht ze 't gesprek maar gauw op iets anders, want ze zou 't
tegenover Teun niet prettig vinden als Nini iets onaardigs zei en zich daardoor minder
lief voordeed dan ze werkelijk was.
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‘'k Weet een mooi plannetje, Teun,’ zei Co opeens, ‘we zullen jullie kamer versieren,
omdat je moeder Maandag thuis komt. Alle kinderen moeten er een handje aan mee
helpen. 't Is zoo prettig, met bloemen verwelkomd te worden, je zult eens zien, hoe
blij ze dan kijkt.’
‘Ja, dat moeten we doen,’ zei Teun, ‘'k had zelf ook al zooiets gedacht.’ Nini keek
hem eens eventjes aan, daar ze stellig geloofde, dat hij jokte, maar ze zei niets, omdat
ze zich natuurlijk wel vergissen kon. ‘Zorg jij dan voor de bloemen,’ zei hij, na zich
even bedacht te hebben, ‘de tuin staat vol genoeg.’ Co beloofde, Maandag heel in
de vroegte een mooien voorraad te zullen plukken en Nini bood aan, haar te helpen.
‘We mogen wel voor dag en dauw opstaan, om voor schooltijd klaar te komen!’
riep Coby opgewonden, ‘ik dacht 't eerst Zondag te doen, maar dan zijn de bloemen
den volgenden morgen niet frisch meer. En ik zal je moeder's stoel met de mooiste
dahlia's versieren, die er in onzen tuin staan,’ vervolgde ze, terwijl ze Teun op den
schouder klopte, ‘dat lijkt me 't leukste werkje nog.’
Teun zei hierop niet veel, hij had spijt, dit zelf niet verzonnen te hebben, want
zoo'n mooie stoel zou moeder natuurlijk 't eerst opvallen. ‘Maandagmorgen spreken
we wel verder af, hoe alles gebeuren moet,’ antwoordde hij een beetje boos, ‘'t hangt
er ook van af, wat bloemen je meebrengt.’
‘Armen vol, dat snap je, grootvader wil ze graag voor zoo'n goed doel afstaan, dat
weet ik stellig,’ verzekerde Co,
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‘als we ze maar niet zoo vlak bij de laan afplukken. Dan is 't bij de voorste perken
zoo kaal en zou je tante Lize eens hooren! Ze is toch al zoo uit haar hm omdat ze
haar pleegkindje weer moet afstaan; 't was zoo'n lievelingetje van haar geworden.’
Terwijl Coby een aardig, klein paadje insloeg, om weer eens een kijkje in
Roodkapje te nemen, vertelde ze haar vriendinnetje allerlei staaltjes, hoe akelig
precies tante Lize vroeger wel was geweest. Toen zou ze bijvoorbeeld Trijntje, die
't liefst in de goot speelde, met geen tang aangepakt hebben en nu had Co gezien, dat
ze de kleine guit zelfs wel eens een kusje gaf.
‘'t Kan verkeeren,’ lachte ze, ‘Bob is ook bij haar in 't kastje gekomen.’
Hoewel Nini veel pret had in Co's verhalen, was ze toch blij weer naar binnen te
gaan, omdat ze 't liefst met haar vriendinnetje alleen bleef. Bah, wat vond ze dien
Teun een vervelenden jongen en daar had Co nu zoo hoog van opgegeven.
Onwilkeurig vergeleek ze hem met Jans, die twee waren precies 't zelfde. Maar ze
wou Co niet dadelijk teleurstellen en daarom antwoordde Nini haar op de vraag, hoe
ze Teun nu wel vond: ‘Och, ik ken hem eigenlijk nog niet.’
