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Eva.
EVA drukte haar neus plat tegen 't raam van de kinderkamer; zoo kon ze juist nog
zien, hoe haar Moeder de stoep afkwam en in de vigilante wipte. Eva tikte hard tegen
de ruiten en wuifde uit al haar macht.
Mevrouw Bossche van Lowyck knikte naar boven. Toen sloeg de koetsier 't portier
dicht en 't rijtuig reed de schemer-donkere gracht af.
Eva bleef luisteren en keek langen tijd naar beneden naar de venters met
sinaasappelen en de spelende kinderen. Ze dacht er over, dat het wel prettig moest
zijn, nu te spelen in 't donker op de gracht, bananen te koopen en die op een stoep te
zitten opeten en dan onderwijl gezellig te babbelen en lachen, zooals ze 't drie kleine
meisjes zag doen. Toen de bananen op waren, liepen zij vlug verder - arm in arm.
- Zouden 't zusjes zijn? dacht Eva. Wat moest dat heerlijk wezen. Stel je voor, dat
hier in de kinderkamer, achter haar rug, nog twee zusjes zaten - één ouder en één
een beetje jonger dan zij-zelf. En dat ze eerst samen haar schoolwerk gemaakt hadden
en nu nog een half uurtje mochten praten, vóór ze naar bed gingen. Dàn zou 't Eva
ook niets kunnen schelen, dat Mama uitgegaan was; ze had dan immers gezelschap
genoeg.
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En wat zou er vanavond veel te babbelen zijn. Over Fräulein, die wegging, die met
Mei terug zou gaan naar Zwitserland om te trouwen met een Duitschen dominee.
Dat had Mama zoo maar eventjes aan tafel gezegd, en toen Eva er een heeleboel over
had willen vragen, had Mama zich moeten kleeden voor een vergadering en Fräulein
was mee naar boven gegaan om Mama te helpen aan haar japon.
Als er nu zusjes waren, zou ze 't niet zóó akelig hebben gevonden, dat Fräulein
wegging. Dan waren ze immers met haar drietjes overgebleven, dan was het niet zóó
jammer geweest, dat er één heenging - één, die jong was en vroolijk. Want hoewel
Fräulein al twee-en-twintig jaar was en negen jaar ouder dan Eva, beschouwde Eva
haar toch nooit héélemaal als een groot mensch, zooals ze aan Mama dacht en aan
tante Clara.
Ja, tante Clara, dat was het andere, waar ze met haar zusjes over zou willen spreken.
Tante Clara was de oudste schoonzuster van Eva's Vader, die stierf, toen Eva nog
een klein meisje was.
Ze woonde op een oud buiten op de Veluwe, dicht bij een klein dorp. Ze kwam
weinig in Amsterdam; Amsterdam was haar veel te druk en Mama vond
Old-Eikenburgh, tante's buiten, te stil en te afgelegen. Daarom schreven Mama en
tante elkaar lange brieven, zonder elkaar veel te zien.
Nu had Mama juist geschreven, dat Eva in den laatsten tijd zoo lang werd en veel
hoofdpijn had en dat de dokter had aangeraden haar een paar maanden naar buiten
te sturen, liefst naar Brabant de Veluwe of 't Gooi. Mama wilde dezen zomer een
reis naar Schotland doen, waar haar broer getrouwd was en daar zouden ze
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veel bergtochten maken, die voor Eva te vermoeiend waren. Dus zou Mama maar
niet gaan en voor den zomer een villaatje in 't Gooi huren; het was wel jammer, want
Mama had haar broer in vijf jaar niet gezien en verlangde erg naar hem en z'n vrouw
en z'n kindertjes. En nu had tante Clara geschreven, vandaag - het was wonderlijk
zóóveel er soms op één dag gebeurde, - dat Mama naar Schotland moest gaan en Eva
bij háár komen; dan had ze rust en verzorging en versterkende buitenlucht.
En als ze het misschien wat stil zou vinden bij tante Clara, moest ze die aardige,
jonge Fräulein maar meebrengen; dan had ze gezelschap op lange wandelingen.
Eva was eerst heel blij geweest naar buiten te gaan met Fräulein, die zooveel hield
van bosschen en bloemen, van dieren en boerenhuizen. Fräulein vertelde altijd van
haar bergen en schapen en koeien, van de beekjes en watervallen; en om nu mèt
Fräulein lange zwerftochten te doen en konijne-holletjes te vinden en eetbare
paddenstoelen en wilde hazelnoten en allerlei vreemde planten, dàt moest wel heerlijk
zijn voor iemand, die den heelen winter op de Amsterdamsche grachten gewandeld
had.
Maar een paar uur later hoorde ze, dat Fräulein weg zou gaan. Ach, had ze nu
maar zusjes, dan gingen die mee naar tante Clara. Wat moest ze er nu doen op haar
ééntje? Ze zou zeker niet veel mogen lezen. De dokter had gezegd: wandelen, spelen,
ravotten! Maar dat alles kon je toch niet doen zonder speelkameraad.
Eva zuchtte; het zou wel een heel vervelende zomer worden.
Toen voelde ze een hand op haar schouder.
- Waar sta je toch zoo naar te kijken, kind?
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Ze zag op. 't Was Fräulein, die ze niet had hooren binnenkomen.
- Waar kijk je toch zoo naar? vroeg Fräulein weer.
- Naar die drie meisjes, geloof ik.
- Welke meisjes?
- Daarginds op die stoep. Och nee, ze zijn al weg, al een heelen tijd zijn ze weg;
ik weet niet meer, waarnaar ik keek.
- Kom, zei Fräulein vriendelijk, laten we die gordijnen eens dichttrekken - en kijk
nu eens, hoe gezellig. Mama heeft gezegd, dat je nog een half-uurtje op mocht blijven
en dat we samen een kopje thee zouden drinken; ik heb m'n eigen theeblaadje
meegebracht en m'n kleine schemerlamp, die vind je immers zoo mooi. En nu gaan
we met ons beidjes aan het kleine tafeltje zitten en jij moet maar theeschenken, want
ik heb het vandaag zoo druk gehad en laat me nu eens bedienen.
Eva's gezicht was heelemaal opgevroolijkt. Met Fräulein een half-uurtje opblijven
en theeschenken en babbelen, dat was nog heerlijker dan wat ze juist gedroomd had
over een zusje. En ze deed erg haar best met thee-zetten en schenken, omdat ze wel
wist, hoeveel Fräulein hield van een Hollandsch kopje thee.
- Zie je Eva, dat doe ik later ook, als ik weer terug ben - Hollandsche thee zetten.
Die groote Duitsche potten zijn zoo leelijk en lomp en zoo'n knus partijtje, als wij
nu samen hebben, zou ik geen enkelen dag willen missen.
- Fräulein, waarom gaat U zoo opééns weg?
- Maar kind, het is niet opééns; 't is pas tegen Mei - nog zes weken.
- En wist U allang, dat U weg zou gaan?
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- Ja Eva, ik had er met Mama over gesproken, maar Mama had mij gevraagd, 't jou
vooreerst nog niet te vertellen.
Zes weken, dacht Eva, wat is dat gauw; zes Zondagen, zes Maandagen .....
- Fräulein, U vindt het zeker wèl prettig, weer terug te gaan naar Zwitserland en
dan te trouwen met dien dominee. En ze begon opeens te lachen: O, Fräulein! wat
zal het grappig zijn; U getrouwd met zoo'n ouden Dominee.
- Oud? - Hij is heelemaal niet oud, zes-en-twintig pas. En weet je, we krijgen een
mooi klein huisje en een grooten tuin en weinig tractement. En nu gaan we alles zèlf
doen; groente en vruchten kweeken; ik ga zelf koken en 't huis in orde houden en
Carl zal onze schoenen poetsen.
- Carl? - Is dat die dominee?
- Ja.
- En géén keukenmeid en géén binnenmeisje en géén werkvrouw?
- Nee, géén keukenmeid, géén binnenmeisje, géén werkvrouw en géén knecht
voor schoenen en boodschappen.
- En vindt U dat tòch prettig?
- Ja, tòch. Zou jij 't niet genoeglijk vinden zelf te koken en te boenen en den heelen
dag precies te doen, wat je wilt? En zelf voor je aardige huisje te zorgen en voor een
lekker avondeten? En als m'n man dan moe van z'n werk thuis komt, vindt hij de
tafel keurig gedekt met bloemen en vruchten uit onzen tuin. En we gaan zitten en hij
vertelt me, wat hij dien dag ondervonden heeft; en onderwijl hoef ik niet te schellen
en niet op te houden in een vertrouwelijk gesprek, omdat het dienstmeisje binnenkomt
- want
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er is geen dienstmeisje. O, ik zal genieten van al die vrijheid.
Je moet maar eens bij ons komen logeeren; je zou zoo'n aardig kamertje krijgen
boven in 't huis met een poppe-balkonnetje en een prachtig uitzicht over de bergen
en bosschen. Je zou eens zien, hoe gauw je daar krachtig, en sterk werd - den heelen
dag buiten in die prachtige lucht. Ik zou je veel lekkere, kruidige melk laten drinken;
je kunt dáár niet anders dan gezond zijn en vroolijk. - En Fräulein's oogen schitterden.
Eva zuchtte.
- Dat mag ik immers toch niet. Ik mag zelfs niet alléén naar school. Hoe zou ik
nu in zoo'n ver land mogen logeeren? Ik word maar naar een saai buiten gestuurd
bij een vervelende, oude tante.
- Hè, Eva, ik vond tante Clara juist zoo lief, toen ze twee jaren geleden, hier
logeerde. Ik had toen wel een beetje moeite aan Holland te wennen en je weet niet
hoe hartelijk ze voor me was.
- Nu ja, hier in Amsterdam; dat is nog iets anders dan in haar eigen huis. Een
vreeslijk huis is het - zoo oud en somber. En 't ligt zóó ver van den weg, dat je zelfs
geen mensch kunt herkennen, die er langs komt.
- O, kind, wat verrukkelijk.
- En, àls er iemand langs gaat, is het toch maar een boer of een koe. En niemand
komt er ooit in huis, geen enkel gewoon mensch; nooit een kind. Ik heb er eens een
week gelogeerd met Mama en ik heb al dien tijd geen kind gesproken. Ik moest maar
lezen en handwerken en rondloopen en me vervelen. En tòen was Mama er nog en
nu ben ik alleen, den héélen zomer alléén bij zoo'n doodstille tante en allemaal saaie
boomen en grasvelden.
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- Kom Evatje, troostte Fräulein, wat overdrijf je. Er is immers zoo'n grappige
ezelwagen, waarin je boodschappen mag doen naar 't dorp; je hebt me vroeger zelf
verteld, hoe prettig je dat vond. En tante Clara ìs nog niet oud en ze kan zich zoo
goed verplaatsen in de gevoelens van een ander; ze zal zeker zorgen, dat je je niet
eenzaam voelt. Ze schreef dat ik meekomen moest; nu dat niet kan, bedenkt tante
natuurlijk iets anders. Misschien zijn er bij den burgemeester wel kinderen van jouw
leeftijd, of bij den dominee, of bij den dokter. In zoo'n klein dorp kent iedereen elkaar;
je krijgt er misschien wel heel aardige vriendinnen, nu je er zoo lang blijft.
En denk dan eens in wat een prachtigen tijd je er heengaat - begin Mei al - dan
wordt alles juist zoo mooi met dat jonge groen en die massa's bloemen. Als je goed
kijkt, zal je ervan genieten; maar je bent zoo'n echt stadskind, je kijkt nooit om je
heen. Toen ik hier kwam, wist je nog niet eens, welke boomen er groeiden op de
gracht, vlàk voor 't huis, waar je je leven lang in gewoond hebt.
- Iepen, riep Eva triomfantelijk. En ze bloeien in Maart.
- Prachtig hoor; ik voorspel je een prettigen zomer op Old-Eikenburgh. Schrijf
mij maar lange brieven, daar heb je den tijd voor; en dan vertel ik je van onze
poppe-huishouding.
- Schrijven? Moet ik U dan Duitsch schrijven? Dat vind ik immers zoo moeilijk.
En als U weg is, wie komt er dàn weer? Ik heb nu al van klein-kind-af Fransch
gesproken en toen Duitsch en nu zeker Engelsch of Russisch of Spaansch.
- Nee, nee, je mag nog een beetje voortgaan met Duitsch. Mama vindt, dat je 't
nog niet vlot genoeg spreekt en ze heeft mij gevraagd aan een vriendin te schrijven,
of ze hier wil komen.
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- Een vriendin van U? Ook iemand van twee-en-twintig?
- Nee, ze is een beetje ouder.
- O, zeker stok-oud, zoo oud als tante Clara. Ik heb het best gehoord, dat Mama's
visite dikwijls tegen haar zei: ‘die Fräulein van Eva, net een kind nog’. En dan lachte
Mama. Nu mag dat zeker ook niet meer, nu moet ik altijd met een akelig, oud .....
- Je weet heel goed, dat Mama lachte, omdat ze 't juist prettig vond, dat ik jong
was. En mijn vriendin is hoogstens vijf-en-twintig en - veel liever dan ik.
- Nee, dat.....
- Jawèl en nu wil ik niets geen gepruttel meer hooren; en kom nu eens hier met je
tien vingers.
Fräulein nam Eva's handen en begon af tellen bij den duim.
1. Er komt hier een allerliefste, nieuwe Fräulein.
2. Ze is jong en vroolijk.
3. De oude Fräulein schrijft Eva heel gezellige brieven en stuurt Eva geurige
alpenkruiden om in haar kussen te stoppen; dan zal ze droomen, dat ze in de
bergen is.
4. Eva gaat naar de liefste van alle tantes.
5. Eva zal daar alle mooie veldbloemen leeren kennen.
6. Eva zal er gezond en sterk worden.
7. Doordat ze geen hoofdpijn meer heeft, verdwijnen Eva's pruttelbuien als sneeuw
voor de zon.
8. Wanneer Mama eindelijk op Old-Eikenburgh komt, is ze overgelukkig, als haar
zoo'n gezond, vroolijk meisje tegemoet komt.
9. Eva hoeft dan nooit meer levertraan te drinken.
10. .....
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Nu Fräulein, wat 10?
Zij nam Eva's beide handen in de hare.
10. Het zal de oude Fräulein héél, héél erg spijten, als ze haar kleine Evatje niet
meer den heelen dag bij zich heeft.
- O werkelijk? riep Eva. Meent U dat? Ik bèn toch dikwijls zoo onaardig.
- Maar we houden tòch van elkaar, hé kind. En zal je nu goed onthouden, hoeveel
prettige dingen er gaan gebeuren en mij eens schrijven of ik goed voorspeld heb?
- Ik beloof het U.
- Goeien nacht dan; ik verlang naar dien gelukkigen brief.
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't Kabouterfeest.
TOEN Eva een der eerste dagen in Mei op Old-Eikenburgh aankwam, had tante
Clara haar dadelijk in bed gestopt om uit te rusten van de reis. Dien avond had ze
langen tijd met tante zitten praten, véél over Fräulein, die nu weggereisd was naar
Zwitserland.
- Ja, zei tante Clara, ik ben wel bang, dat je 't wat stil zult hebben, nu je hier alleen
bent. We moeten maar zien, dat we ons leven zoo prettig mogelijk inrichten met ons
beidjes. Morgenochtend moet ik naar 't dorp om een paar menschen te spreken en
boodschappen te doen. We zullen met den ezelwagen gaan.
- Hè, riep Eva blij; mag ik dan mennen?
- Kan je dat?
- Nee, eigenlijk niet; maar ik dacht, dat het niet erg moeilijk was. U kunt me wel
zeggen, hoe ik het doen moet.
- Goed; dan laten we Dirk thuis en dan geef ik jou een menlesje.
Eva had het een prettigen morgen gevonden. Hans, de ezel, was zoo mak en
gehoorzaam; hij bleef stil staan als tante uit den wagen was voor boodschappen of
bezoekjes; en Eva had zelfs door de dorpstraat gemend, zonder dat tante Clara de
teugels overnam.
Na de koffie had tante Eva voor een uurtje naar bed gestuurd en daarna moest ze
het park maar eens rondloopen om er den weg
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te leeren kennen. Verdwalen kon ze niet; er was rondom het buiten een hooge
beukenheg.
Eva liep de paden langs, keek een beetje naar de vele bloemen, waarvan ze de
namen niet kende en dacht, dat het toch jammer was, dat Fräulein niet was
meegekomen. Tante Clara zou zeker geen lange wandelingen doen en je kon op die
smalle paadjes niet rijden met den ezelwagen. Wat moest ze hier den heelen zomer
toch uitvoeren, al die lange middagen alleen tusschen die bloemen en struiken, bij
die grasveldjes, waar ze niemand zag, niemand hoorde? Het scheen, dat tante ook
geen van de kinderen kende, die in 't dorp woonden en 't huis lag zoo afgelegen;
buren waren er ook niet. Zij zou zich dus al die middagen wel alleen moeten
bezighouden en dat vond ze iets heel moeilijks. Een volgenden keer zou ze een boek
meenemen en ergens in 't gras gaan liggen lezen; want je kon toch niet den heelen
middag rondkijken.
Ze had lang voortgeloopen langs al de kronkelpaadjes en stond nu ineens voor een
smalle sloot. Er was maar weinig water in en langs den overkant liep de beukenheg,
de grens van Old-Eikenburgh. Als ze nu maar steeds die heg volgde, zou ze eindelijk
wel weer bij 't huis uitkomen.
Maar toen Eva een poosje doorgeloopen had, meende ze stemmen te hooren aan
den anderen kant van de heg. Ze bleef staan om te luisteren; toen hoorde ze hartelijk
lachen van een kind.
De heg was hoog en dicht; maar onderaan was wat dood hout, waartusschen kleine
openingen, zoodat ze op het andere terrein kleuren zag schemeren, wit en rood en
geel, alsof daar een bont bloemenperk was; daar ergens hoorde ze ook de stemmen.
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Zij stond stil en bukte zich om te kijken; maar de heg was toch te dicht om goed te
kunnen zien, wat daarachter gebeurde; als ze met haar gezicht vlak voor zoo'n
openingetje ging zitten, zou 't beter gaan.
En omdat ze zich zoo vreeselijk liep te vervelen en toch niet wist, wat ze dien
middag moest uitvoeren, sprong ze over de sloot en kwam terecht op het smalle
kantje tusschen sloot en heg. Het was geen gemakkelijk zitje. Ze moest voorover
gaan liggen en haar beenen boven 't water laten bengelen. Maar toen ze eindelijk een
tamelijk groote opening gevonden had en met haar ellebogen in 't gras en haar hoofd
op de handen lag te gluren, was ze zoo verbaasd over wat er achter de heg gebeurde,
dat ze van verrassing bijna in de sloot tuimelde.
Ze trok haar beenen wat op en legde haar zakdoek onder de ellebogen, want de
grond was vochtig en kil.
Aan de andere zijde van de heg was een open grasveldje, waaromheen veel hooge
struiken. En Eva zag nu, dat er heelemaal geen bloemenperk was, maar dat op het
gras een groot wit tafellaken was gespreid. Daarop lagen lange slingers groen,
waartusschen overal bloemen, veel gele boterbloemen en enkele witte margrieten
met gouden harten. Midden-in stond een groote pot gele brem en op de vier hoeken
vazen met fijn, wit pijpkruid en boterbloemen.
Romdom op 't tafelkleed stonden de bordjes, wit, met een breeden rand gekleurde
bloemen, zooals de boeren ze te pronk zetten op den schouwrand en op ieder bord
lagen twee beschuiten met rose en witte muisjes. En achter ieder bordje was aan den
eenen kant een vroolijk gebloemd kommetje, aan den anderen kant een groen eier-
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dopje met een gekleurd ei en in 't midden een potje viooltjes. Tusschen de slingers
groen en bloemen op het tafellaken waren groote schalen met krentenbroodjes en
eieren - paarse, rose, gele, blauwe en roode; en kleine schoteltjes met radijsjes.
Eva lag er over te denken, hoe zonderling het was, dat daar op een stil bosch-plekje
zoo'n heerlijke maaltijd was bereid en dat er niemand kwam om van al die lekkere
dingen te eten. Het zag er alles zoo vroolijk en feestelijk uit, dat ze er in haar eentje,
zonder dat ze 't zelf wist, voortdurend om lag te glimlachen.
Als die heg maar niet zoo dicht was, zou ze zeker alles eens van dichtbij gaan
bezien. Ze kreeg honger van 't kijken naar die versche krentenbroodjes, de beschuiten
met muisjes, de frissche radijsjes met hun helder-groene blaadjes.
En niemand - niemand was hier om te genieten van dien rijken disch. Doodstil
was het; een enkel vogeltje zong in de takken; soms suisde even de wind hoog in de
toppen van de boomen. En de zon scheen, de kleuren glansden, de bloemen stonden
in al haar weelderige pracht.
Het was of hier een koningstafel was aangericht in het stille bosch, alsof
vriendelijke kabouters aan 't werk waren geweest om al die heerlijkheid bijeen te
brengen en zich nu hadden verscholen onder de boomwortels.
Er moet toch iets gebeuren, dacht Eva. Het kan toch niet dat al die lekkernijen hier
maar klaar gezet zijn, zonder dat iemand komt om er van te smullen.
Ze zou wachten, ze wìlde weten, wat er gebeuren ging.
Maar ze begon toch ongeduldig te worden, omdat de stilte zoo
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lang duurde. Ze voelde de kou optrekken langs haar beenen en dacht, dat het prettiger
moest zijn aan den anderen kant van de heg in het droge gras in de zon te liggen, dan
hier bij die vochtige sloot.
Zou ze weg gaan? Zou ze.....maar op 't zelfde oogenblik had ze bijna een gil
gegeven van schrik, want vlak tegenover haar aan de andere zijde van het feestmaal,
boog een kleine hand de struiken vanéén en uit het kreupelhout kwam een oude
kabouter te voorschijn, - een echte, oude kabouter in een bruine pij met leeren riem,
met een roode puntmuts op z'n hoofd en een langen, witten baard, die neergolfde tot
z'n middel. En achter hem nog juist zoo'n kabouter.
- Droom ik? dacht Eva. Is dit echt? Ach, het kàn toch niet; er bestaan immers geen
kabouters. Maar hier zag ze het toch met haar eigen oogen. En die feestdisch in 't
bosch; wat was dat alles dan voor wonderlijks?
- Begin jij aan dien kant in te schenken; dan begin ik hier, hoorde ze plotseling
een meisjesstem zeggen.
En opééns begreep Eva. Nu zag ze 't immers ook. Die kabouters waren géén kleine
aardmannetjes; ze waren bijna zoo groot als zij zelf. Waarom zouden die kinderen
zich zoo verkleed hebben? Wat gingen ze doen? Nee, ze kon nu niet weggaan, ze
was veel te nieuwsgierig, wat er verder zou gebeuren.
Ze zag, dat de kabouters ieder een groote kan in hun handen hadden; voorzichtig
schonken ze de kleine gebloemde kommetjes vol melk en zetten ze weer achter de
bordjes. Toen namen ze een mooi groen kleed en legden dat over een lagen
boomstronk, aan 't boveneinde van den disch.
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- Hier moet de koningin zitten.
- De koningin? dacht Eva. Zou de koningin komen? Hoe heerlijk de koningin van
zoo nabij te zien.
- En de pages?

‘.... en hieven de takken hoog boven hun hoofd en bogen ze naar elkaar toe’.