Doordat de burgemeester de meisjes kwam roepen, werd er verder niet meer over
den jongen gepraat, wat Coby heel welkom was. Ze voelde wel, dat de kennismaking
niet was meegevallen, al had Nini er ook nog geen woord van gezegd. Toen tante
het kleine Geurtje had verzorgd kwam
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ze ook haar plaatsje achter de tafel innemen en nu werd er zoo gezellig gebabbeld,
dat Co haar verdriet al gauw vergat. Voor de feestelijkheid mochten de meisjes wat
later naar bed, maar toch vloog ook de avond nog veel te gauw om. Eer Co naar haar
kamer ging, vulde ze nog even het bloemenvaasje op grootvaders schrijfbureau,
waarin een najaarsroosje stond, dat haar blaadjes had laten vallen. Straks, wanneer
zij al sliep, moest de oude man toch nog een extra avondgroetje van zijn kleindochter
vinden, zooals dat vroeger ook gebeurde.Den volgenden morgen was Coby weer vroeg in de kleeren, want ze vond 't jammer,
haar kostbaren tijd in bed te verluieren en haastig duwde ze 't raam open, om van de
frissche morgenlucht te genieten. Vroolijk viel 't Septemberzonnetje naar binnen en
ginds kraaide het haantje zijn morgenzang. Wat was 't nog rustig overal; op den
Zondag waren ze in de boerderij ook niet zoo vroeg in de weer als anders, maar toch
meende Coby stemmen te hooren. Juist wou ze net als vroeger, van de vensterbank
op den weg springen, om met Bob vast een wandeling te maken, toen ze iemand
hoorde aankomen. 't Was Teun, die eens kwam kijken, of zijn vriendinnetje de blinden
nog gesloten had. Hij keek niet weinig verrast, haar al zoo vroeg klaar te vinden, nu
konden ze tenminste eens een oogenblikje samen praten. Hij stelde er zich weinig
plezier van voor, nu ook nog den heelen Zondag met Nini opgescheept te zitten; voor
zijn part kon die vreemde snoeshaan gerust in de stad blijven.
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‘Zoo Teun, ben jij daar ook al, dat is gezellig,’ zei Co, maar toch schrok ze even,
omdat hij zoo onverwacht voor haar stond. Ze vond 't bespottelijk en onuitstaanbaar
van zichzelf, een kleur te krijgen. 't Moest er nog maar bij komen dat ze verlegen
werd voor Teun, ze waren gisteren toch als de beste maatjes van elkaar gescheiden?
Kom, ze wou voor 't ontbijt nog een eindje met hem wandelen en hoopte op een
gezellig praatje, maar of Teun wel zoo heel best gemutst zou zijn? Daar was ze
werkelijk wel een beetje bang voor, ze begreep, dat ze verstandig zou doen, zoo
weinig mogelijk over Nini te praten, maar als hij zelf nu eens over haar begon?
Toen ze in de laan liepen, wou 't gesprek nog niet al te best vlotten, Co wist
werkelijk niet, waarover te beginnen en toch was er in die week zooveel gebeurd.
Gek, telkens brandde de naam van haar vriendinnetje haar op de lippen, Nini was
ook zoo'n echt leuk kind...
Eindelijk vroeg Teun, om toch wat te zeggen: ‘Hoe laat wou je morgen vroeg met
versieren beginnen?’
‘Om een uur of half zeven,’ antwoordde Co, ‘anders komen we niet klaar en ik
wil ook op tijd aan 't ontbijt zijn, om grootvader en tante niet alleen te laten.’
‘Nini kan ze toch wel gezelschap houden, dat is net een mooi werkje voor haar,’
bromde Teun.
‘Nee, die vindt 't veel te aardig mee te helpen, jij bent ook een mooie!’ riep Co,
‘we moeten allemaal wat doen, de kleintjes ook.’
‘Die lieve vriendin van jou mag je anders gerust thuis
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laten,’ klonk 't nu allesbehalve vriendelijk, ‘daar is nou geen zier aan. 'k Hoop
tenminste, dat je haar voortaan niet meer meeneemt. Jullie lijkt nou al de dikste
vriendinnen en je kent elkaar pas een week. 'k Snap niet, wat je aan zoo'n vervelend
kind hebt.’
Co had wel kunnen huilen, zoo bedroefd was ze. Waarom moest Teun nu dadelijk
kwaad van Nini zeggen, dat verdiende ze nu heusch niet. Nini had hem toch immers
ook niet afgebroken en daar was nog meer reden voor, omdat Teun net had gedaan
of ze er niet was. Met hun drietjes konden ze 't toch ook prettig hebben, maar dan
moest hij een beetje toeschietelijker zijn. Als hij geen antwoord gaf, wanneer Nini
hem wat vroeg, kon de verhouding immers nooit aardig worden en wie had dan
schuld? Bijna was er een verwijt over haar lippen gekomen, doch ze wou den
heerlijken Zondag niet met gekibbel bederven en daarom zei ze:
‘Toe, Teun, wees nou maar een beetje lief tegen mijn vriendinnetje, 't is zoo'n
snoeperig meisje, dat weet je niet en ik mag toch wel veel van haar houden? Je moest
eens weten, hoe prettig we 't deze week met elkaar gehad hebben, 't is net of ik haar
al heel, heel lang ken.’
Deze woorden maakten 't humeur van den jaloerschen Teun niet beter en toen Co
zich omkeerde, met de bedoeling, weer zoo gauw mogelijk naar huis terug te gaan,
bleef de jongen naast haar voort mopperen en gaf Nini van alles de schuld.
‘'k Heb 't best in de gaten,’ zei hij, ‘mij heb je niet meer
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noodig, maar vroeger was je wel anders, toen je Nini nog niet kende.’
Inplaats dat Co hem eens goed de waarheid zei, bleven de woorden haar in de keel
steken en omdat ze zich voor haar tranen schaamde, zette ze 't op een loopen, gevolgd
door haar trouwe metgezel Bob, die er geen bezwaar in scheen te vinden, het
brommerige baasje alleen achter te laten.
Toen Coby in de huiskamer kwam, was Trien bezig het ontbijt klaar te zetten.
Graag had Co haar hart even bij de goedige meid gelucht, maar in de hoop, dat Teun
straks wel weer bijgedraaid zou zijn, wou ze hem niet bij Trien aanklagen, want dan
was 't zeker, dat hij een flinken uitbrander zou krijgen.
Dien Zondag ontliep Co 't gezelschap van Teun zooveel mogelijk, ja, ze zag er
haast tegen op, Maandagmorgen naar de boerderij te gaan, om de kamer mooi te
maken. Nini scheen er ook geen plezier meer in te hebben, maar wat eenmaal was
afgesproken, moest gebeuren. Trien werd opgedragen, de meisjes zoo vroeg mogelijk
te roepen en daar deze zich altijd prompt van haar plichten kweet, werden de
slaapkopjes, eerder dan haar bedoeling eigenlijk was, uit haar droom gewekt. Zoo
hadden ze om zeven uur den tuin al leelijk geplunderd en waren de mooiste bloemen
voor den stoel afzonderlijk gehouden.
Och, nu Coby er aan dacht, hoe dankbaar moeder Griet wezen zou, als ze met
zoo'n welkomstgroet werd binnen gehaald, begon ze er alweer meer schik in te
krijgen. Juist
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had ze Nini in den arm genomen om samen naar de boerenwoning te gaan, toen
Neeltje de meisjes al tegemoet huppelde. Ze stelde er zich een feest van voor, mee
te helpen en haar oogen straalden van blijdschap toen Co haar 't overvloedig gevulde
mandje voorhield. Daar kwam Janneke ook al aangeloopen, gevolgd door Trijntje,
die dadelijk weer naar huis terug liep, om de verdere familie op de komst van de
meisjes voor te bereiden. Ieder kreeg een klein werkje te doen en daar Co de zorg
voor den stoel op zich had genomen, vroeg ze Nini, haar daarmee te helpen. Teun
zou met Jaap een versiering om moeders portret aanbrengen, maar daar Teun dat
werkje niet zoo heel gemakkelijk afging, liet hij 't in den steek en zei, dat hij 't vrij
wat prettiger vond, den stoel in orde te maken. De waarheid was, dat hij Nini van
haar plaatsje wou verdrijven en dat kostte hem geen moeite, omdat de gast zich nog
vreemd in dit huis voelde en zich een beetje verlegen terug trok. Wel stribbelde Jaap
tegen en zei Co, dat ze ook wel met hun drietjes aan den stoel bezig konden zijn,
maar toch kreeg de jongen geheel zijn zin en wist hij Nini met een minder aardig
werkje op te schepen. Gelukkig werd de prettige toon er niet door bedorven en kwam
de kamer nog op tijd keurig in orde.