- Hier vlak naast, aan iederen kant één. En de anderen aan weerszijden; jij hier
tusschen hen in en ik aan 't ondereind.
- De pages? Ach, de koningin ging toch niet met pages door een bosch wandelen.
Wat was dit nu weer?
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- Is alles klaar? - Heb je je tak?
- Ja hier. Willen we luiden?
Toen namen de kabouters ieder een grooten tak bloeienden witten meidoorn en
verdwenen in het kreupelhout. Daar klonken de heldere tonen van een klokje, dat
geluid werd.
- Het is als een sprookje, dacht Eva.
De kabouters kwamen terug. Ze gingen eenige passen verder, waar tusschen 't
kreupelhout een klein paadje uitkwam op 't grasveld.
- Zij komen, hoorde ze zeggen. Toen gingen ze staan, ieder aan een kant van 't
pad en hieven de takken hoog boven hun hoofd en bogen ze naar elkaar toe, zoodat
ze een poort vormden van groen, waartusschen de fijne, witte bloesem.
En nu hoorde Eva zachte muziek, een vroolijke melodie, die ergens klonk vanuit
het kreupelhout; blijde stemmen, die een lied zongen. Ze hoorde de muziek naderen;
toen zag zij door de bloeiende poort weer een kabouter komen. Hij blies op een
mondharmonica. En dadelijk daarachter kwam de koningin. De andere kabouters
bogen.
Lang en slank was de koningin; ze droeg een krans van vergeetmij-nieten op het
blonde haar; een paar lange takken groen rankten langs haar witte kleed; en de
licht-blauwe mantel, die afhing van haar schouders, werd gedragen door twee kleine
kindertjes in 't wit. En na hen kwam, twee aan twee, een heele stoet kabouters en ze
liepen op de maat van de blijde melodie, die het eerste kaboutertje speelde.
Toen ze op 't grasveld gekomen waren, hielden ze stil. De koningin sprak: ‘Nu
eerst ons lentelied.’ En duidelijk hoorde Eva 't zingen van de kabouters:
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WIJZE: NORGES HERLIGHED.

Len-te kwam! De he-mel blauwt boven hei-de en woud boven bonte bloemenlan-den.
Pijp-kruid, fijn als witte kant bloeit in 't veld hoog langs de ran-den.
Gou-den brem gloeit in het bosch; warm en zacht is het mos. En het beekje kabbelt blij-de.
Al-les zoemt en juicht en bloeit In het bosch, in het veld, op de hei-de.
Vo-gels zin-gen, juub'len luid: kind'ren komt uit huis! Er-uit!
Len-te kwam met bloem en kruid, met ge-zang en ge-kweel en ge-fluit.
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Toen trad de grootste kabouter met een buiging naar voren.
- Koningin, uw troon is gereed. Mag ik U naar uw plaats geleiden?
Hij liep vooruit, wuivende met zijn bloemtak; van de andere zijde kwam de tweede
kabouter en toen de koningin gezeten was, spreidden ze haar kleed wijd om haar
heen en legden de bloeiende takken aan haar voeten.
En alle kaboutertjes zetten zich rondom den disch en toen was 't ineens uit met de
plechtigheid en als heel gewone menschenkindertjes begonnen ze aan hun beschuiten
met muisjes te knabbelen en ze lachten en praatten en riepen door elkaar.
Nu en dan ving Eva iets op van de levendige gesprekken.
- Ja, de potjes viooltjes mag je mee naar huis nemen om in je tuintje te planten als herinnering.
- En dat mooie ei, ook? 't Is zonde om op te eten.
- Ja, dat mag ook.
De beschuiten waren opgegeten, de krentenbroodjes gingen rond; de grootste
kabouters namen de melkkannen en vulden de gebloemde kommetjes opnieuw. En
de stemmen roesden, het lachen schalde vroolijk door de lucht.
- Als jullie dit broodje op hebt, is de eerste honger zeker over? vroeg de koningin.
- Alleen de éérste honger, Uwe Majesteit, zei een kabouterjongen.
Dat is best. Vóór je den tweeden honger gaat stillen, wilde ik jullie eerst iets
vertellen.
- Hè ja, vertellen! Eet jullie dan gauw op. Straks mag je weer eten, zooveel je wilt.
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Eva kroop wat dichterbij. Ze wilde ook hooren, wat die wonderlijke koningin vertellen
zou. Hoe heerlijk, dat zij zoo'n heldere stem had. Eva kon woordelijk verstaan, wat
zij sprak.
- Het is over een man, die eeuwen geleden in Italië leefde en zoo'n goed, vroom
leven geleid heeft, dat hij later heilig verklaard is.
- O, riep één van de kabouters, is 't echt? Van een èchten man?
- Ja, van een èchten man. Luister maar eens:
‘Meer dan zevenhonderd jaar geleden woonde in Assisi, een klein dorpje in Italië,
een jonge man, Franciscus. Zijn Vader was een schatrijk lakenkoopman. Franciscus
zelf was in weelde grootgebracht. Geld bezat hij in overvloed, de prachtigste kleeren
en edelgesteenten had hij, de mooiste paarden stonden in z'n stal.
Als hij uitreed, was z'n paard opgetuigd met het fijnste leer en kostbare dekkleeden.
Hij-zelf zat in den zadel, gekleed in fluweel en zijde; de wapperende vederbos aan
z'n baret was vastgehecht met een juweel van groote waarde. En als hij zoo uittrok
en de zuiderzon scheen op z'n kleurrijke kleeding, op z'n vriendelijk gezicht, geleek
hij een stralende, jonge prins.
Minzaam was hij voor ieder, dien hij ontmoette en hij was steeds door vrienden
omringd. Wat een feesten vierden ze samen. Niemand als Franciscus verstond zoo
goed de kunst echt, vroolijk feest te vieren. Waar hij kwam was blijdschap. En ze
dansten en zongen, ze aten de beste spijzen, ze dronken de geurigste wijnen. En het
eene feest volgde op het andere.
Maar, als hij zoo dagen achtereen nergens aan gedacht had dan aan z'n eigen genot,
kon het plotseling gebeuren, dat hij getroffen werd door een arm, ziek mensch, ergens
op den hoek van een straat.
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Dat mensch had niets dan pijn, droefheid, gebrek, terwijl hij, Franciscus, geen enkele
zorg had, en niets deed dan feestvieren. Dan - in 't voorbijgaan - terwijl z'n blik vol
medelijden den arme trof, liet hij z'n beurs met goud in de magere handen glijden.
Maar de herinnering aan het leed, dat hij ziet op z'n weg, vervolgt hem. Die
herinnering blijft, ook in z'n weelderig huis, ook temidden van de schitterende feesten.
En de herinnering bederft z'n genot.
Het luidruchtig gezang en gejoel van zijn vrienden, maakt hem neerslachtig. Als
hij de kostbare maaltijden ziet, denkt hij aan zoovelen in sloppen en poorten, die
hongeren naar een stuk droog brood en z'n eetlust verdwijnt.
En dan besluit hij weg te gaan uit deze drukke, vroolijke omgeving.
Alleen gaat hij de bergen in, steeds verder weg van zijn vrienden en familie. Zoo
komt hij in een eenzame streek. Daar zet hij zich neer en denkt na over z'n leven. Na
de luidruchtige, drukke dagen, doorgebracht met z'n jonge vrienden, doet de stilte
hem weldadig aan.
Hij ziet òm zich. Niets dan bergen, weelderig-begroeide bergen. De zon straalt
door de takken van de dichte boomen en geeft een zilveren glans aan de kleine golfjes
van het beekje, dat kabbelt in zijn nabijheid. Een vogeltje komt tot vlak bij z'n hand
en hij glimlacht, omdat het diertje zoo weinig schuw is.
En in die stilte, met enkel de geluiden van den zingenden wind door de olijfboomen
en 't zachte gegons van de insecten door de lucht, peinst en droomt Franciscus. De
avond daalt; de laatste zonne-
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stralen verlichten de besneeuwde toppen van de bergen in de verte, die plotseling
schitteren als puur goud.
Franciscus rijst op. Hij ziet Gods blauwen hemel boven de qouden bergen, boven
de groene aarde, de kleurige bloemen. En z'n besluit is genomen. Hij zal afstand doen
van z'n weelde, van z'n geld en mooie kleeren, van z'n glanzend-sterke paarden. Als
een arme monnik zal hij 't land doorgaan, hij zal niet meer denken aan z'n eigen
genot, maar hij wil spreken van Gods liefde; hij wil de menschen leeren, hoe ze
gelukkig kunnen zijn, als ze elkaar liefhebben en heel de mooie aarde, de bergen en
bloemen, de dieren en de kleine vogels.
Hij wil zieken helpen, bedroefden vertroosten.
Franciscus gaat het land door, blootsvoets, in een eenvoudige pij. Hij leeft van de
wilde vruchten, die hij vindt langs den weg, van een dronk water uit de beek, van
een stuk brood, dat een vriendelijk mensch hem reikt.....
Eva lag doodstil, gespannen te luisteren naar 't verhaal van de koningin. Zoo rustig
was het òm haar, dat ze geen woord miste. Maar nu werd ze afgeleid door beweging
in het kreupelboschje aan de overzijde.
- Wat nu weer? Zou er weer een kabouter verschijnen? Zou zij misschien den
jongen Franciscus zelf zien?
Een lage tak werd behoedzaam op zij gebogen; uit het boschje kwam een man,
een heel gewone heer in een donker pak. Hij bleef een tijdlang staan, maar niemand
sloeg acht op hem.
De koningin sprak rustig door.
O, dacht Eva, die doet net als ik; die heeft ook iets gezien en gehoord en komt
stilletjes kijken. Zij zag, dat hij zich bukte, een
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eindje nader kwam tot vlak bij de plek, waar zij lag achter de heg. Daar ging hij
zitten, verscholen achter de struiken. Eva zag hem glimlachen, toen aandachtig
luisteren naar 't verhaal, dat verteld werd.
Ook zij keek weer dien kant uit en ze hoorde verder vertellen:
...... Waar hij komt, mòeten de menschen wel van hem houden, hij is zoo barmhartig
voor armen en zieken, zoo vol troost voor bedroefden. En hij wijst hun op Gods
wonderen, hij leert hen te luisteren naar de muziek van de kabbelende beekjes, van
den ruischenden wind door de boomen, van alle heerlijke vogelgeluiden in de groote,
stille bosschen.
- Is het geen voorrecht, vraagt hij, dat ge dit alles om U hebt en dat ge heen kunt
gaan en uw huizen versieren met de mooiste bloemen, buiten geplukt, en uw maaltijd
smakelijk kunt maken door de verfrisschende vruchten, die overal groeien, die ge
plukken kunt - om niet?
Denk toch niet aan gouden en zilveren geldstukken, als ge genieten kunt van 't
zonnegoud op uw bergen.
De menschen luisteren - zij luisteren naar z'n vriendelijke stem, naar z'n heerlijke
woorden, die hun rust en blijheid brengen.
En niet alleen de menschen, maar ook de dieren van 't veld komen tot hem; zij
weten wel, dat z'n hart vol liefde en mededoogen is voor al, wat leeft.
Op een avond, dat hij buiten tegen een heuvel zit en de menschen rondom hem
zijn gekomen om te luisteren naar z'n woord, strijkt een zwerm zwaluwen neer. En
ze kwetteren en fladderen en laten zich niet door de menschen verjagen. De menschen
worden ongeduldig, ze kunnen door die drukke vogels Franciscus' woorden niet
verstaan.
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Maar Franciscus kijkt kalm-glimlachend naar het vroolijk gedwarrel om hem heen,
en laat ze stil hun gang gaan. Na eenigen tijd zegt hij vriendelijk: ‘Komt, kleine
zusterkens, nu hebt ge genoeg gesproken, vliegt nu heen; het wordt tijd, dat ik begin’.
En onmiddellijk vliegt de heele zwerm geruischloos heen, zonder hem verder te
storen.
Eens is hij op weg en komt een troep bokken tegen en te midden van hen een klein
lam.
Hoe komt dat hulpelooze, zwakke diertje hier bij die sterke, groote beesten? Er is
niemand om het te beschermen tegen hun geweldige horens, niemand om voor zijn
voedsel te zorgen, als de groote bokken de beste planten opeten en 't lam met hun
horens op een afstand houden.
Franciscus gaat te midden van den troep en neemt het kleine lam in zijn armen.
Het is zeker héél moe; het slaapt in, tegen hem aan.
Arm, klein lammetje, je moet verzorgd worden, denkt hij, je bent nog te zwak om
op jezelf te passen. Maar bij wie moet ik je brengen? Ik zelf heb geen huis; ik zwerf
maar van de eene plaats naar de andere; zoo'n leven zou te vermoeiend voor je zijn.
Daar klinken opeens de tonen van een klokje.
Nu weet hij het. In de nabijheid is een nonnenklooster; het avondklokje wordt juist
geluid. Hij gaat er heen en klopt aan de poort. Een non doet open. Als ze Franciscus
ziet, verlicht een blijde glimlach haar gelaat.
- Kan ik iets voor U doen? vraagt ze dadelijk. Is er een zieke, die geholpen moet
worden of een kind, dat geen tehuis heeft?
- Ja, zegt hij, een klein kind, het vraagt om voedsel en
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verzorging en hij legt het schaapje in de armen van de zuster.
Zij kijkt er naar.
- Hij zal het goed bij ons hebben, ik beloof het U.
Franciscus gaat heen; het lam is veilig ondergebracht. Nu moet hij verder; er zijn
zoovelen, die verzorgd en geholpen moeten worden - menschen en dieren en planten.
- Vel niet den heelen boom, zegt hij tegen een houthakker, die zijn bijl onder in
den stam wil slaan. Laat een gedeelte blijven; het kan weer uitloopen en de boom
zal weer groeien en schaduw geven aan vermoeiden en vruchten voor hen, die dorst
hebben.....
De menschen wisten 't wel, hoe de dieren van hem hielden. Op een dag komen
een paar arbeiders uit Gubbio bij hem.
- Ach Franciscus, help ons toch. Er woont hier in den omtrek een wolf en we
kunnen hem niet vangen. Wat hij stelen kan, verslindt hij - kippen, eenden, lammeren,
niets is veilig voor hem.
Wij durven onze kinderen niet buiten laten spelen; als we 's avonds alleen langs
den weg loopen, bekruipt ons de angst, dat hij ons zal bespringen.
Franciscus belooft te doen, wat hij kan. Hij gaat het bosch in, zonder wapenen;
hij zoekt den wolf op in zijn hol. Het dier ontwaakt door z'n voetstap en richt zich
op. Een vreeselijke muil opent zich - scherpe, witte tanden - een vuurroode tong.....
Franciscus gaat rustig zitten op een boomstronk.
De wolf is verwonderd. Hij had verwacht, dat die man hem een bijl zou toewerpen.
Maar de man ziet kalm-glimlachend op hem neer, met leege handen.
De wolf nadert, snuffelt aan zijn pij.
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- Broeder Wolf, zegt Franciscus en legt z'n hand liefkoozend op den kop van het
booze dier; broeder Wolf, ik moet eens met U praten, want er wordt veel over U
geklaagd. De menschen houden niet van U, ge zijt een moordenaar. Wij weten wel,
dat ge honger hebt. De menschen van Gubbio zijn goed; ze hebben medelijden met
een hongerige. Ze willen U zeker eten geven, maar ge moet niet nemen wat niet van
U is, - niet dooden. Belooft ge dat?
En de wolf buigt zijn kop, als teeken, dat hij zal doen, wat Franciscus hem vraagt.
- Kom, zegt hij, dat is goed. En ik kan vertrouwen op uw woord, niet waar?
De wolf heft z'n poot op en legt z'n klauw in de uitgestrekte hand.
Franciscus staat op, maar de wolf gaat niet heen; de wolf volgt hem, schuurt den
ruigen kop tegen z'n hand.
De wolf wordt Franciscus' vriend en ook de vriend van de menschen in Gubbio.
Hij steelt niet, hij eet geen lammeren meer. Als hij honger heeft, klopt hij met z'n
poot aan de deur van een der huizen en de vrouw, die vroeger zoo bang voor hem
was, brengt hem nu een schotel eten en klopt hem vriendelijk op den rug.
's Avonds wachten de kinderen Franciscus op. Den ganschen dag heeft hij
rondgezworven om te helpen en te vertroosten; nu zal hij in 't dorp komen om ergens
z'n eenvoudig middagmaal te nuttigen.
Zie! daar komt hij den berg af; naast hem, als een trouwe hond, de groote wolf.
De kinderen juichen, de menschen komen uit hun huizen, ze gaan Franciscus te
gemoet met groene takken en handen vol bloemen. Ze zingen de schoone liederen,
die hij hen geleerd heeft - liederen, die
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spreken van Gods liefde, van Zijn bloemen en bergen, Zijn flonkerende sterren.
De kinderen kussen z'n handen en gaan naar den wolf, om dien te streelen en te
laten eten uit hun handjes.
De volwassenen nemen Franciscus in hun midden, luisteren naar zijn vriendelijke
woorden.....
Er klonk een bel ergens buiten. Eva dacht even aan 't klokje van 't nonnenklooster
en bleef luisteren naar 't verhaal.
De bel luidde, luidde.....
Toen bedacht Eva opeens, waar ze was. 't Was de bel boven op 't huis van tante
Clara. Tante had aan de koffie gezegd: ‘om kwart voor zes luidt de bel, dan wil je je
wel even opknappen voor tafel? We eten precies zes uur’. En tante Clara was er
immers zoo op gesteld, dat alles stipt op tijd gebeurde - precies zes uur eten, geen
minuut later. Nu had ze nog een kwartier; ze moest nog naar huis loopen, zich
verkleeden, haar haar opmaken..... hoe kwam ze klaar?
Zij wierp een laatsten verlangenden blik door de heg naar den vroolijken disch,
de luisterende kabouters, naar de koningin, die nog vertelde..... O, Franciscus, wat
zou hij verder doen?
Ze stond zacht op, sprong over de sloot en liep zoo snel ze kon naar huis.
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Kou-gevat.
KIND, riep Trui, de oude keukenmeid van tante Clara, wat zie je d'r uit; waar heb
je gezeten?
- Och, 't gras was zeker wat nat, zei Eva, en ze liep Trui, die ze op de trap
tegenkwam, vlug voorbij.
Nu zag ze 't pas, wat was ze vuil! Haar rok, blouse, schoenen en kousen vol modder!
Ze haastte zich naar haar kamer om zich te verkleeden voor ze aan tafel ging. Nu
herinnerde zij zich, dat ze al dien tijd met haar beenen tegen den slootkant had
gelegen.
Ach, wat jammer, dat die bel zoo lang geluid had, dat ze niet had kunnen blijven
om het einde van 't verhaal te hooren, om te weten, wat ze daarna gedaan hadden àl die kabouters en de vriendelijke koningin en de twee kleine snoezige pages. En
terwijl haar gedachten weer afdwaalden naar 't kabouterfeest, begon ze zich te
verkleeden, maakte 't haar op, waschte haar handen en trok een schoone blouse aan.
Hè, vervelend, nu ging die blouse van achteren dicht en ze kon er niet bij. Ze
probeerde 't telkens weer, dàn over den eenen en dàn over den anderen schouder,
maar 't ging niet. En ze werd zoo moe en warm van 't getob, dat ze ging zitten om
uit te rusten. Ze zou maar even met een losse blouse naar de keuken gaan om te zien
of Bertha er was of Trui en vragen, of die haar helpen wilde.
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Maar nu ze eenmaal zat in den ouderwetschen leunstoel, zag ze er tegenop naar
beneden te gaan en ze dacht, dat ze 't liefst maar zou willen blijven zitten en niet
eten. Zeker door de inspanning met die blouse had ze hoofdpijn gekregen en iedere
minuut verergerde het; het bonsde zóó hard in haar hoofd, dat ze haar oogen moest
sluiten. Nu moest ze toch naar de eetkamer gaan en tante Clara vertellen van alles,
wat ze gezien had, van al die kabouterkinderen.
O, die kabouterkinderen! Wat hadden die 't heerlijk met hen allen, om zóó te mogen
spelen, om zoo'n prachtig feest te vieren en zij - zij had maar stilletjes liggen kijken;
ze hoorde er niet bij, ze had niemand om mee te praten, niemand om mee te spelen
dien ganschen langen zomertijd; ze moest maar alléén wandelen door een saai park
en misschien nu en dan eens gluren door een gaatje in de heg om te zien, hoe prettig
het leven van andere kinderen was. En Eva voelde zich zoo door en door verlaten
en treurig, dat de tranen langs haar wangen begonnen te druppelen.
Toen ging de deur zachtjes open en tante Clara trad binnen.
- Waar blijf je toch kind? vroeg ze; ik zit in de eetkamer op je te wachten. Trui
zei, dat je al een heelen tijd thuis was.
- Ik..... ik heb zoo'n hoofdpijn, en ik ben zoo moe, en Eva begon nog meer te
schreien.
- Is 't zóó erg? vroeg tante, en legde haar hand op Eva's voorhoofd. Misschien
komt het van de buitenlucht; je bent er nog niet aan gewend. Zou je graag naar bed
willen?
- Ja, o ja.
- En wil ik dan wat eten voor je halen? Een bordje soep?
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- Als 't u belieft, zei Eva. Ze voelde zich zoo flauw, ze kreeg opeens trek.
Toen tante naar beneden ging, kleedde zij zich vlug uit en kroop onder de deken.
Hè, prettig was dat. En de soep verkwikte haar; ook 't verdrietige gevoel werd minder.
- Ben je weer wat opgeknapt? Dat is goed, zei tante en trok de jaloezieën dicht.
Zie zoo, nu is 't hier niet zoo licht meer. Wil je nog wat eten?
- Dank U. Ik wou liever slapen; ik ben zoo moe.
- Misschien straks een glas melk, als je eerst een dutje gedaan hebt. Nu zullen we
morgen verstandiger zijn en na de koffie wat langer thuis blijven. Het was ook wel
wat warm. Ga nu maar lekker slapen; ik kom straks wel eens terug.
Tante ging heen en Eva vond, dat tante toch veel liever was dan ze gedacht had,
zoo zacht en vriendelijk en ook niet zóó stil, als ze zich herinnerde van tante's logeeren
in Amsterdam. Hè, nu begon haar hoofd weer te kloppen; ze moest probeeren te
slapen; dan zou die akelige hoofdpijn misschien wel overgaan.
Toen tante Clara na een uurtje binnenkwam, lag Eva rustig met gesloten oogen
en ze verliet zacht de kamer om haar niet te wekken.
Maar toen zij zelf naar bed wilde gaan, lag Eva met een hoogroode kleur te woelen
tusschen de lakens. En ze mompelde allerlei onsamenhangende woorden en was zoo
onrustig, dat tante Clara haar even wakker maakte.
- Hè, riep Eva, waar zijn ze nu?
- Wie?
- De kabouters en de pages en.....
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- Eva, word eens heelemaal wakker, ìk ben hier - tante Clara. Wil je wat drinken?
Een glas melk?
- Nee, wat water. O, ik heb zoo'n dorst. En zoo'n hoofdpijn. Wilt U een compres
op mijn hoofd leggen?
Tante keerde 't kussen om, trok lakens en deken recht en sponsde het gloeiende
gezichtje af.
- Lekker, dank U wel.
- Je hebt zeker gedroomd. Blijf nu maar rustig liggen, dan slaap je wel weer in.
Tante schoof den grooten stoel bij het bed, verfrischte nu en dan het compres en toen
ze zag, dat Eva ingeslapen was, ging ze zacht naar haar eigen kamer, die aan den
overkant van de gang lag. Beide kamerdeuren liet ze open. Maar ze had weinig rust
dien nacht; telkens hoorde ze Eva kreunen; dan stond ze op en vond haar woelende
in bed - warm en rood.
Ze heeft koorts, dacht tante Clara; morgenochtend zal ik dadelijk den dokter laten
halen, en ze streek het verwarde haar weg.
- Nu waait de wind door den tak van den ouden kabouter, hoe vind je die eieren?
- Stil Eva, er zijn geen kabouters.
- En die bloemen, al die bloemen en Franciscus zegt tegen den wolf.....
- Stil maar Eva, er is geen wolf, zei zacht tante Clara en ze bleef bij haar zitten,
tot 't ochtend werd en Bertha den dokter kon gaan halen.
Tegen den ochtend was Eva's slaap kalm geworden en ze ontwaakte zonder hoofdpijn.
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- Hè tante, hoe zit U hier zoo aangekleed? Is 't al zóó laat?
't Is halfnegen. Je bent vannacht zoo onrustig en koortsig geweest daarom heb ik
Bertha naar den dokter gestuurd; hij zou dadelijk na z'n spreekuur komen.
- O, tante, wat vervelend, zoo'n vreemde dokter; ik ben nu immers beter. Laat ik
maar opstaan.
- Geen quaestie van, je blijft in bed, tot de dokter komt. Neem nu maar eerst je
boterham en je melk, dan ga ik naar beneden ontbijten.
Een half uur later hoorde Eva de schel overgaan; toen een mannestem in de gang.
- Daar had je 't al... de vreemde dokter... Nu ging de kamerdeur dicht; nu was hij
zeker bij tante, die hem zou vertellen, dat ze hier voor haar gezondheid logeerde. O,
hoe vervelend; als hij maar niet zei, dat ze in bed moest blijven en levertraan drinken
of staal.
Ze hoorde de deur weer en voetstappen op de trap. Tante Clara kwam binnen.
‘Daar heeft U m'n nichtje Eva van Lowyck’.
- Zoo Eva, zei de dokter en stak haar z'n stevige, bruin-verbrande hand toe; ben
je den eersten dag buiten al ziek geworden? Dat is niet verstandig van je.
- Dag dokter van Arlevoort, zei Eva, maar ze hoorde niet, wat hij zei, ze lag hem
strak aan te kijken en dacht: wanneer heb ik hem meer gezien; hij heeft zoo'n bekend
gezicht.
- Hoe is 't met je? Geen hoofdpijn meer? vroeg hij.
- Ik kèn U, zei Eva plotseling.
- Werkelijk? Heb je hier wel eens meer gelogeerd?
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- Ja, vroeger - ééns; maar toen heb ik U toch niet gezien. 't Was misschien in
Amsterdam.
- Ik herinner 't me niet; waar hebben we elkaar dan gesproken?
- Ik weet het niet, zei Eva, maar ik ken U toch; misschien kwam ik U wel eens
tegen in Amsterdam; ik geloof niet, dat ik U ooit gesproken heb. Is U pas in
Amsterdam geweest?
- Vijf jaar geleden. Daar zal je je wel niet veel meer van herinneren.
- Nee, 't is korter, véél korter geleden. 't Was pas.
- Ik lijk zeker op een kennis van je - een dubbelganger. Dat is aardig. Als je weet,
wie 't is, moet je 't me vertellen, dan ga ik eens kennis maken.
- Géén dubbelganger, hield Eva vol. U was 't zèlf.
- Ik moet even je temperatuur opnemen. De dokter stak haar den thermometer in
den mond. Niet babbelen, hoor.
- Misschien heeft ze gedroomd, zei tante Clara, den heelen nacht is ze zoo onrustig
geweest, telkens hardop praten over bloemen en pages en de koningin en kabouters.
Soms dacht ik, dat ze ijlde.
De dokter trok een bedenkelijk gezicht, alsof tante Clara hem iets heel ernstigs
vertelde. Kabouters, zegt U? En pages?
- En de koningin. En ze had het zelfs over Franciscus en den wolf; ze heeft er
zeker pas over gelezen.
- Wàt zegt U? Franciscus met den wolf? Hij keek eens naar Eva. Erge hoofdpijn
gehad? Natte voeten?
- Ja zeker. En buikpijn.
- Juist. Er kwam opeens een heel vroolijke glans in z'n blauwe oogen; en z'n mond
glimlachte onder z'n knevel. Hij wist
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het nu..... de koningin.... de kabouters.... Want toen hij den vorigen middag achter
de struiken zat, had hij plotseling aan de andere zijde van de heg zacht geritsel gehoord
en een doffen plof, alsof iemand naar beneden sprong; toen voetstappen, die zich
verwijderden. Even had het hem verwonderd, dat iemand van de bewoners van
Old-Eikenburgh daar geweest zou zijn, toen had hij aan den tuinmansjongen
gedacht.....
Hij nam den thermometer uit Eva's mond en ging naar 't raam om hem af te lezen.
- De koorts is van geen beteekenis meer. Maar je hebt kou gevat, Eva; je hebt
gistermiddag achter in 't park bij de sloot gelegen; en de grond was daar heel vochtig.
Aan den anderen kant van de heg was het droog en zonnig. Was er maar door
gekropen, dan had je mee kunnen doen aan 't kabouterfeest.
- Hoe weet U?.... vroeg Eva verbaasd.
- De kaboutertjes weten alles; die hebben 't me verteld.
- O dokter, dat is nièt waar. Er zijn geen kabouters. Dit waren gewone kinderen,
die zich verkleed hadden.
- Pas op, laten ze je maar niet hooren, plaagde hij. Ik weet immers precies, wat je
uitgevoerd hebt. Had je 't aan tante verteld?
- Nee, nog niet.
- Kijk nu eens aan. Hoe zou ik 't anders weten? Kon je 't verhaal goed verstaan?
- Ik heb 't niet uitgehoord. Jammer, 't was zoo prachtig. Maar dokter, waarom
deden ze dat alles toch?
- Omdat ze zoo blij waren, dat 't lente is; om de zon en de bloemen en de zingende
vogels. Ze vierden het lentefeest.
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- En die eieren; wat waren dat voor grappige eieren? Géén suiker, maar zulke beeldige
kleuren.
- Ja kind, dat moet je de kabouters vragen, dat is hùn geheim; zeker toover-eieren.
- Maar nu moet ik weg; vandaag in bed blijven; morgen kom ik nog eens bij je kijken.
Flink eten en melk drinken. Een liter melk, Mevrouw en twee eitjes extra; ze is veel
te slap voor een meisje van dertien.
- Hè, ba, géén eieren, dokter.
- Een toover-ei, hoe lijkt je dat? Die zijn heerlijk en bizonder versterkend. Ik heb
ze bij me; de kabouters hebben ze mij meegegeven voor m'n patiënten. Welke kleur
vind je 't mooiste? Ik heb ze in m'n fietsmandje.
- Rose òf lila.
- Goed hoor, ik zal ze halen.
- Ik laat U even uit, zei tante Clara; dan zal ik ze wel meenemen.
- Dag Eva, dadelijk het rose ei opeten en vanavond het lila.
- Dag dokter van Arlevoort; bedankt U de kabouters voor me?
- Ik zal het doen. Tot morgen.
- Tante, zei Eva, toen tante Clara met de beide eieren terugkwam, wat een grappige
dokter. Maar begrijpt U er iets van, hoe hij wist, wat ik gisteren gedaan had? En wie
waren die kabouters?
- Dat waren z'n eigen kinderen. De kinderen van het Stroodak.
- Wàt zegt U, tante?
- De dokter heeft een huis laten bouwen met een rieten dak. Herinner je je niet,
dat we er gisteren langs zijn gekomen? Zoo'n aardig, vroolijk huis, een eindje van
den weg af, even vóór je aan
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Old-Eikenburgh komt. Met dien rand van bloeiende azalea-mollis om 't gazon?
- Nee, ik heb er niet op gelet.
- Nu, 't huis heet ‘Onder het Stroodak’. De tuin grenst aan dien van Old-Eikenburgh.
En daar achter op 't grasveld waren de kinderen gisteren aan 't spelen met kennisjes
uit 't dorp.
- En die koningin?
- Dat was hun Moeder.
- Maar de dokter zelf was er toch niet bij.
- Nee, hij vertelde me, dat hij later even kwam kijken.
- O ja, nu begrijp ik 't. Hij was die heer, die zich verstopte achter de struiken; ik
heb hem heel duidelijk gezien door de heg. Daarom vond ik hem zoo bekend. En
had hij mij ook gezien?
- Nee, hij hoorde iemand ritselen en over de sloot springen en toen jij van kabouters
gedroomd had en kou gevat, begreep hij wel, dat jij daar in 't gras had gelegen.
- Zoo'n slimmerd! O - en tante, kijk eens; dat toover-ei ziet er van binnen precies
zoo uit als een gewoon kippen-ei en 't smaakt precies even akelig.
- Ik zou het toch maar gauw opeten, misschien zit er wel een beetje tooverkracht
in.
- Ja, voor zoo'n vriendelijken dokter moet je 't wel doen. En Eva nam met een
moedig gezicht een grooten hap.
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Onder het stroodak.
DOOR de open tuindeuren scheen de morgenzon in de eetkamer van de familie van
Arlevoort. De zon bescheen den grooten pot gouden brem op den schouwrand, de
seringen op tafel en ze scheen op alle blonde hoofden om de tafel, van Moeder, van
Else, de twaalfjarige oudste, de kleintjes: Edu en Liesbethje en op de donkere bollen
van Vader, Frits en Josephine.
Vader van Arlevoort, die aan 't boveneind van de groote tafel juist tegenover den
tuin zat, keek met een tevreden gezicht naar de blauwe lucht, waarlangs de kleine
schapenwolkjes langzaam voortdreven. Hij had veel patiënten de-hei-op en op dezen
zachten, windstillen dag kon hij snel fietsen langs de harde, gladde hei-paadjes en
hij zou bijtijds thuis zijn voor de avond-bezoeken op het dorp, zoodat morgen - de
Zondag - geen drukke dag zou zijn.
- Heerlijk weer, zei hij en keek de tafel eens rond; jullie treffen 't met je vrijen
middag.
- Ik geloof, dat Mei in geen jaren zoo zacht en onafgebroken mooi is geweest, zei
de huismoeder, terwijl ze de boterhammen van de kleintjes in blokjes sneed. Hier is
je bord, Edu en zet je melk nu even neer - niet alles in één slok opdrinken. Liesbethje
is je gort op? Nu de boterham - en niet teuten.
- Wij blijven vanmiddag thuis, zei Else, we gaan avondeten op 't Berkeneiland.