Toen de meisjes naar Roodkapje teruggingen om gauw te ontbijten en zich voor
de school klaar te maken, bracht Teun ze tot de achterdeur weg. Hij scheen gelukkig
toch te voelen, dat hij niet zoo erg aardig was geweest en dat speet hem wel een
beetje, omdat hij de heele week zoo naar
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Coby's komst verlangd had. Maar in die paar minuutjes was zijn boos humeur van
strakjes niet goed te maken en daarom werd er ook niet zoo heel vriendelijk afscheid
genomen. Een volgend keertje, als Nini in de stad bleef, zou hij Co nog wel eens
goed duidelijk zeggen, waarom hij zoo'n hekel aan die Nini had.
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Elfde Hoofdstuk.
Wie wil, die kan.
De winter was in aantocht en de stamrozen werden door Henk en Jaap in hun pak
van stroo gestoken, om ze voor de nachtvorsten te bewaren. De wind had de bladeren
van de boomen afgerukt en het dak van Roodkapje was nu onder de schijnbaar doode
takken weer beter zichtbaar geworden. Alles ging in 't huis zijn gewonen gang en
Coby bracht er geregeld haar wekelijksche bezoekjes. Bij de achterburen was, na de
terugkomst van moeder Griet, de huishouding weer gauw op orde gekomen en de
kinderen sprongen even vroolijk in den tuin rond als altijd. Maar één was er onder
hen, die moeilijke dagen doormaakte, dat was Teun. Nee, 't ontging moeder niet, hoe
hij er zich soms toe dwong, met de anderen mee te doen en zijn boeken eens voor
een poosje op zij te leggen. Als
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Trijntje vroeg de plaatjes in zijn leesboek te mogen bekijken, snauwde hij haar niet
meer af en wanneer Janneke zijn hulp inriep, om matjes te vlechten of een mandje
van takjes te maken, dat ze op de bewaarschool geleerd had, toonde hij zich niet zoo
onwillig als vroeger en maakte het verder met haar af. Wel kostte het hem vaak heel
wat moeite, zijn vrije uurtjes voor zijn zusje op te offeren, maar hij deed het toch,
zonder een boos gezicht. Zelfs had hij Jaap al eens een bezem uit de hand genomen
om hem te helpen en dit was wel 't grootste wonder, dat men van Teun verwachten
kon. Maar op raad van moeder werd er weinig van gezegd en liet men hem stil zijn
gang gaan. Wanneer iemand zijn verbazing over Teuns ongewone hulpvaardigheid
getoond had, zou een gevoel van schaamte hem er misschien weer van teruggehouden
hebben en de ouders waren veel te blij, zoo'n gunstige verandering bij hem op te
merken.
Sinds haar terugkomst uit 't ziekenhuis, had Griet den jongen meer in 't oog
gehouden dan haar andere kinderen. Niet alleen, omdat hij de moeilijkste was, maar
ook omdat ze al heel gauw zag, dat hij haar noodig had. Waarom hij haar gezelschap
vaak zocht kon ze nog niet dadelijk uitvinden, maar het duurde niet lang, of ze begon
te begrijpen, wat er in hem omging. Griet praatte er echter alleen met haar man over
en wanneer Trien of de oude Geurt, 's avonds, als de kinderen naar bed waren, het
gesprek eens op den jongen bracht, omdat hij zoo in zijn voordeel veranderde, zei
moeder Griet: ‘De wijsheid komt met de
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jaren, heb ik wel eens hooren vertellen en dat zal nou met onzen Teun ook 't geval
zijn.’Daar er onder onze lezeresjes misschien ook zijn, die graag de oorzaak van Teun's
vriendelijker gedrag zouden willen weten en die van Griet evenmin krijgen te hooren
als grootvader en Trien, zal ik 't hier, op gevaar af, het met de moeder aan den stok
te krijgen, maar eens stilletjes verklappen. Het was Coby, die Teun zoover gebracht
had en omdat velen dat niet gelooven zullen, wil ik ook nog vertellen, hoe dat zoo
zoetjesaan gebeuren kon.
Teun had, als vroeger, nog evenveel plezier in zijn werk en daar hij altijd met Co
samen was geweest, bemoeiden zich de kinderen, die gelijk met hem naar de zesde
klas waren gegaan, weinig of niet met hem. Alleen ging hij naar school en alleen
wandelde hij naar huis terug, maar gezellig vond hij 't niet. Meer dan ooit begon hij
zijn trouw speelkameraadje te missen, temeer, daar ze weinig met elkaar gekibbeld
hadden en van den vroegen morgen tot den avond bij elkaar waren geweest. Bob
was zijn eenige troost, maar wat had hij aan een hond, waarmee hij niet praten kon?
Als zijn onderwijzer, van wien hij nog geregeld fransche les kreeg, hem vroeg, hoe
't met zijn vriendinnetje ging, deed hij een beetje onverschillig, alsof 't hem eigenlijk
niet schelen kon. Maar intusschen verlangde hij zoo naar den Zaterdag, waarop ze
weer thuis zou komen, dat hij zijn werk steeds vooruit maakte, om dan geheel vrij
te zijn.
En toch waren die dagen, den laatsten tijd vooral, zoo
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erg moeilijk voor hem geweest, want nu Co al eenige maanden in de stad was en
veel onder haar nieuwe kennisjes verkeerde, kreeg ze een heel anderen kijk op alles
en leerde de verschillende karakters van de meisjes goed kennen. Niet dat ze zichzelf
zoo best vond en de fouten van anderen gauw opmerkte, o neen, dat lag niet in haar
aard, maar toch wist ze haar vriendinnetjes langzamerhand uitstekend te kiezen en
was ze er zeker van, dat Nini, met haar oprecht, lief karakter, de eerste plaats bij haar
zou blijven innemen. De minder aardige trekjes van Jans zag ze nu heel goed en zoo
was 't ook geen wonder, dat eindelijk ook haar oogen voor Teun's groote gebreken
opengingen. Eerst durfde ze zich zelf niet bekennen, hoe weinig vriendelijk hij niet
alleen voor haar, maar ook voor de anderen was, waarmee hij onder één dak woonde.
Hoe weinig beleefd groette hij haar grootvader, aan wien hij toch zooveel te danken
had en wat was hij dikwijls norsch tegen Trien, die toch heel wat voor het gezin deed.
Zijn eigen ouders, Jaap, en de kleintjes, iedereen zag hij immers voorbij. Alleen
zichzelf vergat hij niet. 't Was toch ook veel prettiger onder elkaar te zijn, dan je
altijd in een hoekje af te zonderen! De vriendschap met Nini en haar meerdere
bezoekjes in Roodkapje, deden de jaloezie van Teun steeds meer uitkomen en hoewel
Nini nooit veel van hem zei, had ze haar vriendinnetje toch wel eens gevraagd, wat
voor bijzonders ze toch aan dien jongen vond. Eerst beweerde Co, dat Nini hem
toevallig altijd in zijn minder plezierige buien aantrof, maar later verdedigde ze hem
niet meer, omdat hij
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er niet beter op werd. Waarom zou ze zijn booze buien ook nog langer verdragen? als Nini er niet was kon ze imners genoeg pret met de kleintjes maken? Want zoo'n
stadsnufje werd ze niet, dat ze haar neus voor de eenvoudige woning en de
klompenkindertjes optrok. Nee, de achterburen bleven haar even lief als vroeger.
't Kwam langzamerhand zoo vanzelf, dat ze geen plannetjes meer met Teun maakte
en haar eigen weg ging, als ze thuis was. Maar dat hinderde den jongen zoo geducht,
dat hij wel alles had willen doen, om daarin verandering te brengen. Hij was te veel
op haar vriendschap gesteld, dan dat hij daar zoo gemakkelijk afstand van kon doen,
hoewel hij best begreep, dat hij Co niet meer zoo naar zijn hand kon zetten als vroeger.
Een paar weken lang liet hij haar aan haar lot over en deed zoo onverschillig
mogelijk, maar 't kostte hem zoo'n moeite, haar niet in zijn belangen te halen, dat hij
't op z'n eentje toch niet kon uithouden en zijn stijf hoofd eindelijk boog. 't Was voor
hem geen kleinigheid de minste te zijn, maar hij overwon zichzelf en wachtte haar
op, toen ze, na haar Zondagmiddagbezoekje aan zijn ouders, naar Roodkapje terug
wou gaan.