C.M. van Hille-Gaerthé, Onder het stroodak

43
- Souper à la fourchette? vroeg Frits.
- Souper à la fourchette! Pannekoekjes en bessenvla.
- Koken jullie zelf? vroeg de dokter.
- Natuurlijk Vader. Stel je voor, Martha pannekoeken-bakken op Zaterdag! Dat
zou veel te omslachtig zijn. 't Is zoo'n werk.
O zoo, juffrouw Else, neem me niet kwalijk, dat wist ik niet. Maar als jullie toch
kookt, zal ik Marchien Bos vanmiddag sturen om wat watergruel; 't is voor de vrouw
en de twee jongste kinderen. Dus kook maar een pan vol en trakteer Marchien op
een paar pannekoeken.
- Hè ba, Vader, watergruel, riep plotseling Josephine, dat is zoo'n gezanik al die
krenten en rozijntjes uitzoeken. Kunnen we geen bessenvla maken? Dat is óók frisch
en dan is 't één moeite.
- Niet zoo voedzaam, Phientje.
- Rijstebrij dan?
- Ik vind watergruel beter; willen jullie 't doen?
- Ja Vader, zei Else.
- Ja Vader, ik ook wel. Ik weet wat; kinderen, luistert eens, riep Phien tegen de
kleintjes. Vanmorgen mogen jullie iets heel prettigs doen; je krijgt een heeleboel
krentjes en rozijntjes van Moeder en daar moet je al die kleine steeltjes afplukken
en als je dan van tien krentjes de steeltjes hebt afgedaan, mag je er één opeten en van
elke tien rozijntjes ook. Jij kan wel tot tien tellen, hè Edu?
- Ik ook, ik wel tot honderd, zei 't vierjarig Liesbethje, dat een jaar jonger was dan
haar broertje. En ze begon één, twee, drie, vier, vijf.....
- Eerst eten Liesbethje.
- Jullie kunt wel vragen of het nichtje van Mevrouw Bossche
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van Lowyck vanmiddag komt spelen; misschien vindt zij koken in 't huisje ook wel
prettig.
- Is dat die lange, bleeke spriet, Vader?
- Ja, lang is ze en bleek ook. Ze is voor haar gezondheid buiten.
- Hoe ken je haar, Frits? vroeg Else.
- Gisteren zag ik haar. Ze sloeg naar me met een zweep.
- Waarom, wat deed je dan?
- Niets. Jaap en ik kwamen uit school en toen stond de ezelwagen van
Old-Eikenburgh op de markt vóór den winkel van Bongers en wij stapten op Hans
af en krauwden hem achter z'n ooren; dat vindt hij zoo prettig. En daar opeens - pats
- om Jaap z'n kuiten en toen sloeg ze naar mij, zoo'n wild-vreemd kind, dat in de kar
zat. Jaap was razend, dat kan je denken en hij stond al op de tree, toen Mevrouw van
Lowyck uit den winkel kwam en hem bij z'n kraag eraf trok.
- En zei ze wat?
- Ja zooiets van ‘die jongens doen geen kwaad’ en ‘mag je niet doen’. En wij pet-af
tegen Mevrouw en tong-uit tegen 't kind.
- Hè, Frits, schaam je.
- Och, maar moeder, dat had ze best verdiend.
- Ik vind, zei Else, die na Frits' verhaal niet veel lust in een kennismaking had, ik
vind, dat het kind er niets aan heeft bij ons te komen koken; we zouden alles bewaren
tot het avondeten en wilden een souper houden op 't Berkeneiland en dat wordt wel
half-zes éér we beginnen en dan moet Mevrouw van Lowyck middageten.
Wat heeft dat kind er nu aan te komen koken, als ze niet mee mag eten?
- Ze kan toch wel blijven.
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- Ja, maar Vader, dan krijgt ze geen middageten.
- Ik zal laten vragen, of ze om half-één komt, dan kan ze eerst met ons middageten.
- Hè Moeder, riep Frits, dan vraag ik Jaap; en laat hij dan ook om half-één komen,
dan kan ze tusschen ons in zitten; deftig voor haar, tusschen twee heeren.
- Maar Moeder, die begreep, dat het volstrekt niet ten pleziere van Eva was, dat
Frits dit plan verzon, zei: ‘Nee Frits, Jaap mag vanmiddag wel komen, maar ná twee
uur. Bij den dominee eten ze 's Zaterdags ook vroeg. Laat het meisje eerst maar eens
kennis maken met jullie vijven; dat is om te beginnen genoeg.’
- Ik zal wel even bij Old-Eikenburgh oploopen, voor we naar school gaan en vragen
of ze vanmiddag komt. Frits trok z'n braafste gezicht, maar hij fluisterde tegen Else:
‘Als ze mij ziet, bedankt ze stellig.’
- Nee Frits, 't is heel vriendelijk aangeboden, maar ik zal Edu en Liesbethje met
een briefje sturen.
- Maar ze zit naast mij, Moeder, aan m'n rechterkant; dat hoort zoo. Ik ben haar
tafelheer.
- Als je dìt maar bedenkt, Frits, zei de dokter en hij keek héél streng: dat je èn als
tafelheer èn als gastheer verplicht bent, een vreemd meisje, dat hier voor 't eerst op
visite komt, beleefd en vriendelijk te behandelen. Dat heb je begrepen?
- Ja Vader, maar .... eh ...... laat ze dan naast U zitten.
- Wel nee, je moet nu je gastheer-talenten maar eens toonen.
Frits was klaar met z'n ontbijt. ‘Mag ik gaan?’
- Jawel.
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- Wacht je op me? vroeg Phien, die napraten wilde over de gast
- 'k Zou je danken, je hebt nog een heele boterham.
- Een halve, bromde Phien, met een vollen mond.
- Frits, zei Else, vergeet je teekendoos niet, 't is Zaterdag.
- O, ja dat 's waar. Waar is dat ding?
- Op de tweede plank van de kast.
Frits liep de kamer uit en Phien at haastig haar boterham, zoodat ze tegelijk klaar
waren. In de gang, zei hij: ‘Aan tafel gaat het niet, maar ze zal er van lusten - die
lamme spriet.’
- Wat doe je?
- 'k Weet nog niet; 'k zal Jaap eens vragen. Doe je mee, Jop?
- 't Hangt er vanaf. Ze valt misschien wel mee. Als Else....
- O, Else, daar heb je niets aan. Ik zeg het niet eens tegen Else. Ik begrijp eigenlijk
heelemaal niet Jop, waarom Moeder een wild-vreemd kind op visite vraagt.
- Dat begrijp ik best. Mevrouw van Lowyck is altijd zool vriendelijk voor ons.
- Vriendelijk? Ik ken haar nauwelijks.
- En al dat land van haar, waar we vrij mogen spelen. Denk eens, het Koningsveld!
Zou jij hier in de buurt een mooier plek voor de lentefeesten weten of voor
illuminaties? En dan de vijver en 't Berkeneiland. Zonder Berkeneiland zouden we
nooit Indiaantje kunnen spelen en verbeeld je: géén water. Als we 't land van Mevrouw
van Lowyck niet hadden, hadden we nergens water. Wat heb je nu aan dien vijver
met waterlelies bij den burgemeester; we mogen er zelfs niet dicht bij komen om de
grasranden en verder is hier nergens water. Als we hààr land niet hadden, moesten
we altijd
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in den tuin blijven, wanneer we een spel wilden doen; en als je bij den beuk staat,
kan je bijna alles zien, wat er in den tuin gebeurt. Ik vind, Frits, dat je wel mag
oppassen met die spriet.
- Waarom?
- Als jullie ruzie maakt, kan 't best zijn, dat zij aan Mevrouw van Lowyck vraagt,
of ze 't Berkeneiland mag hebben om te spelen en dan mogen wij er misschien niet
meer komen.
- Dan ging ik 't veroveren, riep Frits krijgshaftig. Jij en ik en Jaap en Else - wij
zouden met ons allen één meisje toch wel kunnen wegjagen.
- En als zij Dirk er bijhaalde en den tuinmansjongen?
- Dan namen wij ook versterking. De jongens op school zouden ons allemaal willen
helpen, als 't om 't Berkeneiland ging. Stel je voor, Jop, dan maakten wij de
Old-Eikenburghers krijgsgevangen en we roeiden ze naar hun eigen eiland en namen
de boot weer mee. En dan zaten ze daar dagen en nachten zonder eten en zonder dak.
Zou 't niet grappig zijn? Willen we 't eens probeeren? Toe Jop, doe je mee, riep Frits
opgewonden.
- 't Zou heel anders gaan, Frits, stel je er maar niets van voor, zei Phien bedaard.
- Hoe dan?
- Ik denk, dat Mevrouw van Lowyck een briefje aan Moeder zou schrijven, waarin
stond, dat we niet meer op haar land mochten spelen, omdat we 't nichtje zoo geplaagd
hadden. En dan zou Moeder et met ons over spreken en we moesten misschien wel
excuus vragen op Old-Eikenburgh.
- Ja, dacht Frits, daarin kon Phien wel eens gelijk hebben.
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- En dan - ging ze voort, kan 't nog best zijn, dat die spriet heel aardig is. Ze dacht,
dat jullie Hans plaagden en ik vind het eigenlijk wel flink van haar, dat ze twee
jongens aandurfde.
Frits werd boos, nu Phien hem afviel. ‘Jullie meisjes spant altijd samen. Veel
plezier dan met je lieve vriendin. Denk maar niet dat Jaap en ik ons vanmiddag met
jullie bemoeien.’ En hij draafde weg, om een paar schooljongens in te halen, die vóór
hem liepen.
Phien keek hem rustig na. Als de pannekoeken gebakken zijn dacht ze, en de vla
gekookt, zal hij wel in een beter humeur zijn.
Toen 't ontbijt afgeloopen was, waschten Else en haar Moeder af. Liesbethje maakte
roosjes op de boter en Edu draafde van de tafel naar de kast om de borden weg te
bergen.
- Edu, wees toch voorzichtig, niet de borden op je hoofd houden.
- Ik ben een mannetje uit Gulliver, Moeder.
- Ja, hielp Liesbethje, die doen zoo, precies zóó. Mag ik ook een mannetje uit
Gulliver zijn; ik heb twee roosjes klaar.
- Een vrouwtje uit Gulliver, zei Else. Hier, breng die kan maar naar de keuken.
- Er zijn geen vrouwtjes, die borden dragen, in Gulliver. Ik ben een mannetje.
Else ging, toen ze klaar was, naar de studeerkamer, om haar werk te maken. In 't
hoekje bij 't raam stond haar kleine schrijftafel met het rijtje schoolboeken als
achterwand. Else hield van haar eigen hoekje in die groote, rustige kamer vol boeken;
géén plekje in huis, waar je beter werken kon.
Ze bleef even staan voor het wijd-open raam en keek in den
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tuin, waar de dokter juist langs het huis liep om naar de jonge perziken tegen den
muur te kijken. Toen haalde hij z'n fiets uit de bij-keuken. Een hooge kinderstem
gilde: ‘Mag ik er op Vader; mag ik er op tot aan 't hek?’
Liesbethje werd op de fiets geheschen en Edu kwam aangerend: ‘Ik een eindje
den weg op, Vader - een klein eindje maar!’
Een groote Hollandsche herdershond stoof plotseling voorbij.
- Binkie! Binkie! riep Edu en holde hem achterna.
- Laat maar, Edu; hij gaat mee met den baas.
- Dag Vader, riep Else.
Hij keek op: ‘Dag Elsje. Is er veel werk vandaag?’
- Niet zooveel als U; om twaalf uur ben ik klaar.
- Toen reed hij 't berkenlaantje in; Liesbethje werd bij 't witte hek van de fiets
getild en Edu klom handig eerst op de step en toen op 't zadel en stuurde zelf, terwijl
z'n Vader de fiets bij 't zadel vasthield.
Else bleef staan, nadat ook Edu weer op den grond gezet was en de kinderen naar
huis liepen.
De dokter zette dadelijk flinke vaart en de wielen flikkerden in de zon. Toen zag
ze hem bijna verdwijnen in 't paadje tusschen de rogge, maar even later dook hij
weer op, toen hij op de hei gekomen was. En in snelle vaart stoof hij voort over 't
witte hei-paadje, alsof hij, als een schooljongen, een wedstrijd met Binkie hield.
O, haar Vader! Daar ging hij nu al die kleine huizen binnen, waar ziekte was en
lijden. En als de zieken hem zagen komen met z'n vriendelijk gezicht en hartelijke
stem, dan was het alsof er meer rust over hen kwam, alsof de pijn minder werd. Else
zelf had het
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dikwijls gezien, als ze met hem uitging en hij zat zoo stil naast een ziekbed, den pols
van den patiënt tusschen z'n zachte vingers, hoe de uitdrukking van 't gezicht dan
veranderde, hoe na een: ‘'t gaat goed, héél goed zelfs; maar flink blijven innemen en
wat méér eten,’ er een glimlach kwam op het eerst zoo moedelooze, verdrietige
gelaat.
En was het niet als een wonder, de zwakke kindertjes, die zoo lusteloos neerlagen
met verbonden hoofdjes of ingepakte beentjes, door de vele brandwonden, die ze
zoo dikwijls kregen, een paar weken later vroolijk met rose kleuren te zien spelen
of hem op den weg te zien tegemoet loopen? Wat hielden ze van hem, àl die
hei-kindertjes! Niet alleen, omdat ze, wanneer ze zich zoet lieten verbinden, in Dokters
diepen zak mochten grabbelen naar een chocolaadje in zoo'n prachtig papiertje, maar
om hem zèlf vooral, om de troost en hulp, die hij bracht in al die gezinnen, waar ze
hem riepen in droefheid en nood. En de vaders en moeders en de oude Grootjes - ze
hadden allen een warm plekje in hun hart voor Dokter, die dag en nacht voor hen
klaar stond. Else vond het een genot met haar Vader in de dogcart over de hei te
bolderen en de liefde en hartelijkheid van al die groote en kleine hei-bewoners mede
te ondervinden.
Maar toch - zooals Else-zelf, neen zóóveel kon niemand van haar Vader houden
en ze had het als klein kind al gedacht: ‘ik wil later worden, precies zóó als Vader.’
En toen er 't vorige jaar over gesproken werd, wat er met Else moest gebeuren, als
ze de Lagere School had afgeloopen, had ze zelf beslist gezegd: ‘Ik word immers
dokter, net als Vader.’
- Ja Else, meen je dat werkelijk? Dan zal je in de stad naar 't Gymnasium moeten.
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- Ja, later.....
Dat was het groote bezwaar van 't dorp, dat de kinderen maar tot hun twaalfde jaar
op school konden blijven. En de meeste ouders van 't dorp vonden, dat hun kinderen
dan ook rijkelijk genoeg geleerd hadden; ze konden de kleine kinderhanden veel te
goed gebruiken bij 't werk thuis en op den akker.
Maar voor Jaap Bertlink, den zoon van den Dominee en voor Else, was het geval
minder eenvoudig. En Vader en Moeder Van Arlevoort wilden hun oudste meisje
nog wel een tijdlang onder het Stroodak houden. De hoofd-onderwijzer was een
knappe man en hij nam op zich Else en Jaap nog twee jaar les te geven, gedeeltelijk
op school, gedeeltelijk bij zich aan huis; Dominee Bertlink wilde voor 't Latijn zorgen
- hij had het z'n oudere zoons ook geleerd. Het laatste jaar moesten ze ééns in de
week Grieksche lessen in de stad nemen en als ze dan slaagden voor de derde klas
Gymnasium, zouden ze bij een familie in de stad komen en alleen van Zaterdag tot
Maandag thuis zijn. En als Frits dan klaar was voor de tweede klasse, gingen ze met
hun drietjes. Maar dat was een tijdperk, dat in 't verschiet lag en waar ze nog niet
naar verlangden. Else vooral niet; Else zou 't liefst zoolang mogelijk willen
thuisblijven bij Vader en Moeder en Frits en Phien en de kleintjes, allen samen onder
hun heerlijk Stroodak. Ze had haar Vader gevraagd, of die haar niet klaar kon maken
voor Dokter.
Vader was immers zoo héél knap en dan kon ze haar levenlang veilig thuisblijven
en later mèt Vader de hei opgaan om de zieken te genezen - Vader de groote menschen
en zij de kinderen. Maar daar had Vader toch heelemaal geen kans toe gezien en hij
had toen
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lang en ernstig met haar gesproken en verteld, hoeveel ze leeren en welke examens
ze moest doen en hoevele patiënten ze al had moeten helpen vóór ze een erkende
dokter zou zijn. Dat alles had Else toen wel heel moeilijk geleken, maar Vader zei:
‘We zullen toch, al vóór dien tijd over veel dingen samen kunnen praten en als je
iets niet begrijpt van je studie, dan probeeren we 't samen te vinden.’ Wat een heerlijke
tijd zou dat worden!
Else moest ineens denken aan het vreemde meisje, dat 's middags zou komen
spelen; zij, die geen Vader had, en geen broertje of zusje. Wat moest dat droevig
zijn, wat stil en eenzaam. En nu had zij getracht tegen te gaan, dat het kind bij hen
kwam spelen. Hoe had ze dat toch kunnen doen tegen een meisje, dat zoo alleen
logeerde op het sombere Old-Eikenburgh? Ze vond, dat ze juist voor iemand, die
zooveel miste, wel héél vriendelijk moest zijn en zorgen, dat ze een ècht prettigen
dag had.
Ze keek naar den hemel, die hoog was en effen blauw. 't Zou mooi weer blijven;
den ganschen middag konden ze buiten spelen; voor 't eerst in deze lente zouden ze
weer eten op 't Berkeneiland; dat waren feesten, waar zij zich héél den winter op
verheugden.
En met 't vooruitzicht van een langen, heerlijken middag, ging ze aan de schrijftafel
zitten en begon haar werk.
- Kijk eens, tante, riep Eva, die bezig was de bloemen in de veranda van
Old-Eikenburgh te begieten, wat komen daar een paar aardige kinderen aan.
- Dat zijn de van Arlevoortjes. Tante kwam ook naar buiten: Dag kinderen.