‘Waarom doe je tegenwoordig toch zoo gek,’ zei hij onhandig, ‘heb ik je niet
voorspeld dat je me niet meer noodig zoudt hebben, wanneer je daarginds andere
kennisjes kreeg. Vroeger speelden we zoo fijn samen en nu kijken we haast niet meer
naar mekaar om. 't Is jou schuld en van niemand anders.’
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Coby, die op zoo'n aanval niet was voorbereid, stond een oogenblik bedremmeld
voor zich uit te kijken, maar nu Teun haar op den man af vroeg, waarom ze zoo
vreemd tegen hem deed en haar bovendien nog een verwijt van hun minder prettige
verhouding maakte, wou ze ook ronduit zeggen, wat ze op 't hart had.
‘Weet je hoe dat komt, Teun,’ zei ze, terwijl ze hem recht in 't gezicht keek, ‘ik
vind, dat je zoo erg onaardig kunt zijn en daarom houd ik ook zooveel niet meer van
je. Waarom ben je niet een beetje vriendelijker en denk je alleen aan je zelf? Ik weet
nu wel, dat het altijd zoo geweest is, maar 'k vond 't gewoon, omdat ik 't een heele
eer vond, zoo'n knappen jongen tot speelkameraad te hebben. Ik kende ook eigenlijk
niemand dan jou en omdat jij 't altijd beter wist dan ik, meende ik ook dat 't goed
was, zooals jij deed. Ik werd wel eens boos op grootvader, omdat hij je dikwijls de
les las en als je je nooit met de kleintjes wou bemoeien, vond ik dat natuurlijk, omdat
ik 't van jou nu eenmaal niet gewend was. O, Teun, ik voelde me zoo'n poppetje, bij
jou vergeleken en wat vreemd, hè, nou heelemaal niet meer. Ik kan 't heusch niet
helpen en je moet er maar niet boos om zijn, hoor. Nu lach ik er een beetje om, als
je zoo op je knapheid bluft en dat zou ik vroeger niet gedurfd hebben.’
‘'k Snap er niks van,’ viel Teun opeens uit, ‘die wijsheid hebben Nini en de andere
meisjes je zeker in 't hoofd gepraat, maar 't is best, voor mijn part mag je gerust
ophoepelen. 'k Lijk ook wel mal, dat ik naar je toe
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gekomen ben. Dacht je soms, dat jij zoo'n lievertje was?’
‘O nee, dat weet ik wel!’ riep Co ‘en je moogt mij ook gerust de waarheid zeggen.’
Teun deed nu zijn best iets heel onaardigs van haar te bedenken, maar hij kon tot
zijn spijt niets verzinnen. 't Waren juist allemaal vriendelijkheidjes die hem invielen
en hij werd kriegel op zichzelf, omdat hij daar zoo mal met z'n mond vol tanden
stond.
‘Kom, laten we doorloopen,’ zei hij, om z'n verlegenheid te verbergen en terwijl
hij zwijgend naast haar voortstapte kwam hem den gezelligen tijd van vroeger
iederkeer weer in de gedachte. O, wat speet het hem toch eigenlijk, dat 't nu zoo
anders was, en hoe kon hij dat weer goed maken? 's Zondags zouden ze nog een
heeleboel aan elkaar kunnen hebben, maar als Co nu eenmaal niet mee wou...
‘Toe, Teun, probeer nu eens een echt lieve jongen te wezen,’ klonk 't opeens naast
hem, ‘dan word je later ook een even aardige onderwijzer, als die wij hier op 't dorp
hebben. Hè, 'k zou 't zoo dolletjes vinden gewoon met elkaar te zijn.’
‘Ja, maar jij laat je door je vriendinnen opstoken, vooral door Nini,’ zei Teun op
wat vriendelijker toon, ‘vroeger had je toch nooit wat op me aan te merken en ik ben
toch precies dezelfde gebleven.’
‘Ja, maar toen commandeerde jij me ook altijd en danste ik gewoon naar je pijpen,’
lachte Co, ‘maar dat doe ik nu niet meer, jongetje!’
Daar de burgemeester hun beidjes achterop kwam, werd
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't gesprek afgebroken en nu begreep Teun dat 't zijn tijd was, op te stappen. Als een
geslagen hondje liep hij weg en toen hij later nog eens rustig over Co's woorden
dacht, had hij zoo 't land, dat haar praten juist een verkeerde uitwerking scheen te
hebben. En met niemand kon hij er eens over praten, omdat hij wist, dat hij in dit
geval nooit gelijk zou krijgen, ook niet bij moeder. Ze had er immers verdriet genoeg
van dat hij zoo moeilijk was. Verbeeld je, Co niet meer gewoon af te halen, wat een
saaie boel!
Ze wou zeker dat hij zoo'n half meisje werd of een schoonmaakster, net als Jaap.
Nee, dat bedoelde ze toch niet, een aardige onderwijzer had ze gezegd, zooals er hier
op 't dorp waren. Ja, dat zou ook heerlijk zijn... En toen kwam hij langzaam, heel,
heel langzaam tot de overtuiging, wat een beste meid die Co toch eigenlijk was. Als
hij werkelijk eenmaal z'n doel bereikte zou hij 't voor een groot deel aan haar te
danken hebben en dan verdiende ze toch ook niet, zoo onaardig door hem behandeld
te worden. Gek toch, 't was alles zoo vanzelf gegaan. Was Co maar niet zoo'n goeierd
geweest... En thuis? - ja misschien had ze wel gelijk, dat hij niet zooveel voor een
ander over had. Bah, hij kreeg een hekel aan zichzelf, en hij zou toch eens probeeren,
haar raad op te volgen, maar 't was zoo moeilijk, zoo heel erg moeilijk. Daar kwam
Trijntje aangeloopen, dolgraag wou ze 't schommeltje in de schuur gemaakt hebben,
het touw was gebroken.
‘'t Is wat lekkers,’ dacht Teun, ‘als ik nou Co's zin deed, stond ik maar dadelijk
klaar om te helpen.’
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Eerst was hij van plan, zijn zusje als gewoonlijk, naar Jaap te sturen, maar nee, hij
zou nu eens een lieve broer zijn. Tot groote verbazing van Trijntje nam hij haar bij
de hand en beloofde, het schommeltje in orde te zullen maken. Blij huppelde het
kleine meisje naast Teun voort en vol verwachting bracht ze hem naar de plaats waar
de schommel hing.
‘'t Is een mooi akefietje, de stukken koord moeten tegen elkaar gelegd en met een
touw omwonden worden,’ pruttelde Teun, die eerst dacht met een knoop klaar te
komen. ‘En dan moet 't andere eind ook verkort worden, anders hangt 't plankje
scheef.’
‘Och, doe 't maar,’ zei Trijntje, bang, dat haar broer zijn woord niet zou houden,
‘dan krijg je o, zoo'n dikken pakkerd van me.’
‘'t Kan me wat schelen,’ had Teun bijna gezegd, maar gelukkig hield hij die
woorden in en ging aan 't werk. Onderwijl danste de kleuter om hem heen en gaf
hem de liefste naampjes, omdat ze zag hoe mooi hij vorderde. Net was hij bezig te
probeeren of 't koord zijn vrachtje houden kon, toen Bob met luid geblaf in 't schuurtje
kwam, even later gevolgd door Co, die krijgertje met den hond speelde. Ze botste in
haar vaart bijna tegen Teun aan en vroeg, nog hijgend van 't harde loopen:
‘Wat doe je daar?’
‘Het touw van den schommel was stuk,’ antwoordde Teun met een vuurroode
kleur. Hij vond 't blijkbaar vervelend, hier zoo door haar overvallen te worden.
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‘Dag, kleine snoes,’ zei Coby dadelijk daarop tegen Trijntje, ‘moet jij schommelen?’
‘Ja, maar 't touw brak doormidden en Teun maakt 't zoo knap, kijk maar!’ riep 't
kind opgewonden.
Co zag wel, dat Teun bij dien lof nog meer verlegen werd en daarom hitste ze Bob
weer aan, om haar te pakken. ‘Vooruit!’ riep ze en weg was ze weer.Na dien dag gebeurde 't vaak genoeg, dat Teun zijn zusjes met 't een of ander hielp.