C.M. van Hille-Gaerthé, Onder het stroodak

53
- Dag Mevrouw van Lowyck, zei Edu en nam z'n grooten stroohoed af.
- Dag Mevrouw Van Lowyck, echode Liesbethje en nam ook haar stroohoed af.
- Als-'t-u-belieft, dat is een briefje van moeder en of u dat briefje wilt lezen?
- Hoe heet je? vroeg Eva.
- Eduard, Johan, Albert van Arlevoort.
- En jij? vroeg ze en trok Liesbeth wat dichterbij.
- Ik heet Lampe.
- Wat zeg je?
- Lampe.
- Ze speelt, dat ze een konijn is, helderde Edu op.
- En als ik slapen gaat, dan heb ik twee konijne-eurtjes; die maakt moeder.
- Dat zijn staartjes in d'r haar, zie je.
- Ja, vertelde Liesbeth en pakte aan beide kanten haar blonde krullen beet, hier
een eurtje en daar een eurtje.
- Hè, zei Eva, wat zal je dan precies op een konijntje lijken.
- Eva, lees dit eens even. Wil jij een koekje, Edu en 't konijntje ook?
- Als-'t-u-belieft mevrouw.
- Ie-ie-ie, zei 't konijntje.
- Dat beteekent: ‘als-'t-u-belieft,’ kwam Edu weer te hulp.
Eva kreeg een kleur van plezier bij 't lezen van 't briefje. Den heelen middag te
spelen bij de kabouterkinderen; niet meer te hoeven gluren door een gaatje in de heg
of boven uit 't hoogste zolderraam;
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maar zelf méé te mogen doen! O, hoe vriendelijk van den dokter om dat te vragen.
- Natuurlijk wil ik, tante. Ik wil dolgraag.
- Antwoord dan zelf even.
- Hoe heet jij? vroeg Edu, toen ze hem 't briefje gaf.
- Eva.
- Eva? zóó maar Eva of juffrouw Eva?
- Zóó maar Eva en ik kom vanmiddag bij je. Dag Edu, dag Lampe.
- Dag Eva, dag Mevrouw van Lowyck.
De kleine Lampe maakte eenige konijne-geluidjes; toen draafden ze met hun
beidjes de laan uit.

C.M. van Hille-Gaerthé, Onder het stroodak

55

Eva maakt kennis.
TOEN Eva een paar uur later langs de oude, statige oprijlaan van Old-Eikenburgh,
een eindje verder den straatweg op, het witte hekje van ‘Onder het Stroodak’
binnenstapte, was het haar, alsof ze plotseling op een heel ander stukje van de wereld
was terechtgekomen.
De berken langs 't korte pad, dat van 't witte hek naar de voordeur leidde, waren
vol beweging. Alle jong-groene blaadjes hingen te bengelen aan de dunne twijgen
en de zon scheen op de witte stammen en glansde door de waaiende takken. Tusschen
de stammen door zag Eva het gladde gazon met z'n rand van bloeiende azalea-mollis
- warm-rood, licht-geel en oranje; en vlak bij 't huis de paarse, geurige seringen en
de hooge gouden regens, waarvan de geel-betroste takken in de open ramen van 't
huis reikten.
't Huis zelf leek laag onder 't overhangend stroodak. De voorkant van 't huis was
koepelvormig; dat was ‘de zit’ - zooals de kinderen zeiden, van de groote huiskamer.
De vele ruitjes-ramen van de zit, stonden wijd-open en rondom bloeiden in de
vensterbanken de roode geraniums en aan den buitenkant tusschen de ramen kroop
het groen van rambler en clematis naar boven tot op het dak.
Op zij van 't huis was de ingang, een klein, overdekt portiek, waarin een houten
bank stond. Een schel zag Eva niet, maar de
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deur was in tweeën verdeeld, zooals de deuren van boerenhuizen zijn; op de
bovendeur, die een eindje open stond, hing een koperen klopper.
‘Zou ze kloppen? Of zou ze den klink van 't onderdeurtje oplichten en zoo maar
naar binnen stappen, zooals Roodkapje deed toen ze Grootmoeders stem hoorde:
‘Trek maar aan den klink, dan gaat de deur vanzelf open.’ Maar er was hier geen
noodende Grootmoeder en toen Eva door de bovendeur gluurde, zag ze, dat de groote
hangklok nog geen half-één wees; ze besloot nog maar even op de bank te blijven
zitten.
En terwijl ze daar stil zat te kijken naar al de bloemenkleuren tusschen het jonge
groen, begon vlak bij op een lagen beuketak een merel te fluiten. Zoo duidelijk zag
Eva hem met z'n glanzende veeren en opgeheven oranje bek, zoo jubelend klonk zijn
lied, dat er plotseling in Eva's hart een groote blijheid kwam, zooals ze nooit gekend
had, een gevoel van geluk om àl dit groen en die bloemenpracht, om de stralende
zon, om het komen bij de kinderen en om de wijde stilte, waarin niets gehoord werd
dan 't bijengezoem in de seringen en het jubellied van dien vreemden prachtigen
vogel.
Toen klonken jonge stemmen op den straatweg; een groote herdershond stoof
voorbij en de merel vloog op naar den allerhoogsten beuketak, waar hij zijn zang
vervolgde. Een meisje en twee jongens kwamen 't pad af. De hond sprong om hen
heen; toen ze Eva zagen, liepen ze wat vlugger.
Eva stond op en Phien stak haar hand uit en zei vriendelijk: dag Eva, ik heet Phien,
bij afkorting Jop.
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- En ik heet Frits, bij afkorting Bop.
- En ik Jaap, bij afkorting Prop.
Drie paar ondeugend-lachende oogen keken Eva aan; ze herkende nu de jongens;
het blijde gevoel verdween en ze werd verlegen. Maar toen hief ze haar hoofd op en
zei snel: ‘Jullie zijn de jongens, die ik geslagen heb, omdat ik dacht, dat je den ezel
plaagde. Ik hoop, dat ik je geen pijn gedaan heb; het spijt me erg en..... en neem 't
me asjeblieft niet kwalijk.’
Dat klonk zoo ootmoedig en deftig in de ooren van de jongens, dat Frits een kleur
kreeg en zei: nee, géén pijn en ik heet alleen maar Frits en de brutale Jaap nog erger
kleurde en stotterde: ‘we, we..... nee, we nemen niets kwalijk - dank U.’
Maar nu begon Phien te schateren: O, Jaap, ga toch naar huis, nee dank U, we
nemen U niets kwalijk,’ en Eva lachte mee en Frits ook, zoodat Jaap zonder groeten
naar huis rende.
- Daar is Else, zei Phien en ze wees op een lang meisje, dat het zijpad afkwam.
Ze droeg het haar gescheiden met twee lange vlechten op den rug, maar alle kleine
blonde krulletjes waren rondom haar gezicht losgesprongen en wuifden in den wind.
En haar ernstige grijze oogen keken zoo vriendelijk en haar: ‘dag Eva, ga je mee
naar Moeder?’ klonk zoo gastvrij, dat Eva zich weer even gelukkig gevoelde als toen
ze op de bank zat te wachten.
Phien en Frits liepen 't huis òm, om de achterdeur in te gaan, maar Else duwde de
voordeur open en zei: ‘Kom binnen’.
- Hoe grappig, vond Eva, toen ze de kleine hal binnentrad en ze bleef staan. Het
leek hier zoo heel weinig op de groote marmeren vestibule van Old-Eikenburgh of
de breede gang thuis.
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De vloer was van vierkante roode steenen, zooals de kamers in ouderwetsche
boerderijen wel zijn en op de roode steenen was helder geel zand gestrooid; alleen
bij de schouw lag een dikke kokosmat en daarop stond een ronde boeren-klaptafel
en een paar leunstoelen met hooge ruggen en matten zittingen. Onder de schouw
hing aan een langen ketting een koperen ketel; langs den muur onder de kleine, hooge
raampjes liep een houten bank met kleurige kussens. Een oude Friesche hangklok
tikte haar zwaren tik-tak. Op den schouwrand stond een rijtje gebloemde borden en
een paar tinnen kandelaars en in de hooge vensternis, op tafel, op den grond, stonden
de bloemen en planten.
- Ik vind hier alles zoo vroolijk, zei Eva opeens, - alles, jullie tuin en je huis en dit
- je wordt er zelf vroolijk van.
Else had er nooit aan gedacht, dat je vroolijk kon worden van een huis, maar toen
ze 't Stroodak vergeleek met het deftige, sombere Old-Eikenburgh, begreep ze wel,
wat Eva bedoelde.
- Ja, zei ze, dat kan wel, het is een prettig huis; ga je nu mee naar de eetkamer; we
zouden dadelijk eten en we mogen vanmiddag koken, dan kom je haast tijd te kort.
In de eetkamer was de heele familie bijeen.
- Ik mag naast je zitten, zei Liesbethje. Frits heeft geruild.
- Dat is gezellig. En ga je vanmiddag ook koken?
- Ja, als ik klein-geslapen heb en als Edu klein-geslapen heb. En dan mag ik klutsen,
hè Else?
- Och kind, er is niets te klutsen vanmiddag.
- Ik wou toch zoo graag klutsen met Edu.
- We kunnen wel eiwit in de bessensap-vla doen, hè Moeder, en de dooiers in de
pannekoekjes?
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- Ja, zeker, dat gaat best.
- Ja Lampe, dan mogen jullie klutsen, als je wakker wordt. Een groote grijze kater
stak plotseling z'n kop onder Eva's arm door.
- Hè, schrok Eva. ik had hem niet zien aankomen.
- Dat komt, omdat je niet achter in je stoel zit, zei Edu, als hij een openingetje
achter een rug ziet, springt hij altijd bij je.
- Ik ken verscheiden kinderen, zei de dokter, die daarom opzettelijk op 't voorste
puntje van hun stoel hangen.
- Ik ook, lachte Edu.
- Kom jij maar bij tante Phien, poes, je bent wel lief. Phien pakte 't groote beest
van Eva's schoot. 's Zaterdags, vertelde ze, 's Zaterdags is hij altijd onrustig, hij kan
niet tegen vroeg-eten. Op andere dagen zit hij onder koffietijd zoo stilletjes in de zon
voor 't raam; maar 's Zaterdags ruikt hij te veel vleesch. Kijk hem nu eens en ze hield
met beide handen z'n bibberend poeselijf vast, terwijl de breede katerkop begeerig
snuffelde naar haar bord.
O Nol, o Nol,
Wat trilt je bol,
Wat woelt je poot
Hier in mijn schoot.

Nog méér, juichte Edu, maak nog méér verzen Jop. Maar Phiens dichtkunst was
uitgeput.
O poes, o poes,
Je bent een snoes,

zei ze in een laatste poging; kom ga nu weg en eet je roggebrood op, straks zal ik
een pannekoek voor je bakken.
- Hoe heet hij? vroeg Eva.
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- Nol Grauwtje Bertlink; 't is een kind van de poes van Jaap.
- En de hond, waar is die?
- Binkie? die eet nooit binnen; die schrokt te veel.
De kleintjes gingen dadelijk na afloop van den maaltijd naar bed en de meisjes
namen Eva mee naar den achtertuin.
- Gaan we niet koken? vroeg ze.
- Ja, maar dat doen we in 't huisje.
- In welk huisje?
- Ga maar mee, je zult het wel zien. Vroeger kookten we wel in de keuken, maar
dat was zoo lastig voor Martha; we deden 't ook wel eens op een stelletje in de
eetkamer, maar dat gaf zoo'n baklucht in huis; en nu hebben we den heelen winter
timmerles gehad.
- Jullie? Op school?
- Wel nee; in huis. in de bijkeuken. Die is zoo ruim, daar staat een groote
schaafbank. Van 't End, dat is de timmermansknecht kwam twee keer in de week 's
avonds. We begonnen met voetbankjes en theedoek-rekjes en allemaal zulke prullen,
vertelde Phien en er kwam zóóveel, dat Moeder eens zei: ‘Jullie moesten maar een
huis maken, dat is tenminste niet zoo gauw af.’ Moeder zei het natuurlijk maar uit
gekheid, maar Frits en Jaap - want Jaap had ook les bij ons - hebben er vreeselijk
veel over gedacht en gepraat en ze vroegen aan van 't End of 't zou kunnen en van 't
End zei: ‘Wel zeker, jongens, waarom niet, maar 't kost een boel aan hout.’
- Ja, stel je voor Eva, zei Else. Jaap en Frits wilden een huisje in den tuin bouwen
met een zit- en een slaapkamer en daar wilden ze met hun beiden gaan wonen en dan
moest Moeder hun eten sturen van uit huis.
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- Maar dat meenden ze toch niet?
- Jawel, dat meenden ze in vollen ernst en ze waren woedend, toen 't niet mocht
en Vader een ander plan had. Ze wilden eerst zelfs niet meedoen. Nu, je begrijpt,
voor Else en mij was 't een veel te groot werk; de jongens doen 't vlugger en ze
timmeren ook veel meer dan wij in hun vrije middagen. O, we hebben er een heelen
avond over gepraat met van 't End er bij; en Vader had teekeningen gemaakt en
berekend hoeveel alles kosten zou en toen zei Moeder: ‘we zouden er de nieuwe
kookkachel van de meisjes in kunnen zetten en het eetservies en theeservies en dan
kunnen ze dáár voortaan koken.’ Maar toen had je de jongens eens moeten hooren:
‘Dan wordt het een keuken en wat hebben wij nu aan zoo'n lamme keuken?’ En Jaap
riep, dan moeten we zeker ook koken leeren met een schortje voor en een mutsje op;
ik bedank er voor, ik doe niet mee. Ze raasden nog wat, tot Vader zei, dat het een
prachtig idee was de kookkachel in 't huisje te zetten; er zou dan een kastje bij
getimmerd kunnen worden voor de serviezen. En de jongens zouden een kast krijgen
voor hùn dingen en Moeder beloofde er een mooi gordijn voor te maken en we zouden
er nooit meer dan één middag in de week koken. Toen vonden de jongens 't goed.
- En 't mooiste is, zei Else, àls er gekookt wordt, spelen ze altijd mee en dan willen
ze ergens kampeeren en een buitenmaaltijd houden. Vanmiddag gaan we naar 't
Berkeneiland.
- Wat is dat?
- Dat zullen we je straks laten zien; eerst het huisje. We hebben het heele jaar voor
onze verjaardagen en St. Nicolaas cadeaux voor 't huisje gekregen. Moeder maakte
voor St. Nicolaas de gordijnen en
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Else en ik een tafelkleed, - dat gaven we toen elkaar - en we kregen pannen voor de
kachel en een koekepan en een kleinen pudding-vorm; je moet het maar eens zien.
Het kleine bruin-houten huisje stond onder een paar hooge dennen in den achtertuin.
Voor de kleine ruitjes waren de grijs-linnen gordijntjes met groene biezen half
weggeschoven.
- In den herfst is 't zoo aardig, dan bloeien rondom de zonnebloemen en stokrozen.
Dan is 't net het sprookjeshuisje van de zeven dwergen, zegt Moeder. Kom binnen,
Eva.

‘..... dan bloeien rondom de zonnebloemen en stokrozen. Dan is 't net het sprookjeshuisje van de
zeven dwergen.’