't Ging nog wel niet altijd met een even vriendelijk gezicht, want alle begin is moeilijk,
maar hij deed 't toch. Heel, heel langzaam aan leerde hij ook een toontje lager zingen
en was hij niet haantje de voorste, als zijn meening niet gevraagd werd. Nog nooit
had de jongen zoo met zichzelf te kampen gehad, maar moeder hielp hem stilzwijgend
in zijn strijd. Zeker zou haar jongen vaker tot zijn oude fouten vervallen zijn, als ze
hem niet met zachte hand op den goeden weg geleid had, want er is heel wat goede
wil voor noodig, om over zich zelf de baas te blijven.
Toen het opnieuw zomer werd en de kinderen weer buiten konden spelen, waren
de blaadjes omgekeerd, want nu was 't Teun, die zich graag naar Coby's plannetjes
schikte, al dacht ze er niet over altijd haar zin door te drijven. Ook werd Nini niet
meer als een struikelblok beschouwd, wanneer ze mee van de partij was. Natuurlijk
dat er wel eens verschil van meening bestond en ieder zijn oordeel zei, maar de
verhouding was, zooals ze behoorde te zijn. Zelfs de oude Geurt had niet meer over
Teun's
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humeur te klagen en dat Coby beter maatjes met hem werd dan ooit, zal niemand
verwonderen.
Jaren zijn er voorbijgegaan en een paar maanden geleden heb ik den ouden heer
Bloemenga nog eens in Roodkapje bezocht. Hij is over de tachtig en al lang geen
burgemeester meer. Coby, nu een allerliefste jongedame van ruim twintig jaar, heeft
de zorg voor de huishouding van tante Lize overgenomen, daar deze heel slecht ter
been is en veel sukkelt. Maar Co heeft nog vrijen tijd genoeg om haar studie voor
middelbaar acte Engelsch voort te zetten en 't volgend jaar examen te doen. Nog
woont ze met haar ouden speelkameraad, Teun, onder 't zelfde dak, die zijn liefsten
wensch vervuld heeft gezien. Dank zij de voorspraak van den heer Bloemenga is hij
onderwijzer geworden aan de dorpsschool, welke hij en Co als kind bezochten. Maar
niemand die hem als jongen gekend heeft, zal willen gelooven, dat die aardige,
bescheiden man dezelfde Teun van vroeger is. Alle leerlingen houden van hem en
wanneer hij nu en dan van zijn jeugd vertelt, verzwijgt hij niet, aan wie hij zijn
gelukkig leven voor 't grootste deel te danken heeft.Vader Henk werkt nog even ijverig in den tuin en op 't land als vroeger, trouw
bijgestaan door zijn rechterhand, Jaap. En moeder Griet vertelt aan iedereen, dat haar
Teun van 't lieve Geurtje een even knappen jongen zal maken als hij zelf is, maar of
't ooit gebeuren zal? Een grooter belhamel als ‘haar jongste’ bestaat er in de school
niet. Trien
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is nog dezelfde trouwe buurvriendin gebleven, maar de sokken van den ouden Geurt
hoeft ze niet meer te stoppen, omdat hij gestorven is. Om 't de dienstbode wat
gemakkelijker te maken, heeft ze in Roodkapje Neeltje tot hulp gekregen, die zich
in haar deftigheid als ‘tweede meisje’ een heel gewichtig persoontje vindt. Janneke's
plan is naaister te worden en daarom gaat ze geregeld naar de stad, waar ze een goede
leerschool heeft. En Trijntje? Die neemt haar lesjes bij moeder, omdat ze zegt, niets
liever dan huisvrouw te willen worden. Als je haar vraagt wat zij later wil leeren,
antwoordt ze kort en bondig: ‘Ik trouw, en moet 't potje kunnen koken.’
Toen ik afscheid van de beide families had genomen, zag ik Bob dicht bij 't huis
in 't zonnetje liggen, maar ik kende den poedel haast niet meer, zoo grijs is zijn haar
geworden. Hij kan van ouderdom haast niet meer loopen en brengt het grootste
gedeelte van den dag slapende door. Toch zal 't een groote teleurstelling voor Coby
zijn, het trouwe dier te moeten missen, want natuurlijk houdt ze nog evenveel als
vroeger van haar lieven Bob.
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