- Ja, vond Eva, net het sprookjeshuisje van de zeven dwergen. Het was er zoo klein
en knus en netjes. Achter de glazen ruitjes stond het kleurige eetservies. Een kleine
theetafel stond bij 't raam.
- Die kreeg Else op haar laatsten verjaardag van Grootmoeder en Grootmoeder
werkte zelf het kleedje. Kijk en Liesbethje heeft de cozy gemaakt, àl die kleine
steekjes en kraaltjes en Edu weefde het aanpakkertje voor den waterketel.
- En hoe vind je dit limonade-stelletje? Else opende de glasdeuren van het kastje.
Dat heeft Grootmoeder gestuurd. Het is verschrikkelijk ouderwetsch, want
Grootmoeder heeft het al gekregen van een ouden oom, toen ze zelf een heel klein
meisje was en Grootmoeder is al een-en-zeventig. Toen Moeder en tante Liesbeth
en de
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andere ooms en tantes kinderen waren, mochten ze er alléén met verjaardagen uit
drinken en wij zijn er ook vreeselijk zuinig op. Vind je 't niet snoezig, die kleine
glaasjes zonder voet en al die kartelruitjes?
- Beeldig, bewonderde Eva en ze keek aandachtig naar het kostbare glaasje, dat
Else in haar hand gezet had.
- En deze stoel, Eva, dien heeft Else getimmerd; hij is veel gladder geschaafd dan
de mijne; voel maar. En Phien streek over de drie gladde plankjes, die de zitting van
Else's stoel vormden. Maar mijn kussen is mooier, vind je niet?
't Past precies bij de gordijnen, Moeder had nog een lapje over en 't kleurt zoo
goed bij 't bruine hout. En dit tafeltje - kijk eens onder het tafelkleed - dat heeft Jaap
alléén gemaakt. Is 't niet keurig? Je moet naar de hoeken van de pooten kijken, waar
die ingezet zijn, je ziet geen reetje. Van 't End zegt ook, dat hij een geboren
timmerman is; hij werkt het beste van ons allen en 't vlugste ook. En heeft hij 't niet
prachtig gebeitst - niets vlakkerig. Hier bij mijn stoel zie je een heele opening. Phien
had den stoel omgekeerd en wees met haar vinger; ‘Dáár, leelijk, hè?’
- Nee, prachtig, riep Eva in bewondering, prachtig, dat jullie stoelen kunt maken
en al die andere dingen en .....
- Och, dat lijkt maar zoo, omdat je 't nooit gedaan hebt.
Ik wilde, dat ik 't zoo kon als Jaap. Moet je hier eens zien bij Else. Daar heeft van
't End een dun stukje hout tusschen gestopt, ze had den bovenpoot heelemaal scheef
geschaafd.
Maar Eva vond het werk van Else en Phien volstrekt niet minder mooi dan dat
van Jaap. Ze dacht, hoe heerlijk 't zijn moest zoo'n huisje te hebben en dan alles zelf
getimmerd en genaaid te
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hebben met je allen; samen de plannen te maken, te werken en te spelen. En ze dacht
even aan haar groote kamer in Amsterdam, waar alles zooveel kostbaarder en rijker
was en hoe dolgraag ze haar speelgoed, haar fijn-wit-gelakte meubeltjes, haar
porseleinen eetservies zou willen ruilen voor dit kleine huisje met z'n gebloemde
boerenkopjes en borden en schaaltjes, z'n houten stoeltjes en 't eenvoudig
bruin-gebeitste tafeltje, het meesterstuk van Jaap.
Else had een paar schragen genomen en er een plank overgelegd.
- Die gebruiken we als keukentafel. Ze zette de groen-aarden potjes met bloem en
met suiker klaar, de bordjes met de krentjes en rozijnen, het kleine koperen wegertje.
Nu de eieren nog.
- Hoeveel? vroeg Phien.
- Twee en vraag eens aan Martha of één liter melk genoeg is. En een flesch
bessensap voor de watergruel en de vla.
- En pijpkaneel, zei Phien, die in 't kookboek stond te lezen en gort en bruine
suiker.
- Die heb ik nog.
- Sago aanmaken, las ze verder, wat is dat nu, sago aanmaken? Weet jij dat, Eva?
- Nee, waar hoort dat bij?
- Bij die vervelende watergruel natuurlijk; ik wilde dat Vader wat anders bedacht
had.
- We kunnen daarmee wel wachten, tot Moeder komt; we moeten toch nog beslag
maken.
- Dan ga ik eerst naar Martha. Help jij dragen, Eva? Ik zal ook een schort voor jou
halen; van Else zal je wel passen. 't Zou jammer zijn, als er vlekken kwamen op die
mooie blauwe jurk.
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Else woog zorgvuldig de bloem en de suiker af, telkens kijkend in 't kookboek en
aflezend van 't wegertje. Ze hield wat krenten en rozijnen apart voor Jaap om hem
op een extra-lekkeren pannekoek te tracteeren.
Beladen kwamen de meisjes terug.
- Hier zijn de eieren, 't geel in deze kom en 't wit in die. Dat mogen de kinderen
klutsen. Breek jij ze, Eva; ik vind 't zoo griezelig; als 't geel door 't wit loopt, is 't
mis.
- Dank je wel, zei Eva, ik durf 't ook niet.
Else nam ze en brak ze handig middendoor op den rand van de kom, balde met de
dooiers van de eene schaal in de andere zonder morsen.
En Eva voelde zich bij het kalme doen van Else, die even oud als zij was,
kinderachtig en onhandig om haar niet-durven; en vlug las ze het lange, duidelijke
recept en begon met grooten ijver te roeren in de kom met bloem en eieren, terwijl
Phien de melk in teugjes bijgoot en Else 't vet deed smelten in de pan.
- Wat een massa hè, zei Phien, wat zullen we er veel krijgen. Maar op 't
Berkeneiland heeft ook iedereen altijd verschrikkelijken honger. Ik zal de kleine
koekepan van Martha er bij vragen, dan kunnen we met ons tweeën bakken. Er komt
anders geen eind aan.
- Ik begrijp niet, zei Eva, toen alle drie de handen vol hadden met beslag geven,
bakken, omkeeren, hoe een keukenmeid alléén kan koken; bij alles heb je toch
minstens vier handen noodig.
- Pas op Phien, die is nog te bleek.
- Juist lekker.
- Hè, nee Jop - niet doen. Bewaar dan wat beslag voor 't
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laatst en bak voor jou een paar òngare. Tusschen de andere staan ze zoo knoeierig
en Moeder eet ook mee; en Vader, als hij bijtijds thuis is.
- Dan reken ik deze maar voor mislukt. En Phien waaide met den witten koek om
hem af te koelen. Hap eens, Eva, ieder de helft; Else houdt er toch niet van.
- Eens, vertelde Else, eens logeerde hier een nicht. Die gooide de pannekoeken
zonder mes in de lucht en ving ze dan omgekeerd in de pan op, knap hè? Wij konden
het toen nauwelijks met een mes, maar Phien probeerde het toch en de pannekoek
kwam op haar hoofd terecht.
- Hu, zoo vet, huiverde Phien, Moeder moest m'n haar met soda wasschen en 't
ergste was, dat ik m'n voorhoofd brandde.
Om drie uur kwam Mevrouw van Arlevoort met de kleintjes en ze hielp Eva, die
voor 't eerst bakte, met omkeeren.
- 't Mes er flink onder en vlug doen; houd de pan maar even scheef, dan zakt hij
wel naar 't midden; hij is prachtig van kleur.
Eva keek trotsch als een pauw naar haar eerst-gebakken koek, die zoo mooi uitviel.
- Je hebt bepaald een pannekoek-talent, zei Phien. Weet U wel, Moeder, hoeveel
wij er verknoeid hebben en bij Eva gaat het van een leien dakje.
- Hebben jullie om de gort gedacht? vroeg Mevrouw, terwijl zij beslag in de pannen
liet druipen. Nog even wachten, Eva.
- Gaar, zei Else, die geproefd had. Nu zal ik de bessensap koken; dan kan Liesbethje
klutsen.
- En ik? vroeg Edu.
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- Jij straks, als Liesbeth moe wordt.
Liesbethje klutste met haar tongpuntje uit den mond, tot ze een kleur van inspanning
kreeg. ‘Kijk eens,’ riep ze, ‘wat een schuim.’
- Is 't al stijf?
- Nee, hij huilt nog, zie je wel? En ze wees op de eiwit-tranen, die langzaam
afdropen van den klutser.
- Nu ik. En Edu klutste met mannenkracht het eiwit stijf.
Toen alles klaar was, de watergruel in de keuken werd warm gehouden, de vla
stond af te koelen in een bak water; toen Phien krenten-pannekoeken had gebakken
om Jaap, en òngare om zichzelf te tracteeren, bracht Grietje een groote teil warm
water en met haar allen begonnen ze om te wasschen.
- Maar Eva gaat wat rusten op den divan in de huiskamer, anders schiet haar dutje
er bij in en dan bromt de Dokter.
- Hè Mevrouw, laat me maar afdrogen.
- Nee, je hebt je zoo flink geweerd; je ziet er warm en moe uit. Ik blijf wel even
helpen, dan zijn we gauw klaar. Laat Else je maar eens lekker neerleggen; over een
uurtje komen we je wel halen.
Toen Eva lag op den breeden divan, waar Else een paar zachte kussens in haar rug
had gestopt, bemerkte ze pas, dat ze moe was geworden van den drukken middag en
een behaaglijk gevoel kwam over haar, terwijl ze lag uit te rusten in die stille, groote
kamer. Dáár was de zit met het rijtje vroolijk-roode geraniums rondom en daaronder
de bank, die langs de ronding liep en vlak er naast aan de eene zijde de lage
boekenkast met het half-weggeschoven gordijntje, waar de boeken voor 't grijpen
stonden. Daar tegenover bij den
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divan het kleine harmonium, waarop een marmeren Christus-beeldje en een teer-groen
cocos-palmpje in den hoek.
Schuin in den hoek bij de deur stond de piano, met de vioolkisten van de meisjes
en de kleine cel van Frits. En juist tegenover haar de schrijftafel van Mevrouw van
Arlevoort met alle kinderportretjes van de oudsten, toen ze kleine peuters waren en
ook een van den laatsten tijd; van Edu met Binkie en van Liesbeth in haar
nacht-ponnetje. Eva bleef kijken naar al die kinderportretten, die ze even kon
onderscheiden; en ze dacht, hoe heerlijk deze dag geweest was met z'n prettig spel
en hoe hartelijk iedereen, als was ze een zusje-mee. En dan te bedenken, dat de dag
nog lang niet om was, dat ze nog moesten eten op 't Berkeneiland en dat ze al de
lange zomermaanden vlak bij deze kinderen zou zijn. Vervuld van die gelukkige
gedachten, viel ze in slaap en o, hoe heerlijk was weer het ontwaken, toen een kleine
blonde krullebol aan haar arm trok en een kinderstemmetje zei: ‘Heb je óók
klein-geslapen net als ik en Edu; Moeder zegt, dat je nu mag wakker worden.’
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Het Berkeneiland.
DE proviand en al de andere rommel is al op 't eiland, zei Phien, die Eva opwachtte
in de gang. Ga maar gauw mee. Liesbeth, wacht jij op Moeder. Daar is Else ook, de
jongens zijn al bezig met klaar zetten.
Ze liepen met haar drieën den achtertuin in; door een opening in de heg kwamen
ze op een klein open grasveld, toen aan een boschje hoog eiken-hakhout, waar hier
en daar een witte berk boven uitstak en waar de laatste brem bloeide in gouden pracht.
- Kijk, zei Else, rechts-wijzend op een zijpad; dit laantje gaat naar 't Koningsveld,
waar we ons lentefeest vierden. Dat zullen wij je later eens laten zien.
- Dat heeft ze allang gezien, nietwaar Eva? Was maar door de heg gekropen, dan
had je dien middag meer plezier gehad. En ze lachten alle drie.
Het smalle slingerpaadje kwam uit op een weitje, dat glooiend afliep naar een
langwerpigen vijver. In den vijver lag een dichtbegroeid eilandje. Een paar hooge
populieren deden al hun zilveren blaadjes ritselen en een groote treurberk liet z'n
takken over 't water hangen en verborg het grootste deel van den oever aan den
voorkant en naar dien berk had het eiland z'n naam ontvangen.
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Boven de struiken wapperde een vlag ten teeken, dat 't eiland bewoond was.
- Hebben jullie daar kippen? vroeg Eva, wijzende op veeren, die telkens bewogen
tusschen 't groen.
- Kind! riep Phien, dat is Albatros, de koning van 't Berkeneiland en Nobelhart,
de onderkoning, beiden in Indianen-costuum. Kijk, daar komen ze te voorschijn. Eva
zag nu Frits in een bruin pak met hèl-roode en blauwe biezen op de naden en dwars
over de borst, en een krans van kippeveeren op 't hoofd, die zich als een lange staart
voortzetten op z'n rug.
Toen hij de meisjes zag, gaf hij een signaal op een koperen hoorn, die hij aan een
rood koord om z'n hals droeg en toen kroop Jaap tusschen de struiken in een even
fantastisch costuum.
- Hoe komen we er op? vroeg Eva, die nergens een bruggetje of vlonder zag.
- In de Zeedraak, zei Else; Jaap brengt hem al.
De neerhangende berketakken werden als een gordijn vaneen-geschoven en in de
opening verscheen de Indiaan Nobelhart, staande in een groote waschtobbe, waarop
in vuurroode letters ‘de Zeedraak’ geschilderd was. Met een langen polsstok boomde
hij handig naar den overkant en sprong aan land.
- Eva, wil jij eerst? Jij bent visite.
- In die tobbe? Ik zou je danken, riep Eva verschrikt; daar val ik dadelijk uit.
- 'k Zal 't je wel voordoen, d'r is niets aan. En Phien stapte in de tobbe, die geweldig
begon te wiebelen, greep den polsstok, zette zich af tegen den oever en had in een
ommezien het eiland bereikt.
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Toen legde ze den stok over de tobbe en Jaap haalde het touw, dat hij aan het eene
oor had bevestigd, in en trok de Zeedraak weer naar den vasten wal.
- Durf je nu? Je ziet, 't gaat vanzelf.
Maar Eva, in hevigen angst voor het wankele vaartuig, schudde beslist haar hoofd.
- Nu Else, dan jij maar.
- Ook Else bereikte veilig het eiland en Jaap deed z'n uitnoodiging voor den derden
keer. Ik zou je aanraden erin te stappen; je krijgt anders geen kruimel eten.
Eva weifelde, zette één voet op den rand.
- Toe, Eva, je moet het vlug doen, anders schommelt het zoo; nu je voet erin,
moedigde Phien aan van den anderen oever.
- Hier is de polsstok, spring er nu in, zet je flink af, dan ben je al bijna op de helft
en anders boom je nog maar eens onderweg.
Maar toen Jaap den stok aanreikte en Eva's ééne been niet meer doodstil op den
rand van de Zeedraak stond, begon 't gewiebel. En Eva, geheel in de war over alle
commando's: ‘afstooten - vlug-doen - boomen,’ sprong weer op den vasten wal en
riep: ‘Nooit, voor geen geld ter wereld doe ik het.’
- Je moet het zelf weten, 't is je laatste kans, je krijgt géén eten.
- Hoe komt Mevrouw van Arlevoort er? En de kinderen?
- Ook in de Zeedraak.
- Dat is niet waar, dat kàn niet; hij zonk al bijna bij Else.
- O, geen sprake van, dan lijkt maar zoo. Nu wil je? - Niet? - Bonjour dan, riep
Jaap. We zullen een pannekoek overgooien. Goed vangen, hoor!
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En een oogenblik later lag de Zeedraak vastgemeerd onder den berkeboom.
Zou het waar zijn? dacht ze. Zou heusch iedereen in dien afschuwelijken bak naar
het eiland moeten? Ze geloofde Jaap niet.
Ze had wel gemerkt, dat de jongens iets tegen haar hadden, maar 't was zoo rustig
geweest, dat zij ze den ganschen middag niet gezien had.
Else en Phien waren ook verdwenen achter 't kreupelhout en ze hoorde lachen en
praten en gerammel van bordjes. En ze gevoelde zich evenzoo buitengesloten als
den middag van 't lentefeest achter de heg van Old-Eikenburgh.
Er klonken in 't boschje stemmen van Edu en Liesbeth en daar kwam Mevrouw
van Arlevoort met een groote kan.
Eva snelde hun tegemoet. Is 't waar, vroeg ze angstig, gaat U ook allemaal in die
akelige tobbe? Kunnen we er anders niet op?
Mevrouw lachte: ‘Hebben ze dat gezegd? Maak je maar niet ongerust. Edu en
Liesbeth wèl, die gaan voor een pretje om beurten en worden dan naar den anderen
kant getrokken; ze zitten heel veilig op den bodem. Maar ik weet wel een anderen
weg voor ons beiden. Ga maar mee.
Ze liepen nu om den vijver. Het eiland liep aan de andere zijde uit in een smalle
landtong, zoodat de afstand van dáár naar den wal maar heel klein was. Phien was
er bezig een breede plank over 't water te leggen en zoo betrad Eva achter Mevrouw
van Arlevoort het Berkeneiland.
Phien nam de kan aan. Chocola? Dolletjes! Eva, wil jij de plank terugtrekken?
Dan kunnen we hier ongestoord zitten en kan niemand ons overvallen.
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Midden op 't eiland was een open plek, daar lag een servet gespreid, waarop de
gebloemde borden en kommetjes uit het kookhuisje stonden, en ook de pannekoeken,
de vla en de krentenbroodjes.
Zóó feestig en sierlijk als de maaltijd van 't Lentefeest was het niet, maar Eva
dacht, dat het zeker even prettig moest zijn als je de koeken zelf gebakken en de vla
zelf geroerd had.
- Kom je naast me zitten, heldin? bood Jaap aan. Er is hier een ruime plaats met
een mooi uitzicht op 't water en op de krentenbroodjes.
Maar Eva schoof vlug tusschen Mevrouw van Arlevoort en Else en voelde zich
daar uiterst veilig.
Toen de eerste honger gestild was, sprong Frits op en zei met z'n diepste bas:
‘Mejuffrouw Eva Bossche van Lowyck! Vóór ge bij ons kwaamt, was ons hart van
haat vervuld jegens U.’
- Meent hij niets van, fluisterde Else, die Eva's gezicht zag betrekken.
- Dezen ganschen middag hebt ge echter getoond een heel aardig meisje te zijn.....
- En moedig! zei Jaap.
- Stil, gebood Frits; we zijn met U verzoend, we willen U maken tot onderdaan
van 't rijk van koning Albatros en zijn onderkoning Nobelhart. Ik stel U voor ter
bezegeling van onze vriendschap een vredespijp te rooken.
- Nee Frits, vandaag niet, na al die pannekoeken.
- Ja Moeder, het moèt; dat is 't eenige bewijs, dat de vrede voorgoed gesloten is.
Wat zegt gij, mijne onderdanen?
- Alle onderdanen waren 't volmaakt met koning Albatros ééns
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en Frits riep: ‘Haal de pijpen,’ terwijl hij een geweldig-rammelenden sleutelbos van
z'n riem losmaakte en die aan Jaap overhandigde.
- In ieder geval wachten tot het eten is afgeloopen.
- Och Moeder, lachte Phien; 't is maar apentabak; je proeft er niets van; een vies
reukje, dat is alles.
- Wat is apentabak?
- Zaad van de elzestruiken, die zwarte doppen, weet je wel? Die wrijven de jongens
fijn en stoppen ze in een pijp. Vroeger rookten we echte vredespijpen, maar we
vonden 't jammer van 't weekgeld. Je hadt er niets aan; na drie trekjes gooiden we
alles weg en de jongens wilden ieder oogenblik vredespijpen rooken.
Jaap kroop tusschen de struiken.
Ga eens met hem mee, Eva; je moet eens zien, wat een kunstige kast hij daar
gemaakt heeft. Je zou nooit denken, hè, dat er hier op 't eiland een geheime kast was.
- Kijk, zei Jaap, hier was een oude, afgeknotte wilg, die hol was. Ik heb er het
voorstuk uitgezaagd, toen er van boven een plankje ingewerkt en van binnen twee
plankjes. En hier in plaats van de opening een deur met twee scharnieren. Nee - je
mag er niet inkijken, - 't is van Frits en mij; niemand mag weten wat er in is. Jaap
grabbelde naar twee pijpen en een blikken doos; hier, houd eens vast. Nu gaat de
deur dicht, 't hangslot er op; nu kan er niemand bij.
- Wat een sleutels, je lijkt wel een cipier van een gevangenis. Waar zijn al die
sleutels van?
- Deze, zei Else, den sleutelbos nemend, deze is van de kast van 't eiland, die van
z'n eigen kast, dit kleintje van z'n teekendoos en de rest past nergens op.
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- Nergens?
- Nee, die koopt hij op de voddenmarkt.
- Oud roest kost bijna niets, zei Frits en als je 't schuurt wordt het prachtig. Kijk
deze eens en die, dat is oud smeedwerk, zoo maken ze geen sleutels meer, kijk er
eens in met één oog, hoe fijn! En dan dat lofwerk! Antiek, zegt vader, vind je 't niet
mooi?
Maar Eva, die niets voelde voor oude sleutels, hoe kunstig ze ook gesmeed waren,
vroeg verwonderd: ‘Maar waarom doet hij dat nu? Waarom draagt hij zoo'n heelen
rommel bij zich?’
- Branie, zei Phien, schouder-ophalend.
- Phientje!
- Och, Moeder, op school zegt iedereen het.
- Op 't Berkeneiland niet, Phien.
Eva begon aan haar vijfden pannekoek.
- Smaakt het?
- O, Mevrouw, ik geloof, dat ik nooit zoo'n honger heb gehad en nooit zoo lekker
gegeten.
- Ik heb 't je wel gezegd, dat is altijd zoo op 't Berkeneiland. Hoera, daar komt
Vader. Waar is de polsstok?
Phien, met een handige, krachtige armbeweging, gooide den stok naar den anderen
oever en de dokter, zonder zich te bekommeren om vlonder of Zeedraak, sprong met
den stok, als een jongen over het breedste deel van 't water.
- Is er nog wat over, of heb je alles opgegeten, Liesbethje?
- Er is nog een bord vol en een berg krentenbroodjes.
- 'k Heb honger als een paard; bedien me eens Else; ja, twee op elkaar. Is Marchien
Bos er geweest?
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- Ja Vader en ze at vier pannekoeken.
- Dat is best. En hoe is 't met de andere patiënt? Wel Eva, je krijgt al roode wangen
van de buitenlucht.
- En van 't eten. Ik heb nog nooit in m'n leven zoo'n honger gehad. Mag ik nu een
krentenbroodje?
- Je moet maar dikwijls bij ons komen, zei hij, haar toeknikkende en hij keek naar
haar vroolijk gezichtje en de schitterende pret-oogen.
- Ik wil wel graag. Dolgraag. Wat is het toch heerlijk dat alles te hebben.
- Wat alles?
- Zoo'n kookhuisje en dien tuin en het Berkeneiland.
- Maar 't Berkeneiland is niet van ons, dat is van Mevrouw van Lowyck.
- Van tante Clara?
- Ja, wist je dat niet? En 't Koningsveld ook en 't eikenboschje en 't weitje. Onze
tuin is maar tot de heg.
- Ja, Mevrouw van Lowyck, dat is de liefste buurvrouw, die je kunt bedenken, riep
Phien geestdriftig.
- Je ziet dus Eva, zei de dokter, dat onze tuin niet zoo héél groot is. Eens was ik
bij je tante, dat is al een paar jaar geleden en toen vroeg ze, of de kinderen 't prettig
zouden vinden als ze het land, dat buiten de heg van Old-Eikenburgh lag, kregen als
speelterrein. Zij-zelf kwam er nooit en ze dacht, dat 't wel iets was voor de kinderen
met die kleine kreupelboschjes en 't weitje. Er kon in onze heg gemakkelijk een
uitgang gemaakt worden en als ik den vijver gevaarlijk vond, dan wilde Mevrouw
van Lowyck daar een hekje
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om laten maken. Je begrijpt, met hoe'n vreugde dat bericht ontvangen werd.
- Behalve 't hek, zei Frits. Stel je voor een hek om dien ondiepen vijver. Bovendien
kunnen Else, Jaap en ik zwemmen en we hadden altijd op dat eiland gevlast.
- Ja, maar Mevrouw had heelemaal niet over 't eiland gesproken en we waren
doodsbang, dat ze 't jammer zou vinden van 't groen, als wij er speelden. Else, Frits
en ik zijn er heengegaan om te bedanken voor al die vriendelijkheid en toen hebben
we gevraagd, of we ook op dat eiland mochten spelen. En Mevrouw vond het best
en ze zou van 't End vragen een klein bruggetje over 't water te leggen. Maar wij
zeiden: ‘Dank U vriendelijk, Mevrouw, maar dan is 't geen eiland meer en we hebben
juist een eiland noodig.’ En toen hoefde er geen bruggetje en ook geen hek.
- En kan jij dat begrijpen, Eva, vroeg Else; je tante is hier nog nooit geweest - al
die jaren niet. Nu en dan komt de tuinman maaien en den vijver schoonmaken en dat
is 't eenige, wat we ooit van Old-Eikenburgh merken. Als ik zoo'n heerlijk eiland
had, zou ik 't nooit aan een troep buurkinderen afstaan.
- Ja, maar Else, vond Jaap, wat moet Mevrouw van Lowyck hier nu uitvoeren in
haar eentje? Haar park is toch al zoo groot.
- Ze kent het niet eens; ze weet niet, wat voor heerlijks ze weggegeven heeft; ze
heeft er zelfs nooit met Eva over gesproken.
- Jullie moesten Mevrouw maar eens inviteeren op haar eigen domein, zei Mevrouw
van Arlevoort; dan moeten we iets heel lekkers klaar maken en hier een theepartij
houden. Want alles moet natuurlijk in de puntjes zijn.
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- Ja, met Else's verjaardag; dan kan Eva 's morgens eerst komen helpen, hè Moeder,
en dan dekken we met groen en bloemen.
- Ja, dat is een goed idee.
- Wanneer ben je jarig, Else?
- 25 Augustus, in de vacantie; dat duurt nog een heelen tijd.
- En dan versieren Frits en ik de Zeedraak met bloeiende hei en we leggen er
fluweelen kussens in en daarin halen we Mevrouw af en trekken haar den vijver rond,
zoodat ze al haar bezittingen op haar gemak bekijken kan.
- O, Jaap, néé, riep Eva, en ze verslikte zich in haar krentenbroodje bij 't idee, dat
de statige tante Clara in de Zeedraak naar 't eiland zou zeilen.
- Een versierde brug lijkt me voor die gelegenheid een beter ontvangst, zei
Mevrouw van Arlevoort. Je moet er maar eens met je tante over spreken, Eva.
Toen de maaltijd afgeloopen was, nam ieder een vrachtje mee naar de keuken en
toen de kleintjes in bed lagen brachten Else en Phien Eva tot het hek van
Old-Eikenburgh.
- Kom je gauw terug? was hun laatste vraag. En met dien gastvrijen klank in haar
ooren, liep Eva de oprijlaan in.
- Ik moet morgen een langen brief aan Fräulein schrijven, dacht ze; 't is hier zoo
prettig, als zij voorspeld heeft.
De avondzon verlichtte de toppen van de oude eiken en kleine goudvonkjes
fonkelden tusschen de bladeren. En Eva had volkomen vrede met haar lange verblijf
op het oude, stille buitengoed.
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Vrije dagen.
OP een ochtend na 't ontbijt, toen Eva heelemaal niet wist, wat ze met haar vrijen
dag aanvangen moest, besloot ze maar eens naar ‘het Stroodak’ te gaan om te zien
of daar niet iemand was, die haar van de verveling kon afhelpen.
In den achtertuin, op de bank onder den bruinen beuk vond ze Liesbeth met een
paar lange houten breipennen onder den arm en een kluwen roode wol vóór zich op
tafel. Dicht bij haar op een stoof, was Edu bezig op een vierkant cartonnen raampje
een bizonder kleurig kleedje te weven. De kinderen waren zoo verdiept in hun werk,
dat ze Eva niet hoorden aankomen. Liesbeth, - de oogen strak op haar breiwerk dreunde een eentonig versje en toen Eva nader kwam, hoorde ze:
‘Hoedje opzetten,
Doekje omslaan,
Deurtje toe-trekken,
Naar school toe gaan’.

- Wat doe je toch? vroeg Eva.
- Ik breit een mutsje voor mijn Boetje.
- Wie is Boetje?
- Hier, zei Liesbeth en ze streek liefkoozend over den kalen kop van een afgeleefd
wit beertje, wiens armen slap uit een vaal-blauw
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jurkje met rood ceintuur hingen. Aan z'n opgelapte voeten droeg hij groote leeren
schoenen en om z'n hals hing aan een zijden koord een gebloemde zak.
- Wat is dat? vroeg Eva en nam Boetje op schoot.
- Dat is z'n knapzak. Boetje is een herder - zie je; in z'n knapzak is z'n boterham
en een fleschje thee en z'n breiwerk; want herders breien altijd, als ze op de schapen
passen. Zet hem nu weer op de bank; anders kan hij niet doorbreien.
- Waarom heet hij eigenlijk Boetje, Liesbeth?
- Antuurlijk, omdat z'n vader en moeder hem zoo genoemd hebben.
- Ja, dat is waar, daar dacht ik niet aan. En Edu, wat voer jij uit?
- Ik weef een zadel voor mijn Boda.
- Is dat die ezel, die naast je staat? Die heeft toch al een zadel.
- Alleen een koud zadel van leer voor den zomer; ik maak nu een winterzadeltje.
Eva was blij, dat ze gekomen was. Ze had altijd plezier in de kinderen, die met
haar even vertrouwlijk waren als met Else en Phien. Ze sloeg haar beenen over elkaar,
vouwde haar handen er omheen en keek naar Liesbeth, die ijverig doordreunde........
Deurtje toetrekken,
Naar school toe gaan.

Nu Else, die is in eens klaar. Dag Else, gauw naar school.
Nu Jaap.
Pet opzetten,
Jas omslaan,
Deurtje toetrekken,

o, die is ook al naar school.
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Nu Frits.
Pet opzetten,
Jas omslaan,
Deurtje.........

och, nu vergeet die vervelende Frits z'n jas; nu moet hij weer terug. Die kleine, stijve
steek is Edu. Die gaat ook al naar school.
Nu Eva
Hoedje opzetten,
Doekje omslaan,
Deurtje toetrekken,
Naar school toe gaan.

Zie zoo, jij bent de laatste; je teutte wel een beetje. Nu zijn alle kinders in school.
- Ben je nu klaar? vroeg Eva.
- Nee, nu gaan de kinders weer naar huis. En dan zeg ik: ‘Naar huis toe gaan.’ En
Liesbeth verwisselde de houten pennen en begon weer met nieuwen moed: ‘Eerst
Jaap, dan Frits, dan Phien. O, Phien valt, die is ook altijd zoo onvolzichtig, hè. Och,
wat valt ze diep, twee toeren wel, raap haar eens op, Eva,’ en Liesbeth duwde haar
't breiwerk in de handen.
Daar zat Eva met de gevallen Phien. Ze had zelf in haar breiwerk heel wat steken
laten vallen en ze had ook wel gezien, hoe de handwerkjuffrouw of een handig
schoolkennisje ze met tooverachtige snelheid weer op de naald heschen. Maar om 't
nu zelf te doen? En ze wilde toch ook niet tegenover Liesbetje bekennen, dat ze 't
niet kon.
- Waarom visch je Phien niet op?
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- Wacht eens, riep Eva verheugd. Ik weet wat. En ze begon terug te steken, één naald,
twee naalden, drie naalden, tot ze Phien veilig weer op de pen had. Toen breide ze
weer in, zoolang de draad krinkelde.
- Hier heb je 't, zei ze tegen Liesbeth, die nieuwsgierig had staan kijken. Nu is 't
weer goed.
- Dank je wel, maar je hebt er verschrikkelijk lang mee geteut. Phien zelf kan 't
veel gauwer.
Mevrouw kwam over 't grasveld naar hen toe.
- Dag Mevrouw van Arlevoort, zei Eva, opstaande.
- Zoo Eva, jij bent vroeg.
- Ik kwam eens vragen, of Else een eind mee gaat wandelen; 't is zulk mooi weer.
- Else zit boven te werken. Ze heeft vanmiddag Latijnsche les en daar had ze nog
veel voor te doen.
Eva dacht aan haar eigen schoolboeken, die ze bij 't uitpakken van den koffer
onder in de kast gestopt had en ze dacht ook aan de woorden van de Directrice, die
bij 't afscheid nemen had gezegd: ‘Ja Eva, als 't voor je gezondheid noodig is, moet
ik je een paar maanden eerder vacantie geven. Maar zorg er voor, dat je elken dag
wat werkt; maak iederen dag vijf sommen - met rekenen vooral sta je zwak; ik zal
je ook wat taal-oefeningen opgeven en werk je geschiedenisboek nog eens door, van
't begin af. Ik vrees, dat, als je niet flink repeteert, je niet in de kweede klasse kunt
blijven. Als je in September terugkomt, mag je 't een maand probeeren. Maar gaat
dit niet, dan moet je terug naar de eerste.’
Met goede voornemens was Eva vertrokken, maar op Old-
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Eikenburgh was ze toch niet tot werken gekomen. Ze lag graag 's morgens wat te
lezen of te soezen in de hangmat, ze vond het heerlijk met den ezelwagen naar 't dorp
te rijden voor de boodschappen, ze dribbelde achter tante Clara aan, om haar bij haar
bezigheden in huis en tuin te helpen en ze liep, zooveel ze kon, naar ‘het Stroodak,’
om daar mee te doen aan spel of wandelingen. Ze had immers zooveel tijd, - een
heelen zomer nog; maar nu bedacht ze opeens, dat er al anderhalve maand voorbij
waren gegaan en dat ze 't verlorene misschien niet meer zou kunnen inhalen. O, en
dan ‘zóó stom te zijn, om in de eerste klas al te blijven zitten,’ zooals haar vriendin
Julie zei. Ze was dan gelijk met Phien, die twee jaar jonger was. En hoe zou Else 't
vinden? Else, die zoo rustig werken kon, zonder iemand bij zich te hebben, die haar
hielp of haar lessen overhoorde.
Toen Marietje, haar andere vriendin, gezegd had: ‘zitten blijven? Wat kan 't je
schelen, Eef, dan blijven we samen zitten en we hebben 't een volgend jaar
gemakkelijk,’ - toen had Eva mee gelachen, maar nu - neen, nu zou ze toch liever
met Julie overgaan. Ze kon immers bèst en ze zei opeens: ‘Ik - ik moet eigenlijk ook
werken, Mevrouw. Maar, ziet U, ik vind het zoo moeilijk alléén; thuis zit Fräulein
altijd bij me, maar hier bij tante Clara gaat het heelemaal niet. Als ik begin te
babbelen, zou tante dadelijk antwoorden, want ze is heelemaal geen werken van
kinderen gewend.’
- En hoe moet dat nu gaan, Eva?
- Als U 't goed zou vinden... begon Eva weifelend.
- Nu?
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- Ziet U, ik geloof als ik bij Else zat, dat ik dan wèl zou werken. Ik zou niet anders
kùnnen, als Else zoo rustig aan den gang was. Maar misschien vindt U 't niet prettig
en Else ook niet?
Else's Moeder zag Eva een oogenblik nadenkend aan; maar Eva's gezichtje stond
zoo ernstig en er was zoo'n groot verlangen in haar blauwe oogen, dat ze toch niet
wilde weigeren.
- Ik zal er met Else over spreken, haal maar vlug je boeken.
Een kwartier later zat Eva met haar werk op de studeerkamer. Heel vreemd
gevoelde zij zich met al haar onrustige gedachten in die stille kamer. En het ging
door haar heen, hoe Marietje zou schateren, als ze haar zoo zag zitten met haar beidjes,
terwijl ze nièt babbelden, nièt gekheid-maakten. Ze keek onwillekeurig even om naar
Else, maar zag niets dan een grijs-linnen jurk met rood afgezet, een blond hoofd, dat
zich even boog over een boek en een smalle hand, die geregeld voortschreef.
Er was zoo iets rustigs in dat werken van Else, dat Eva's gedachten kalm werden.
Als ik 't zoo doe, iederen dag, dan moèt ik er komen. Ze sloeg haar rekenboek op
en begon bij de eerste van de tien sommen, die ze dien ochtend wilde maken. En zoo
verdiept raakte ze in haar werk, dat het luide ‘hallo’ van Phien, die om twaalf uur
uit school kwam, haar deed opschrikken.
Else boog zich uit 't raam: ‘Kom eens gauw hier’.
Phien stormde de kamer in: ‘Nee, maar Eva, wat doe jij hier?’
- Werken! Sommen maken!
- Maar waarom zit je dan hièr, op Vaders kamer?
- Voor de gezelligheid, zei Else.
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- Ja, jij bent nog al gezellig, als 't op huiswerk-maken aankomt.
- Bij jou zou ze ook niet willen zitten; Eva heeft een pak huiswerk. Is Vader al
thuis?
- Nee, 't is pas twaalf uur; 'k heb meegereden met den molenaar. M'n kousen waren
spierwit.
Else deed haar boeken dicht en ging naar beneden.
- Ik moet nog één som, zei Eva. Wacht even, Jop, dan ga ik met jou mee.
- Eva, vroeg Phien, zullen we samen op 't Berkeneiland gaan liggen lezen,
vanmiddag? Ik heb een prachtig boek en een kom vol kersen. Kom je dan dadelijk
na de koffie; anders zijn de jongens ons vóór en dan is 't zoo onrustig op 't eiland.
- Ja, zoo gauw ik kan; ik vind 't eiland de verrukkelijkste plek van de wereld.
- Dat is 't ook.
Maar toen Eva en Phien met boeken, kersen en hangmatten een uur later naar 't
eiland trokken, wapperde de vlag triomfantelijk boven de boomen; jongensbeenen
schemerden door 't kreupelhout, de plank was ingehaald en de Zeedraak dobberde
midden in den vijver, vastgezet op den eilandoever.
- Die akelige jongens, riep Phien; toen ik aan tafel zei, dat wij naar 't eiland gingen,
hield Frits zich stil en ondertusschen hebben zij 't eiland in beslag genomen en kunnen
wij er niet op; ze konden toch even goed onder den beuk gaan of op 't Koningsveld
of de hei op.
- Vraag, of wij er bij mogen.
- Ik wil er niet bij; je kunt immers toch niet rustig lezen en kersen eten, als de
jongens er zijn.
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Phien bleef in gedachten staan, tuurde naar de kreupelboschjes aan den overkant en
luisterde naar de wegstervende stemmen.
- Nu weet ik 't, zei ze met een ondeugende schittering in haar bruine oogen. Ze
zijn naar den heel anderen kant gegaan, naar de land-

‘De vlag wapperde triomfantelijk boven de boomen en de Zeedraak dobberde midden in den vijver.’

tong; en als ze daar zitten, visschen ze den heelen middag naar gediertes voor hun
aquariums - er is daar een massa - en ze zullen niets van ons hooren. Maar ik zal 't
ze betaald zetten. Wacht hier op me, zeg geen woord en als je ze ziet aankomen, ga
dan plat in 't gras liggen.
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Eva wachtte en Phien kwam terug met een hark en een touw.
- 't Is ons geluk, dat de Zeedraak dobbert, nu kan ik hem best hierheen halen; zie
je wel, hoe slap het touw hangt?
Intusschen maakte ze een lasso van 't touw en wierp dat behendig om 't oor van
de tobbe.
- Nu voorzichtig trekken en laag je handen; zie Eva, daar komt ons dierbaar bootje
al - o, nu glipt het touw - houd jij mijn linkerbeen stevig vast, ik haal het wel verder
met de hark - nu nog dat touw los. Zie-zoo jongentjes, de Zeedraak kun je tenminste
niet meer gebruiken.
- Dan nemen ze de plank.
- Wacht maar, zóó dom ben ik niet om dat te vergeten; trek jij me nu een beetje
den vijver om, ik boom onderwijl wel met de hark; als je bij die elzestruiken bent,
hou je stil en dan laat je het touw maar los, en vooral niet roepen. Ik ben blij, dat de
jongens bij de landtong zitten, dan kunnen ze niets van ons zien.
Eva gehoorzaamde en Phien boomde naar 't eiland; daar lag de plank opgetrokken
tegen den wal, naast den langen polsstok.
Phien trok ze beide in 't water en gaf ze een zetje, en als ze afweken, duwde zij ze
met de hand in de goede richting, zoodat Eva voortdurend in spanning verkeerde,
naar welken kant de Zeedraak het eerst zou omslaan. Maar Phien hield uitstekend
evenwicht en landde veilig op den vasten wal.
- Dat is klaar, daar is de boot en hier de plank en de pols. Ze trok alles op den kant.
- Nu zullen wij de eerste uren niet naar hen omkijken. Tegen theetijd willen ze
natuurlijk naar 't kookhuisje, want de kleintjes
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hebben visite; ze mogen zelf thee-schenken en er zijn extra-koekjes.
Ga nu mee; op 't Koningsveld is een heerlijk plekje en we kunnen daar de jongens
niet hooren, al gillen ze nog zoo hard.
Phien wees Eva een zachte glooiïng, waar ze zich uitstrekten - de kersenkom
tusschen zich in.
- Als je honger hebt, eet je maar, noodde Phien, plantte de ellebogen onder haar
hoofd en was wèg in haar boek.
Eva keek rond en ze dacht er over wat de jongens zouden doen, als ze Phien's
plagerij bemerkten en ze dacht aan Else, met wie ze zoo rustig had zitten werken.
Zou Phien dat ook kunnen?
- Phien? vroeg ze.
- Ja, wat is er? zei Phien, doorlezend.
- Kan jij ook zoo doorwerken als Else, zoo alléén werken?
- Nee, maar ik heb ook niet zooveel werk en Else is twee jaar ouder. Als ik dertien
ben....
- O, nee, denk maar niet, dat je dat iets helpen zal. Ik ken zooveel meisjes van
veertien en vijftien zelfs, die heel anders werken altijd met gekheid en praatjes er
doorheen. Maar, zoo echt dóór-werken; hoe zou Else dat toch kunnen?
- Ik denk, omdat Else later dokter wil worden; dan moet je natuurlijk nu al
beginnen.
- Dokter? Wil Else dokter worden, zooals jou Vader?
- Ja, dat heeft ze me wel eens verteld. Dat kan toch immers wel?
- Ja maar, vroeg Eva - nog niet van haar verbazing bekomen - hoe weet Else dat
nu? Hoe weet Else nù, dat ze later, als ze oud is, dokter wil worden?
- O, Else - die weet altijd precies, wat ze wil.
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- Ja, maar.....
- Hè, Eva, houd je nu eens stil, ik kan niets lezen.
- Waarom vroeg je dan, of ik meeging?
- Voor de gezelligheid.
- En je wilt niet praten.
- Nee, ik lees liever, maar ik vind 't wel gezellig, dat je er bènt. Maar 't boek is zoo
mooi; ik wil graag weten, hoe 't verder gaat. Zeg nu eens een half uur niets.
Eva vond 't moeilijk. Ze had willen vragen, of Phien ook iets wilde worden en ze
was nieuwsgierig of de jongens al gemerkt hadden, dat de Zeedraak weg was en wat
ze dan zouden doen; soms meende ze hun stemmen flauw te hooren. Maar Phien lag
onbeweeglijk met den rug naar haar toe. Toen nam Eva ook haar boek en ze lazen
stil door in de schaduw van de eiken. En zoo vredig was het daar met de zoemende
bijen boven haar hoofden, dat ze beiden opkeken, toen er een bel begon te luiden.
- Wat is dat? vroeg Eva.
- De bel boven op 't kookhuisje; de kinderthee is zeker klaar; breng jij eens wat
hier in een kannetje, je boek kan je toch niets schelen; kommetjes kan je wel in de
kast vinden en haal ook wat koekjes; dan maken we hier een genoeglijk partijtje.
- Goed, zei Eva, - hoe laat denk je dat het is?
- Vier uur.
- Eva, riep Phien, plotseling opspringend. Is 't Woensdag vandaag?
- Natuuurlijk; anders had je toch geen vrij.
- Vier uur?... Eva... de jongens...
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- Wat? vroeg Eva.
- De jongens hebben muziekles om vier uur op 't dorp en Meneer is zoo streng.
- O, Phien, wat doe je nu?
- Ze moeten er af; dadelijk! Meneer is woedend, als ze te laat zijn en Vader wil
niet, dat wij te laat op de lessen komen.
- Ja, maar....
- Luister nu, ik vlieg naar huis, ik haal de cel van Frits en dan vlieg ik naar Jaaps
huis en haal de zijne en dan naar de les; ik zal wel zeggen, dat 't mijn schuld is, want
Frits heeft den laatsten keer ook een standje gehad en nu dit weer, - o, had ik er maar
aan gedacht. En jij, Eva....
Eva keek Phien met groote oogen aan en Phien ging voort:
- Jij holt naar den vijver en je boomt in de Zeedraak naar 't eiland; je neemt het
touw, - dènk er aan, dat je het touw meeneemt; dan binden ze dat aan de Zeedraak
en als één van de jongens aan den overkant is, trekt de andere de Zeedraak terug en
dan kan hij gaan.
- Ja, maar....
- Luister nu; zeg vooral, dat ze niet naar huis gaan. Frits nièt en Jaap nièt, dat ze
inééns naar de les rennen, dat ik voor de fiedels zorg en 't wel zeggen zal.
Eva bleef staan. Phien zei: ‘Ga nu toch, kind, zeur toch niet langer.’
- Ik.... ik durf niet; ik durf niet in de Zeedraak.
- Je moèt, schreeuwde Phien; je hebt me eerst geholpen de jongens te plagen; nu
moet je ook doen, wat ik zeg.
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- Maar ik val in den vijver, o, ik val er stellig in. Toe Phien, doe jij het; laat mij naar
't dorp....
- Onzin, je weet niet waar de les is, je kent Meneer niet en o Eva, ga nu toch... 't
is niets, of je er in valt; je kunt overal staan; je komt er nergens verder dan je hals in,
maar ga nu ook, akelig, bang kind, ga dan; je moet!
Eva keek wanhopend naar Phien, die met gebalde vuisten voor haar stond, de
lippen trillend van drift, de booze oogen op haar gericht. Eva dacht, ze slaat me, als
ik niet ga; ze werd bang voor Phiens woede.
- Ik ga al, riep ze half-huilend, maar als ik er in val, is 't jouw schuld.
- Het doet er niet toe, je kunt er wel weer uit, riep Phien over haar schouder, terwijl
ze naar huis snelde om Frits' cel te halen. Ze heesch haar op den rug, liep zoo vlug
ze kon naar de pastorie, waar de cel van Jaap klaar stond in de voorkamer. Toen
haastte ze zich naar de les; de torenklok sloeg juist kwart na vier.
- Ga maar naar de leskamer, zei 't dienstmeisje, meenend, dat Phien les had; hij
staat al op je te wachten.
Phien tikte.
‘Binnen,’ riep een stem. Ze schrok van de driftige klank. Toen ze nog achter de
deur stond, hoorde ze: ‘Wat heeft dat nu weer te beteekenen, dat jullie.....’
- Meneer, smeekte Phien.
Zoo, kom jij hier? Waar is je broertje en waar is Bertlink?
- 't Is mijn schuld.... begon ze.
- Wat schuld? wat is er nu weer? komen de jongens niet?
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- Jawel Meneer, dadelijk.
- Dadelijk - dadelijk, 't is al twintig minuten te laat. Ik verkies niet....
- Nee Meneer, maar wilt U ze geen straf geven, want ik heb 't gedaan; ze waren
op 't eilandje achter den tuin en ik nam de Zeedraak....
- Wàt nam je?
- Ik nam de plank over den vijver weg en toen konden ze er niet af. Ik vergat, dat
ze les hadden. Zij bedoelden niet te laat te komen, maar ze konden er niet af. En toen
ik 't merkte, heb ik de cellen gehaald, ik had niet eerder aan de muziekles gedacht;
het spijt me heusch.... Ik wou vragen, of U er niet boos om wilt zijn - op de jongens,
bedoel ik.
Ze snikte opeens - een korte snik zonder tranen. Ze was zoo moe van 't hollen in
de warmte, zoo angstig en in spanning.
Meneer zag op haar neer, zooals ze tegenover hem stond, gloeiend warm, met
verwarde haren en gebogen hoofd en in iedere arm hield ze krampachtig een cel.
Hij begon te lachen en zette de cello's tegen de openstaande vleugel.
- Hoor eens, Phientje, je moet nooit zoo draven met zulke instrumenten, dat
ontstemt ze maar.
- Ja Meneer.
- En je wilde me vertellen, dat de jongens brave, onschuldige jongens zijn?
- Ja Meneer.
- En jij een ondeugend meisje?
Nu keek ze op, zag z'n lachende oogen.
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- Ja Meneer, zei ze, wat moediger.
- Nu één ding; de jongens komen den héélen zomer op tijd op de les. Het is voor
jouw verantwoording. Begrepen?
- Ja Meneer.
- Je weet waar je voor te zorgen hebt. Dag Phìen, ga nu maar naar huis.
Phien liep met een verlicht hart de gang door en de straat af, maar juist bij den
hoek stuitte ze op Frits.
- O, riep Frits, wat een gemeene streek en hij rammelde Phien door elkaar.
- Hij is niet boos, begon ze zich te verdedigen, terwijl ze zich wrong om van Frits'
pijnlijken greep los te komen. Ik heb het gezegd; je krijgt géén straf, niet eens een
standje.
Jaap kwam ook, blazend van moeheid en woede.
- Ga toch mee, riep hij, we zullen haar later wel....
- Waar is Eva? vroeg ze aan Jaap.
- Die ligt in den vijver.
- Nièt waar.
- Jawel, ga maar kijken, misschien is ze er al uit.
De jongens draafden verder.
Phien stond stil. ‘Jaap - Jaa-aap’ - gilde ze, maar Jaap keek niet om.
Toen holde Phien naar huis. Vader, bedacht ze, Vader had gezegd, dat ze
voorzichtig met Eva moesten zijn. Eva was niet sterk; toen ze een middag in 't natte
gras gelegen had, was ze vijf dagen ziek geweest en o, als Eva nu in den vijver lag
en er niet uitkomen kon. En er was niemand in de buurt. 't Zou alles háár, Phiens
schuld
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zijn - eerst dit van de jongens en nu van Eva - waarom dacht ze ook nooit na? Altijd
deed ze dingen, waar ze later spijt van had. Vader had gewaarschuwd en toch had
ze Eva gedwongen om over den vijver te gaan. Waarom was ze ook niet rustig op 't
Koningsveld gebleven en had de jongens ongemoeid op 't eiland gelaten? Dan zou
alles vredig en prettig zijn. En nu....
Langs den zonnigen weg draafde Phien; ze voelde geen grond meer onder haar
voeten; keel en mond waren kurkdroog, alles klopte aan haar.
Er was een zijpad van Old-Eikenburgh, waardoor ze vlugger bij den vijver kwam
dan door den tuin van 't Stroodak; daarachter was een heg, waarin ze een opening
wist. Ze kroop er door en scheurde haar jurk; maar ze bemerkte het niet. Nu was ze
op 't weitje - daar was de vijver, dáár 't eiland - de Zeedraak.
Ze kòn niet roepen.
- Jop, riep een vroolijke stem van den overkant, Jop, kom eens hier; ik zit er op,
maar ik durf er niet weer af.
Phien keek met wijde, starende oogen - o, die jongens; hoe valsch van Jaap, haar
zóó ongerust te maken; maar ze was zoo blij, zoo ziels-blij, dat Eva daar veilig aan
den overkant zat, kurkdroog, lachend en wuivend.
- Kom dan toch hier Jop, en breng de plank mee; ik ga nooit meer in die akelige
tobbe.
Phien kwam - hoe, wist ze zelf niet. Maar ze zat opeens naast Eva. Toen gooide
ze zich voorover in 't gras en barstte in snikken uit.
- Waarom schrei je, vroeg Eva; heb je zoo'n standje gehad?
- Nee - o, nee.
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- Waarom schrei je dan zoo vreeselijk?
- Omdat jij - omdat je niet verdronken bent.
- Had ik dan kunnen verdrinken? vroeg Eva verwonderd.
- Natuurlijk; als je niet zwemmen kunt, kan je immers overal verdrinken. Waarom
kan je ook niets - nièt zwemmen en niet in de Zeedraak!
- En had je dat dan zoo prettig gevonden? Huil je nu, omdat het niet gebeurd is?
- Nee, nee, zoo bedoel ik het niet. Maar ik dacht het. Jaap zei, dat je in den vijver
lag en ik was zoo vreeselijk bang en toen zat je hier ineens en toen kwamen die
tranen. Maar nu is 't over. Ik ben toch zoo gloeiend en ik heb zoo gedraafd.
- Blijf maar stil liggen; ik zal je wel afkoelen met een natten zakdoek.
- Hoe ben je er gekomen, Eva?
- Ja, jij was zoo nijdig en toen ging ik maar. Toen ik bij den vijver kwam, stonden
de jongens te springen van woede en ze schreeuwden, dat ik komen moèst in de
tobbe, want de plank kon ik er niet over krijgen.
- Nee, dat kan je niet alléén.
- Toen ben ik er maar ingestapt. En als ik om zou vallen riepen de jongens: buig
rechts of buig links, en toen ik hier was, zeiden ze: ‘zie nu maar hoe je er zelf afkomt;
we steken geen vinger naar je uit.’ Daarom heb ik maar op jou gewacht.
- En Meneer - Eva. Meneer was bijna niet boos; het is alles akelig-goed afgeloopen,
maar ik ben nog nooit in m'n leven zóó angstig geweest.
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Phien zorgde den heelen zomer, dat Frits tijdig op de muziekles kwam. En de
onnauwkeurige Frits vond het heel veilig, dat z'n cel altijd klaar stond op de bank in
de hall, naast de muziekboeken en dat Phien hem een half uur van te voren
waarschuwde en verder iedere vijf minuten, tot ze hem 't witte hek uitgedreven had.
Eva werkte de ochtend-uren en toen de dorpsschool half-Juli gesloten werd, zei
ze: Ik geloof, Mevrouw, dat ik het nu verder ook alleen kan.
- Dat denk ik ook en ik ben er blij om, dat je 't zelf zegt.
Er brak een vroolijke tijd aan, nu de kinderen van Arlevoort vacantie hadden. Eva
speelde lange middagen bij de buren en ze maakten groote tochten de hei op, die
rose begon te bloeien en weldra gloeide in purperen pracht.
- Wat vliegen de dagen, dacht ze dikwijls, toen Augustus ten einde spoedde. Toen
kwam haar Moeder op Old-Eikenburgh logeerend om haar mee te nemen naar
Amsterdam.
Den laatsten dag hadden de van Arlevoortjes bij tante Clara gegeten en ze zaten
in den schemer in de veranda te praten over den zomer, die voorbij was.
- Weet je 't nog? vroeg Jaap, dat je ons sloeg met de zweep?
- En dat je door de heg gluurde om ons Lentefeest te bespieden?
- Gelukkig, dat ik toen maar kou gevat heb en de dokter kwam, anders had ik jullie
misschien nooit leeren kennen.
- Kom, zei tante Clara; er zou nog wel een andere gelegenheid geweest zijn. Maar
de eerste dagen waren niet de prettigste, hè kind? Wat vond ze die bloemen en boomen
en 't buiten-zijn vervelend. En nu? Hoor haar maar eens over de hei!
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- O, de hei! riep Eva. Ik wilde, dat ik half-Amsterdam in hei kon veranderen; ik heb
bossen geplukt om mee te nemen en een heele verzameling van die aardige mandjes,
die jullie me leerden maken.
- Een echt hei-kind is ze geworden.
- Jammer Eva, dat je zoo'n langen tijd weggaat; 't zal vreemd zijn je niet meer
iederen dag te zien.
- Ja, en dat jullie maar weer hei-wandelingen maakt, dat je hier allemaal samen
buiten blijft en ik morgen weer door Amsterdam loop en dat dit het heele jaar zoo
doorgaat. Jullie moet me allemaal schrijven. Zal je dat doen?
- Ik beloof het je, zei Else.
Als een echt hei-kind nam ze den volgenden ochtend afscheid van hen; 't net van
de coupé lag vol paarse bloesem en Eva droeg ze, als versiering op hoed en mantel.
- 't Volgend jaar kom ik terug; tante Clara heeft het beloofd. Dag Phien, dag
jongens, dag Edu en Liesbethje, Else - je schrijft gauw?
- Instappen, jongedame, zei de conducteur.
Eva hing uit 't portier, om alle uitgestoken handen nog eens te drukken.
De trein floot, pufte langzaam voort.
- De groeten, riep Eva.
- Aan wie? vroeg Phien.
- Aan je Moeder en den Dokter en..... en de hei en het Stroodak.
- En wat? riep Phien en holde met den trein mee. Wat zeg je toch?
- De hei en het Stroodak...... het Stróóóóóó-dak......
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Zonder moeder.
HÉ Moeder, wat is U mooi, zei Else op een October-ochtend, toen Mevrouw van
Arlevoort in haar blauw-laken japon aan de ontbijttafel zat.
- Is er iets? vroeg ze toen, verwonderd kijkende naar de ernstige gezichten en naar
haar Vader, die gehaast zat te ontbijten.
Phien, - de laatste - kwam nu binnen.
- Tante Liesbeth is héél ziek. Gisterenavond kregen we een brief, of ik níet een
paar dagen kon overkomen. Ze verlangde me te zien, schreef oom Frank.
- Een paar dagen! riep Phien. Gaat U zoo maar een paar dagen weg? En wie moet
dan op ons passen?
- Maar Jop; je past anders toch ook op jezelf en Vader is er toch en Martha en
Grietje. Else zal ook wel wat helpen met de koffietafel en op de kleintjes letten, niet
waar Else?
- Ja, zei Else, ja zeker. Ze zat stil te denken. Het was zoo vreemd, dat Moeder
straks weg zou gaan. Ze herinnerde zich niet, dat er ooit een tijd in haar leven was
geweest, dat Moeder niet thuis was. Ze begreep nog niet, hoe alles goed zou kunnen
gaan zonder Moeder. Tante Liesbeth moest wel héél ziek zijn. Tante Liesbeth was
Moeders jongste zuster, de héél jonge tante van hen allen. Toen ze nog kleine kinderen
waren, kwam tante al logeeren. Zèlf was ze toen nog een kind, dat met een lange
vlecht op den rug
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door de tuinpaden rende. Toen was ze naar kostschool gegaan, maar iedere vacantie
kwam ze een tijdlang onder 't Stroodak. Ze hield zooveel van 't Stroodak en van de
hei. Later kwam ze telkens, zoowel bij huislijke feesten als om Moeder te helpen
oppassen bij kinderziekten; en nu ze getrouwd was met oom Frank, kwamen ze samen
of als oom eens naar 't Buitenland moest en tante Liesbeth niet mee kon nemen,
logeerde ze weer bij hen als vanouds in 't kleine kamertje, héél boven in huis met 't
uitzicht op de hei; ‘tante Liesbeths kamertje’ werd het genoemd.
- Is het erg, vroeg Else, is het héél erg met tante?
- Ja, je weet immers, dat ze de vorige week geopereerd is. Eerst was tante veel
beter, maar toen kreeg ze koorts en nu is ze zoo zwak, en ze dacht - en ze dacht, dat
ze ons misschien nooit terug zou zien, en, en....
- En nu, zei Vader, wilde tante zoo graag, dat Moeder eens overkwam; we moeten
aanstonds gaan; over een kwartier komt het rijtuig.
Moeder dronk haar thee en veegde snel met haar zakdoek over de oogen.
Toen barstte Phien uit: ‘Maar waarom gaat Vader dan niet; Vader kan tante
misschien weer beter maken en dat kan Moeder toch niet doen.’ En ze begon opeens
te snikken met haar hoofd in de armen, omdat ze tranen had gezien in Moeders oogen
en omdat het thuis zoo vreemd zou worden zonder Moeder.
De kleintjes zaten met verschrikte gezichtjes te kijken en Frits liep de kamer uit.
- Ga maar in den tuin, kinderen, zei de dokter.
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Moeder beurde Phiens hoofd op; ‘Wees nu wat kalm Phientje, ik kom toch gauw
terug.’
- Wanneer? vroeg Phien verlangend.
- Ik weet het niet, kindje, ik weet het immers niet; maar ik zal jullie vanmiddag
alles schrijven; dan is de brief er morgen bij 't ontbijt; en schrijven jullie ook allemaal
vanavond, hoe 't vandaag gegaan is; dan is 't net of we samen wat praten en bij elkaar
zitten, zonder elkaar te zien.
Phien keek op, lachte weer door haar tranen heen: ja, dat zal ik doen; vanmiddag,
dadelijk nà school begin ik.
- Goed, en nu niet meer schreien en Moeder veegde de tranen van het warme
gezichtje, want Phien had haar zakdoek vergeten.
- Ga je nu aankleeden, zei de dokter.
Mevrouw ging naar boven en Else liep mee en stak op de trap haar arm door dien
van haar Moeder.
- Ik ben blij, Else, dat je vandaag den heelen dag thuis bent. Zal je zorgen, dat de
koffietafel klaar is, want Phien heeft om één uur vioolles. En schrijf je me veel over
de kleintjes?
- Ja Moeder. Else zat stil op den rand van het bed te kijken, hoe Moeder haar hoed
opzette en haar mantel aantrok. Ze zou ook wel willen schreien als Phien, om zich
nu te laten troosten, maar ze wist dat Moeder zelf zoo groot verdriet had; en ze wilde
ook niet kinderachtig zijn.
- M'n parapluie? vroeg Moeder.
- Hier staat ze; ik zal uw taschje wel dragen. Brengt Vader U naar den trein?
- Ja, ik hoor het rijtuig aankomen. Ga je mee naar beneden? Maar vóór Moeder
de deur uitging, keek ze even in 't ernstige gezichtje
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van haar oudste: ‘'t Is een groote troost voor me, dat jij thuis bent om te helpen zorgen;
en als je iets niet weet, vraag je 't wel aan Martha.’
En die woorden van Moeder stemden Else zoo blij, dat ze met een opgewekt
gezicht afscheid kon nemen. Ook Phien kuste Moeder zonder tranen.
- Waar is Frits?
- O, zei Martha, hij is allang weg, al tien minuten wel. Ik zag hem hard den weg
oploopen.
- Hoe vreemd; anders gaat hij nooit naar school zonder goeden-dag-zeggen en
waarom nu juist vandaag?
Maar toen 't rijtuig vlak bij 't station was, zag de dokter Frits van een vrachtwagen
springen. Hij holde met de vigelante mee en deed 't portier open, toen 't rijtuig stil
stond.
- Ik ben straks maar weggeloopen, zei hij tegen z'n Moeder. Iedereen was zoo zoo akelig; maar ik wilde U toch nog even goeien-dag zeggen.
- Frits, je komt te laat op school.
- Ik loop hard, Vader.
- 't Is vijf minuten vóór negen en 't is twintig minuten loopen van 't station. Je had
vooruit kunnen weten, dat je te laat zou komen.
- Ja, zei hij zachtjes, daar heb ik ook wel aangedacht; maar 't is de eerste keer deze
maand. Ik krijg maar tien strafsommen en die maak ik in een half uur.
Hij sloeg zijn armen om den hals van zijn Moeder en kuste haar. ‘Kom je héél
gauw terug?’ fluisterde hij.
Toen rende hij weg - naar school, naar z'n straf.

C.M. van Hille-Gaerthé, Onder het stroodak

102
De eerste dagen, dat Mevrouw van Arlevoort weg was, gingen kalmer voorbij dan
de kinderen gedacht hadden. De berichten over tante Liesbeth werden steeds gunstiger;
maar ze was nog heel zwak en 't was haar zoo'n troost, dat Moeder bij haar zat, als
oom Frank naar z'n bureau was. ‘Daarom,’ schreef Moeder, ‘blijf ik nog een paar
dagen, al is het onmiddellijk gevaar voorbij.’ De brieven, die van het Stroodak
kwamen, waren zoo geruststellend.
Het najaar was warm en zonnig; de kleintjes speelden den heelen dag in den tuin;
Phien en Frits gingen naar school; Vader had het niet al te druk; Martha zorgde voor
de huishouding en Else hielp met 't ontbijt en de koffietafel en 't naar bed brengen
van de kleintjes. Zaterdagochtend was Moeder vertrokken en al die dagen had de
zon zoo warm geschenen, alsof 't zomer was; de wingerd, hoewel niet vol meer hing nog prachtig rood in slingers van 't balkon. In 't berkenlaantje dwarrelden nu
en dan de gouden blaadjes naar beneden. Maar de dahlia's, de asters, de zonnebloemen
en stokrozen bloeiden rood en wit en geel, zwart en paars in schitterende pracht.
Maar Donderdagnacht stak de wind hevig op en knakte de statige zonnebloemen
en dahlia's, zoodat ze den volgenden morgen verwaaid en bemodderd tegen den
grond lagen; de rood-oranje bladeren woeien om 't huis en 't balkon was kaal met
enkel wat slappe ranken, die heen en weer zwiepten in den wind.
Else maakte Phiens boterhammen klaar, want Phien had om één uur handwerkles
op school en bleef Vrijdags over. Ze legde een paar mooie appels op 't
boterham-trommeltje; Phien kreeg van Moeder ook altijd een extraatje, als ze
overbleef.
- 't Is weer droog, zei de dokter, die naar den gehavenden tuin
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stond te kijken. Ik ga maar met de fiets uit; 't is jammer van de bloemen.
- 't Zal Moeder spijten; 't was alles zoo mooi, toen ze wegging; en nu is er bijna
niets meer. Alléén wat goudsbloemen en begonia's, maar als 't even vriest, zijn die
ook weg. Jammer, hè, dat de zomer voorbij is?
- Och, zei Phien, waarom? De winter is ook best en 't najaar, nu ja - regen en storm
is ook wel eens prettig.
Maar dien middag, toen Phien om half-vijf in regen en storm naar huis liep, vond
ze het toch verre van prettig. 't Was zoo'n lange, lange schooldag geweest, zonder
het thuiskomen om twaalf uur en in de handwerkles had ze voortdurend zitten
babbelen met haar buurmeisje, zoodat ze, ná twee keer gewaarschuwd te zijn, straf
had gekregen, die ze ná vier moest maken.
En toen ze om half vijf-klaar was, gutste de regen tegen de schoolramen. Nu moest
ze nog twintig minuten loopen vóór ze thuis was, twintig minuten tegen den wind
in, terwijl de regen haar in 't gezicht sloeg. Ze voelde zich door en door nat worden
en ze bedacht opeens, hoe dom het was geweest, dat ze geen cape had meegenomen.
Nu liep ze in haar korte blauwe jasje en cheviot-rok en de nattigheid drong door alle
kleeren heen. Ach, als Moeder thuis was, zou die er haar wel aan herinnerd hebben
een cape mee te nemen en hooge knooplaarzen aan te doen. Voor 't gemak had ze
dien ochtend haar lage schoentjes aangetrokken, die met een riempje en één knoop
dichtgingen.
Ze probeerde niet in de plassen te loopen; maar er waren er zooveel en waar geen
plassen waren, lag modder; bovendien begon
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het te schemeren. Toen dacht ze: ‘wat doet het er toe, waar ik loop, als ik maar thuis
kom.’ En ze stapte flink door, midden in een breeden plas, zoodat het water opspatte
tot boven haar enkels. Met natte voeten, die telkens vastzogen in den modderweg,
liep ze moeilijk

‘.... tegen den wind in, terwijl de regen haar in 't gezicht sloeg.’

voort tegen den harden wind; de haren woeien als dunne sprieten achter haar aan en
bij de kromming van den weg sloegen ze in haar gezicht en oogen, wat pijn deed.
Maar terwijl ze voortsukkelde, dacht ze, hoe ze bij de volgende kromming het huis
al zou kunnen
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zien, nu de boomen zoo kaal waren en dat gaf haar weer moed.
Ach, was Moeder er nu maar! Op andere herfst- en winterdagen wachtte Moeder
hen op in den zit, als ze om half-vijf uit school kwamen. Hoe hadden Else en zij 't
vorig jaar altijd vlug aangestapt tòt de laatste kromming, om te weten of Moeder wel
ècht thuis zou zijn, of ze niet misschien naar het dorp was voor visite's of huisbezoek.
Maar àls ze dan bij de kromming kwamen en de kleine, geel-omkapte schemerlamp
brandde voor 't raam, dan wisten ze 't zeker, dat daarachter Moeder rustig zat te lezen,
dat de lage stoeltjes voor hen klaarstonden en een warm kopje thee met toast en een
gezellig babbel-kwartiertje hen wachtte, vóór ze aan de lessen voor den volgenden
dag begonnen. En later - als de dagen lengden, smeekte ze: ‘Toe Moeder, zet tòch
om half-vijf de lamp voor 't raam.’
- Maar Phien, 't is niets donker meer.
- Ja maar Moeder, 't is zoo prettig te weten, dat U thuis bent.
- Dat kan je toch wel zien, als je binnenkomt.
- Maar dan weten we 't zeven minuten éérder....
Als Moeder thuis was, zou ze haar stellig opwachten in den zit, met Else bij haar
en als Phien dan binnenkwam, zou ze zeggen: ‘Gauw Jop, je natte schoenen uittrekken
en let ook eens op je kousen; je toffeltjes heb ik al hier bij 't vuur gezet.’ En Phien
zou naar boven hollen om al haar natte boeltje uit te doen, want de zit zag er zoo
gezellig uit met het zacht-gele licht, dat scheen op de chrysanten en cyclamen; en
het theewater ruischte zoo zangerig en de toast was zoo smakelijk licht-bruin - om
dadelijk in te bijten.
En terwijl Phien zich prettig verdiepte in al die heerlijkheden, vergat ze, dat Moeder
naar Amsterdam was gegaan en liep ze maar
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te verlangen, verlángen naar de laatste kromming, waar ze 't vriendelijk schijnsel
van den weg-af zou zien. En nog wat harder stapte ze met haar lange, sterke beenen
door de modder.
Toen kwam ze bij de kromming en dadelijk zag ze 't - en wist ze 't weer: Moeder
wàs er niet.
Het huis lag somber en donker onder het druipend-natte stroodak. En opeens voelde
Phien hoe moe ze was geworden van dat harde loopen tegen wind en regen; om haar
beenen drongen klam de rokken; aan haar rechterarm, die pijn deed, hing loodzwaar
de boekentasch. Een oogenblik dacht ze erover die maar ergens in 't gras neer te
leggen; toen hing ze hem over haar linkerarm en langzaam liep ze door, plotseling
schreiend van moeheid en teleurstelling.
In de achtergang kwam ze Martha tegen.
- Kind, wat maak je den boel smerig, ik heb de gang nà 't spreekuur ook al moeten
opdweilen. Trek hier je schoenen uit - nee je gaat zóó niet naar binnen - doe je rok
ook maar uit en je mantel; je had toch wel eens overschoenen kunnen aandoen in dit
hondeweer.
Phien - zonder spreken - deed wat Martha zei. Ze was blij, dat Martha in de
half-donkere gang haar tranen niet zag en ze ging naar boven om een andere jurk en
schoenen aan te doen. De natte onderjurk en kousen hield ze voor 't gemak maar aan.
De anderen zaten in de eetkamer, waar de tafel al gedekt was.
- We eten om vijf uur, zei Else; Vader moet na 't eten dadelijk weer uit; hij is
zooeven thuis gekomen.
- Is er een brief van Moeder? vroeg Phien.
- Wel nee; er was er toch een aan 't ontbijt.
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- Ik dacht - misschien een briefkaart..... dat Moeder zou schrijven, wanneer ze thuis
kwam.
- Nee, die is er ook niet.
- Wanneer denk je, dat Moeder komt?
- Morgen, zei Liesbeth.
- Nee Lieske, morgen nog niet.
- Nog véél nachtjes slapen?
- Niet heel veel meer.
- Tel eens.
En Else telde op Lietbeths vingertjes: één nachtje, twee nachtjes, drie nachtjes,
vier nachtjes, vijf nachtjes....., wat denk je Jop?
- O nee, géén vijf; niet zóóveel.
De dokter kwam binnen: ‘Schel je, Else, we zullen maar dadelijk beginnen. Wat
heb je een natte bol, Jop en wat was je laat. Gebabbeld?’
- Ja Vader.
Hij vroeg niet verder, sneed het vleesch, dat klaar stond en deelde 't op de borden.
Snij jij voor de kinderen, Else.
Toen at hij vlug en stil. Op z'n gelaat lag een vermoeide en ernstige uitdrukking,
zoodat Else telkens even naar hem opzag. Ze wist, dat hij zoo was - een enkele keer
- niet spraakzaam en vroolijk, maar somber en afgetrokken en hoe Moeder dan veel
praatte met hen allen, als om de aandacht af te leiden van Vader, die haastig at, zooals
nu, om gauw weer weg te gaan naar den ernstigen patiënt, die al z'n gedachten in
beslag nam.
En Else probeerde te doen als Moeder en sprak met Frits en Phien en vertelde
Liesbeth, die teutte met haar eten, 't verhaal van
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‘'t bruine boontje, 't strootje en 't kooltje vuur,’ dat Liesbeth altijd eindeloos grappig
vond om de hooge piepstem van 't bruine boontje.
- Wat eten we nog meer? vroeg de dokter.
- Rijst met bessensap en vruchten. Gaat U al heen?
- Ja, ik moet dadelijk weg. Het is nu droog. Eet jullie maar samen af. Ik weet niet,
of ik nog thuis kom, vóór jullie naar bed zijn. Nacht kinders.
Maar Else liep ook weg en toen hij in de gang bezig was zijn fietslantaarn aan te
steken, kwam ze achter hem staan.
- Vader, zei ze, U moet de fiets-cape niet aandoen; het zal zoo koud zijn, als U
vanavond laat terugkomt en 't regent toch niet meer; hier is uw jekker.
Hij klapte z'n lantaarn dicht en keek haar aan. En een zonnige glimlach verlichtte
plotseling z'n ernstig gelaat. Toen nam hij haar gezichtje tusschen z'n beide handen
en kuste haar:
- Je bent een lief moedertje; ik zou er niet om gedacht hebben, maar je hebt groot
gelijk. Wil je aan Martha zeggen, dat ze niet opblijft; ik denk niet, dat ik vóór den
nacht thuis kom.
Hij trok de jas aan en stopte z'n instrumenten in de diepe zakken van den blauwen
jekker.
- Lekker, zei hij, lekker warm, hoor, die jas. En terwijl ze de deur voor hem
openhield, boog hij zich over de fiets om haar nog een kus te geven: ‘Om half-negen
naar bed gaan; goeien nacht, Elsje.’
- Dag Vader, fiets maar niet te snel; de weg is slecht. Hij wuifde haar nog toe,
terwijl hij 't berkenlaantje afreed en verdween toen op den grooten weg.
Maar Else ging met een stralend gezichtje naar binnen, om de
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heerlijke woorden van Vader. En ze bediende de kleine kinderen en deelde de noten
en appelen uit.
- Breng jij ons naar bed? vroeg Edu.
- Ja, straks, maar ik moet eerst nog wat werken; dan moeten jullie hier maar zoolang
blijven spelen, terwijl Grietje afneemt.
Om zeven uur nam ze de kleintjes mee naar boven en waschte ze en stopte ze in,
zooals ze 't dikwijls van Moeder gezien had; en ze dacht - éven verwonderd - dat,
hoewel ze naar Moeders thuiskomst verlangde, er zooveel was om voor te zorgen
en dat ze dat zoo prettig vond.
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Zondag.
HET begon dien nacht weer te regenen en ook den volgenden dag en Zondag
stortregende het zóó hevig, dat er geen sprake was van een wandeling.
De dokter was dadelijk na de koffie met de barouchette de hei opgegaan. Hij hoopte
dien middag met al z'n visite's klaar te komen en 's avonds thuis te kunnen blijven;
en dat was een feestelijk vooruitzicht op dezen somberen Zondagmiddag.
De kleintjes deden hun middagdut en Else en Frits zaten in de huiskamer. Frits
had een nieuw groot postzegel-album gekregen en hij was bezig de postzegels uit
z'n oude album over te plakken.
Het was een langdurig en precies werkje; er moest afgeweekt en gedroogd worden
en plakpapier geknipt. De gansche tafel en eenige stoelen waren vol met de open
albums, een bak water, oude couranten, plakpapier en kleverige postzegels. Toen hij
er een uur mee bezig was geweest, verveelde 't hem en hij ging met z'n handen in de
zakken voor 't raam staan fluiten en keek naar den straatweg, waar niemand liep.
De deur ging open. Else keek op van haar boek en Phien kwam binnen in een
afgewasschen flanellen schooljurk. 't Haar hing in een slordigen staart op haar rug
en 't lint bengelde er ongestrikt onderaan.
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- Jop, wat zie je d'r uit, zei Else - en dat op Zondagmiddag.
- 't Gaat je niets aan, bromde Phien.
- En je haar!
- M'n haar zit keurig. En Phien streek een paar lastige vlokken uit haar gezicht,
rolde voorover op den divan en ging, haar hoofd op de ellebogen gesteund, liggen
lezen.
't Was een tijd lang stil in de groote huiskamer en Else peinsde er over, dat, nu
Moeder weg was, Frits en Phien eigenlijk veel lastiger waren dan de kleintjes. Ze
had zoo graag alles even goed willen doen als Moeder en ze had gezorgd en geholpen
en ze geloofde ook wel, dat Liesbeth en Edu Moeder niet erg misten, nu zij zich veel
met hen bezighield. Maar Frits deed precies, wat hij verkoos en Phien, die verkouden
geworden was na haar tocht door den regen, was in een ondraaglijk humeur.
Frits verveelde zich.
- Ik wou, dat Jaap kwam.
- Dat doet hij toch niet in dien regen, zei Phien.
- Waarom niet? Dacht je, dat Jaap bang was voor zoo'n paar druppen?
- Paar druppen!? Het giet. - Hij mag natuurlijk niet dat heele eind in zoo'n weer;
jij zou immers ook niet mogen. En je zit hier best.
Maar Frits bleef pruttelen op de bank van den zit. Toen gooide Phien zich om op
den divan en terwijl ze haar beenen optrok en er haar handen omheen sloeg, keek ze
Frits strak aan en zei: ‘Heb je een hoop straf gehad, gisterenmiddag?’
- Wat - gisterenmiddag? vroeg hij met een kleur.
- Je weet best, wat ik bedoel; je hebt de heele week geen
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steek van je lessen gekend en je moest gisteren van twee tot vier terugkomen. Van
Bruggen is woedend op je geweest; hij dacht natuurlijk dat Moeder thuis was en dat
ze zouden vragen, waar je heen ging; daarom heeft hij zeker geen briefje geschreven.
't Was je geluk, dat Vader dadelijk na de koffie uit moest.
- En hoe weet jij dat alles zoo precies?
- Van Hendrik van Veen; die vertelde 't gisterenavond, toen hij een boek kwam
leenen.
- Verdomme, zoo'n klikvent....
- Frits! riep Else verschrikt. Vloek toch niet zoo.
- Ik vloek niet.
- Je vloekt wèl. En je weet, dat Moeder 't niet hebben wil en....
- Moeder! Moeder! Ben jij dan soms m'n Moeder? 't Lijkt er waarachtig wel wat
op tegenwoordig.
- Ja, riep Phien, nog kwaad om de aanmerkingen op haar toilet, ik begrijp ook niet,
wat je bezielt. Je zit aldoor te vitten en te bedrillen, je bent een echt spook.
- Een oude zeurkous, hielp Frits. En zoo vervelend en je doet zoo gewichtig, alsof
jij hier in huis alles te zeggen hebt. Als Moeder eens wist, hoe drakerig je tegen ons
allemaal bent....
- O, o, riep Else, want ze voelde, dat ze dat niet verdiend had. En ze liep hard de
kamer uit naar boven. Op de studeerkamer snikte ze in den grooten stoel met haar
hoofd op de leuning, om de vreeselijke dingen, die beneden gezegd waren, juist nu
ze al die dagen zoo vurig haar best had gedaan Moeders plaats te vervullen. Maar
alles ging nu verkeerd en alles zou nog erger worden, als Moeder langer wegbleef.
O, die huiskamer met den rommel van Frits op tafel
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en stoelen en Phien, die daar zoo slordig lag; en hun gescheld en gekibbel. Dat alles
zou nooit gebeurd zijn, als Vader en Moeder thuis waren geweest. En waarom kon
zij er niets tegen doen? Vrijdagavond had ze gedacht, hoe goed alles ging en ze was
trotsch en blij geweest, omdat Vader haar had geprezen en de kleintjes zoo lief en
gezeggelijk waren. Maar nu Frits en Phien samenspanden, voelde ze zich machteloos.
Ach, nu de moeilijkheden kwamen, was ze heelemaal niet in staat Moeders plaats te
vervullen. Ze had zich zoo wijs en verstandig gedacht, maar nu gevoelde ze zich een
klein, onwetend meisje, dat wel graag haar best wilde doen, maar dat niet wist om
te gaan met Frits en Phien, die bij haar geringste aanmerking boos werden.
En voor 't eerst in al die dagen, kwam er een groot verlangen in haar hart naar
Moeder. Ze dacht hoe rustig en veilig 't zou zijn, als Moeder nu in de huiskamer zat
en er een einde zou wezen aan den rommel en slordigheid en Phien en Frits weer
kalm en vriendelijk waren geworden.
En ze schreide zachtjes voort om het beklemmende gevoel van verlatenheid en
onmacht.
De grijze kater, die bij de kachel had liggen slapen, stond lui op en sprong op haar
schoot; en hij strekte een poot uit naar haar zakdoek en begon er speelsch aan te
trekken.
Else keek er naar en glimlachte even en ze zei wat verwijtend: ‘Jou, Nol, jij geeft
er niets om, dat Moeder weg is. Binkie, die zoekt nog eens en snuffelt en is onrustig,
maar jij slaapt en soest maar en mist niemand in je leven.’ Maar ze legde toch haar
wang tegen de zachte, grijze vacht en voelde zich wat getroost, toen de poes tevreden
snorde en z'n ronde oogen behaaglijk dichtkneep.
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En het scheen haar of het leven, vóór Moeder wegging, één lange reeks van feestdagen
was geweest, of er iederen dag iets prettigs gebeurde. Al de gelukkige dagen kwamen
haar in de gedachten: de lentefeesten, de Kerstfeesten, de Zondagavonden, als Moeder
vertelde uit den bijbel en zij allen zoo vertrouwlijk bijeenzaten, de ritjes met Vader
over de hei, de vele, vele verjaardagen van hen allen....
Toen hoorde ze geknars van wielen over 't grint. Vader kon nog niet thuis zijn.
Visite zeker! en met schrik dacht ze aan de slordige huiskamer. Maar op 't zelfde
oogenblik schoot haar te binnen, dat Martha natuurlijk belet zou geven.
Maar daar werd de huiskamerdeur opengegooid. Ze hoorde Frits en Phien rennen
door de hal naar de voordeur. Een druk gelach en gepraat en toen - kon het waar
zijn? Vroeg daar iemand met een stem, waarin een groot verlangen klonk: ‘Waar is
Else?’
Ze gaf zich geen tijd om te denken; ze was al naar beneden gevlogen, recht in een
paar uitgebreide armen: ‘O Moeder, Moeder!’
- Maar kleine Elsje, schrei je nu, omdat ik terug ben?
- Omdat ik zoo vreeselijk blij ben, geloof ik; ik verlangde juist zoo verschrikkelijk.
Frits was naar binnengeglipt, terwijl de anderen nog stonden te praten in de hal;
en met een breeden armzwaai schoof hij alle postzegels, nat en droog door elkaar in
z'n oude album, dat hij dicht-flapte; en haastig pakte hij den rommel van tafel en
stoelen bijeen om het weg te bergen - boven in z'n kast.
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- Ziezoo, zei Martha, die juist binnenkwam; daar doe je goed aan; 't werd ook tijd
dat je moeder terugkwam. Zal ik gauw theewater brengen, Mevrouw, of vindt U 't
nog te vroeg?
- O, nee, ik heb grooten trek in een kopje thee, en de kinderen zeker ook.
- En hoe gaat het met Mevrouw Liesbeth?
- Veel beter. Gisteren kwam mijn Moeder, die eerst om kouvatten niet reizen
mocht. Mevrouw blijft de eerste weken logeeren, tot mijn zuster weer op krachten
gekomen is; en nu ben ik maar zoo gauw mogelijk naar huis gereisd.
Martha knikte goedkeurend, terwijl ze naar de keuken ging. 't Was goed, dat
Mevrouw terug was; nu kon de huishouding weer geregeld haar gang gaan.
- Waar is Jop gebleven? vroeg Mevrouw, toen ze weer als vanouds zat bij 't zijraam
in den zit, de theetafel naast zich.
Maar op 't zelfde oogenblik kwam Phien binnen in haar donkerblauwe
matrozenjurk; de bruine krullen, juist geschuierd, omlijstten een allervriendelijkst
gezichtje en boven op haar hoofd danste als een groote, vroolijke vlinder, de vuurroode
strik.
En achter haar Edu en Liesbethje, die met een juichkreet ieder een wang in beslag
namen en zich voor vijf minuten ieder een plaatsje vlak naast Moeder veroverden.
- Er is geen toast vanmiddag, Moeder.
- Neen, er is iets anders; en uit de bruin-leeren tasch haalde Moeder een groote
cake. Die gaf Grootmoeder me mee voor het theeuurtje. Wil je ze even snijden, Else?
En terwijl Else bij 't buffet in de eetkamer de cake in gelijke
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punten sneed, dacht ze, hoe vanzelf-sprekend Moeder het vond, dat zij deze
kleinigheden verrichtte en dat Moeder haar toch zeker niet vitterig en bedrillerig zou
vinden, als ze in haar afwezigheid wat meer had gedaan dan anders.
‘Moeder rekende er op, het waren haar eigen woorden, vóór ze heenging’, zei ze
in zichzelf en toen dacht ze niet meer aan 't gekibbel met de anderen en vond zich
weer 't gelukkigste meisje van de wereld.
O, die huiskamer, toen ze binnenkwam, waar allen bijeen waren in den zit, behalve
de kleintjes, die bouwden op den grond; moeders gezicht zacht verlicht door de
kaarsen, die Phien aangestoken had, omdat 't zoo ècht feest was.
- Weet Vader, dat U komen zou?
- Neen, Vader weet nergens van.
Maar toen een uurtje later 't rijtuig op den weg aankwam, vloog Moeder op - zóó
vlug, dat zelfs Phien haar niet inhalen kon - de hal door en 't pad af; en vóór de
kinderen Vader door 't raam teekens konden geven, zat Moeder al bij hem, binnen
in de schommelende, oude barouchette.
's Zondagsavonds, als de kleintjes naar bed waren, vertelde Moeder uit den bijbel, soms ook uit een ander boek.
Ook dezen Zondag zaten ze weer in 't hoekje bij 't harmonium: Moeder en de drie
oudsten.
Vader zat bij den haard met een boek, maar de kinderen betwijfelden 't, of hij
eigenlijk ooit las, terwijl Moeder vertelde. Want als ze tot een algemeen gesprek
kwamen of als er moeilijkheden in 't verhaal waren en één van allen vroeg Vader om
inlichtingen, dan
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wist hij bijna woordelijk, wat Moeder gezegd had. En de gezangen zong hij altijd
mee.
‘Heilig God, voor Wien slechts waarheid,
Reinheid van het harte geldt;
Eeuwig Licht, daar niets dan klaarheid,
Niets dan vlek'loos licht uit welt;
Laat uw heiligheid, o Heer!
Onze harten meer en meer
Zoo bestralen, zoo verhoogen,
Dat zij heilig worden mogen,’
zongen ze.

- Den laatsten keer, zei Moeder, vertelde ik jullie van Mozes, die gevlucht was uit
Egypte, nadat hij in z'n drift een Egyptenaar had gedood. Toen ging hij naar 't land
van Midian, waar hij op een avond de zeven dochters van Jethro bij den put vond en
waar hij water putte voor haar kudde. Jethro noodigde hem toen in zijn huis; hij bleef
er wonen, verzorgde de kudde en trouwde later met Sippora, één der zeven dochters.
Herinner je je dat nog?
- Jawel, zei Phien, en toen heeft U nog verteld, hoe gemakkelijk zijn leven
geworden was, want hij had niets te doen, dan op 't vee te passen en dat er een klein
jongetje geboren werd. Daar was U gebleven. En toen, Moeder?
- De dagen van Mozes' leven, vervolgde Moeder, gingen kalm en vriendelijk
voorbij en het gebeurde maar een enkele maal, dat z'n gedachten terugdwaalden naar
den tijd, dat hij woonde aan 't hof van den Pharao van Egypte, den tijd, toen hij leefde
te midden van pracht en rijkdom, terwijl hij om zich zag, hoe de Hebreeërs, z'n
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eigen volk, mishandeld werden door de Egyptenaren. In die dagen was hij vervuld
geweest van een grootsche, goddelijke gedachte. Hij wilde het arme volk helpen, hij
wilde het bevrijden van de wreedheid der Egyptenaren; hij wilde ze voeren ver weg
naar een ander land, waar ze zich konden vestigen, waar ze geen zware steenen
zouden moeten dragen, tot ze er uitgeput bij neervielen; maar waar ze 't land konden
bebouwen en voor het vee zorgen en een leven leiden van vrede en geluk.
Eéns had hij gedacht, met Gods hulp, z'n broeders te kunnen wijzen, hoe ze
handelen moesten.
Maar toen was hij driftig, onbesuisd geweest en hij had zelf moeten vluchten,
zonder iets voor zijn volk gedaan te hebben. En terwijl het arme volk zwoegde en
leed, genoot Mozes z'n rustig geluk en dacht aan weinig anders dan aan z'n schapen
en geiten en hoe z'n veldgewassen stonden; en hij speelde met z'n jongetje als de
arbeid gedaan was.
Maar als hij zoo rustig daarbuiten zat en de stilte was om hem heen, kon het
gebeuren, dat de oude herinneringen weer boven kwamen en hij bleef er over peinzen
in de eenzaamheid, hoe droevig het leven van z'n volksgenooten in Egypte was en
dat hij verkeerd handelde door hen aan hun lot over te laten en hen niet te helpen uit
de slavernij te komen. Maar wat kon hij doen, terwijl hij zoo ver weg - hier in Midian
- buiten in 't veld zat?
Toen geschiedde het eens op een dag, dat hij de kudde verder had voortgedreven
dan hij gewoon was. En toen hij een gunstige graasplaats gevonden had, zag hij, dat
hij gekomen was bij den berg Horeb. Hij beklom den berg, zette zich na eenigen tijd
neer tegen de helling en de dieren graasden om hem heen.
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En terwijl hij daar zat, bemerkte hij plotseling, dat tegenover hem een braambosch
in brand stond. Hij zag de vlammen uitslaan; hij zag de sterk-verlichte struiken, den
rook, die opsloeg uit den vuurgloed en den hemel, die rood was boven het brandende
bosch.
Maar het wonderlijke van dit alles was, dat hoe het vuur ook vlamde, het bosch
ongedeerd bleef; geen blaadje verzengde; geen takje verkoolde.
En Mozes dacht: ‘Ik wil mij toch eens daarheen begeven en dat groote verschijnsel
gaan bezien, waarom het braambosch niet verbrandt.’
Maar toen hij zich daarheen begaf, hoorde hij een stem, midden uit het braambosch;
Mozes, Mozes!
Toen begreep Mozes, dat het de stem van Jahwe was en Jahwe tot hem kwam om
hem een opdracht te geven en vol eerbied boog hij het hoofd en sprak: ‘Hier ben ik.’
Jahwe zeide: ‘Treed niet nader; ontschoei uwe voeten, want de plaats, waarop gij
staat, is heilige grond.’
Mozes deed, wat Jahwe hem geboden had en hij verborg zijn gelaat en toen hoorde
hij Jahwe's stem:
‘Ik ben de God van Abraham, Isaäk en Jakob. Ik heb de ellende gezien van mijn
volk, dat in Egypte is. Ik wil U tot Farao zenden en leidt gij de Israëlieten naar een
goed en ruim land, het land van Kanaän, dat overvloeit van melk en honing.....’
- Ik zal je vanavond niet verder vertellen, zei Moeder; we zijn zoo laat begonnen.
Kijk, hier is de plaat, waar Mozes met z'n kudde zit, tegenover het brandende
braambosch. En ze sloeg het groote boek open.

C.M. van Hille-Gaerthé, Onder het stroodak

120
De kinderen bogen zich over de plaat en Moeder zei tegen Vader: ‘Ik vind het altijd
een van de vele mooie plaatsen uit den bijbel: ‘Ontschoei uwe voeten, want de plaats
waarop gij staat is heilige grond.’ En het is zoo teekenend, dat Mozes, die meermalen
op diezelfde plek geweest was, er nooit eerder aan gedacht had, dat hij zich op heiligen
grond bevond. Dat kwam natuurlijk, omdat dan z'n gedachten in beslag werden
genomen door de kleine belangen van 't dagelijksch leven, z'n eigen belangen vooral.
Maar op dezen ochtend voelde hij zoo duidelijk z'n zware roeping, om het rustige
herdersleven, dat hij liefhad op te geven, terwille van zijn stamgenooten, die hij
redden moest uit nood en ellende. Het was één van de hoogtepunten in z'n leven;
toen voelde hij Gods alomtegenwoordigheid.
- Ja, zei Vader, zoo is 't eigenlijk altijd in 't leven van de menschen - in ons leven
ook.
Else had zitten luisteren; ‘Hoe bedoelt U dat, vroeg ze, hoe bedoelt U dat, in òns
leven?’
- Kijk eens, zei Moeder, God heeft ons allen een opdracht gegeven in ons leven;
niet zoo'n zware en veel-omvattende, als Mozes kreeg, maar wij allen hebben toch
onze eigen taak. Om nu maar bij ons zelf te blijven. Vader heeft z'n praktijk en wij
beiden hebben jullie om op te voeden en jullie hebt je eigen werk en je plaats in huis.
Nu zijn er twee dingen mogelijk; je weet, dat God je deze taak in de wereld heeft
gegeven; dan zal je trachten je werk zóó te doen, als God het van je wil, dus naar je
beste krachten. Je zult gehoor geven aan je goede opwellingen en de verkeerde
gedachten zooveel mogelijk bannen uit je hart; dan heb je wel eens iets ondervonden
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van 't weldadig gevoel van Gods tegenwoordigheid; in dat geval wéét je: ‘de plaats
waarop je staat is heilige grond;’ en met die overtuiging zou je op dàt oogenblik
onmogelijk iets oneerbiedigs of verkeerds kunnen doen of zeggen.
En dan is er de andere mogelijkheid: ‘Dat je je verzet tegen Gods wil. Op zoo'n
oogenblik voel je er niets van, dat de plaats, waar je je bevindt, je huis of je kamer,
heilige grond is, want je denkt niet aan de alomtegenwoordigheid van God, je denkt
niet aan het werk, dat God je te doen heeft gegeven in 't leven; je hebt alleen aandacht
voor je eigen genot; je vergeet, waar je een ander plezier mee zou kunnen doen; en
juist dan kom je er gemakkelijk toe verkeerde dingen te zeggen of te doen. - Heb je
dat kunnen begrijpen, of vind je 't te moeilijk?’
- Jawel, zei Else, dat begrijp ik wel, maar dan zou eigenlijk.... ze hield op.
- Wat zou dan eigenlijk?
- Dan zouden eigenlijk àlle plekken op de wereld en àlle huizen ‘heilige grond’
kunnen zijn.
- Dat zou het ook; als wij menschen maar niet dikwijls zoo verkeerd deden en
Gods wereld ontheiligden.
Frits boog zich wat dieper over de plaat vóór hem.
- Wil je 't boek nu wegzetten? vroeg Moeder, dan zingen we nog samen voor jullie
naar boven gaat. En zonder Frits aan te zien, die langs haar heen ging, speelde ze
zacht de bekende melodie; toen zongen ze 't samen:
Op bergen en in dalen
En overal is God......
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Een brief uit Amsterdam.
ELSE, Frits en Phien zaten in de eetkamer hun schoolwerk te maken.
Phien, die alleen een Fransche thema had, was spoedig klaar.
- Moeten jullie nog veel?
- Drie sommen en een aardrijkskundeles, bromde Frits.
- En jij, Else?
- Alleen 't latijn nog.
- Haast jullie je dan; ik verlang zoo naar 't boek en 't is al tien minuten over zeven.
- Ja, zei Else, ik ben over een half uur klaar.
- Ga nu maar weg, snauwde Frìts en zeur niet langer.
- Hoe eerder, hoe liever, antwoordde Phien en liep naar boven om haar boeken te
bergen en daarna in de huiskamer een kopje thee te drinken. Moeder las dan voor en
zij drieën zaten te handwerken om de groote tafel.
Toen ze binnenkwam was Moeder nog boven bij de kleintjes, die ze naar bed
bracht. De dokter zat bij den open haard te lezen.
- Hé Vader, is U niet uitgegaan? Wat gezellig.
- Nee, ik was vandaag vroeg klaar en heb nog alleen een paar bezoeken op 't dorp;
die doe ik na de thee. Zijn de anderen gauw klaar met hun werk?
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- Over een half uur, zei Else.
Maar toen Phien heengegaan was, begon Else niet dadelijk te werken. Ze keek
naar Frits, die met een boos gezicht getallen op een kladpapier krabbelde. En ze
peinsde erover, waarom hij den laatsten tijd zoo norsch en kwaadaardig was. Voor
Vader en Moeder was hij zoo gedienstig als nooit te voren, maar hij snauwde tegen
Phien en haar, kwam altijd alleen uit school en had nooit meer een aardig
schoolverhaal. In de huiskamer deed hij vroolijk en luidruchtig, maar Else vond hem
toch anders dan vroeger, alsof het vroolijk-zijn niet van harte ging; en hij liep altijd
de kamer uit, als hij een oogenblik met Vader of Moeder alleen was.
't Verwonderde Else zelf, dat ze zich dit alles opeens zoo sterk herinnerde; ze had
tot nu toe weinig acht op hem geslagen; maar in dit oogenblik begreep ze, dat hij
verdriet of moeilijkheden had, waarover hij niet met anderen wilde spreken. En ze
vergat z'n harde woorden en haar hart werd vervuld met medelijden. Wat moest dat
vreeselijk zijn: dag-in, dag-uit verdriet te hebben en er met niemand, zelfs niet met
Vader of Moeder over te spreken. Ze keek naar haar jonger broertje, zooals hij met
z'n kort-geknipten bol over z'n sommen gebogen zat en slordig kraste op 't papier
vóór hem. Toen haalde hij een dikke streep door zijn werk, zoodat de inkt over 't
papier spatte.
- Komt wéér niet uit. Stìk dan, zei hij ruw.
- Frits, vroeg Else zacht, en in haar stem klonk geen verwijt - zooals den keer, toen
ze hem hoorde vloeken - Frits, kan ik je niet helpen?
- Ze is niet moeilijk, laat maar. Maar hij keek toch even op
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om haar vriendelijk vragen. Ze zagen elkaar recht in de oogen over de tafel heen en
onwillekeurig vroeg Else 't: ‘Frits, wat is er toch met je in den laatsten tijd?’
En hij, - in een behoefte om iemand iets te zeggen van den vreeselijken last die
hem drukte, stootte 't er in-eens uit: ‘Ik krijg zoo'n gemeen rapport.’
- Jij? Else's oogen werden groot van verbazing. Jij - een gemeen rapport?
Het was al dien tijd, dat ze op school waren, zoo vanzelfsprekend geweest, dat ze
goede rapporten mee naar huis brachten. Meneer van Bruggen was streng en
nauwkeurig, maar z'n eischen waren nooit te zwaar geweest voor Else en Phien, die
beide gemakkelijk leerden. Maar Frits - Frits had immers nooit eenige moeite met
z'n werk; hij leerde z'n lessen in de helft van den tijd, dien Else er voor besteedde;
z'n sommen wist hij dadelijk en geschiedenis kende hij als hij z'n les één keer overlas.
Hij las altijd geschiedenisboeken; hij wist zooveel, wat niet in 't schoolboek stond.
Het kòn toch niet, dat Frits.....
- Maar hoe komt dat nu? Hoe kan dat zoo ineens, Frits?
- Toen Moeder uit was, is 't begonnen. Ik had zoo'n mooi boek en er was 's avonds
toch niemand, die vroeg, of ik klaar was. Dan dacht ik, ik kan 's morgens dat lamme
Nederlandsch wel leeren en die aardrijkskunde. Maar ik vergat het twee keer en toen
kregen we juist schriftelijk werk en ik had twee onvoldoende's, ja - en toen - ik weet
zelf niet, hoe 't kwam; 't is eigenlijk altijd door slecht gegaan; rekenen niet natuurlijk,
dat weet je vanzelf wel en geschiedenis ook; maar Fransch en taal en aardrijkskunde
- 't is
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allemaal ineens slecht. Toen had ik gedacht in de repetitie-week nog wat op te halen.
Maar als je den boel eigenlijk niet kent, wordt het zoovéél met repetitie's. En ik vind
leeren en de school ineens zoo akelig, dat de dingen die anders goed gaan, ook al
minder worden; nu maak ik die lamme som al drie keer.
- En, vroeg Else, heb je er niets van verteld aan Moeder - of aan Vader?
- Nee, natuurlijk niet; anders is 't nu ellende en met 't rapport wéér. En jij houdt
ook je mond, hoor.
- Ja, als je dat wilt..... weifelde Else. Het leek haar zooveel beter om er wèl over
te spreken - nu dadelijk al. Misschien wisten Vader en Moeder nog raad. Nee - maar
dat begreep ze op 't zelfde oogenblik, - er was nu niets meer aan te doen; 't was veel
te ver gekomen, nu de repetitie-week al bijna geëindigd was.
- Wanneer krijg je 't rapport? vroeg ze, in een verlangen, dat er maar een einde
zou komen aan 't droevige geheim, dat ze nu samen wisten.
- 't Is vandaag den 14en; den volgenden Woensdag krijgen we immers vacantie;
dat is precies een week nog.
- Woensdagmiddag, zei Else, jammer, dan heb ik geen school. Ze dacht er over,
dat hij zoo alleen dien weg naar huis moest afleggen, alleen met z'n verdriet en z'n
slechte rapport. En ze wilde hem graag helpen. Zal ik je tegemoet gaan, vroeg ze
hartelijk - Woensdagmiddag?
- Ben je nu mal? Dacht je, dat ik niet meer alleen zou kunnen loopen? Zooveel
kan 't me niet schelen, hoor.
Maar Else begreep, dat 't hem in z'n hart wèl schelen kon.
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En ze verwonderde er zich over, dat jongens dikwijls de dingen precies andersom
zeiden, dan ze 't meenden. Zou hij 't heusch vervelend vinden, als ze kwam? Zij zou
- in zijn geval - 't heerlijk vinden, als iemand den langen weg afkwam, haar tegemoet,
om iets vriendelijks, opbeurends te zeggen, vóór ze op de studeerkamer moest komen
om haar schande te vertellen.
Maar Frits zat alweer over z'n sommen gebogen en maakte ze af, vlug na elkaar
met mooie, ronde getallen tot uitkomst, zoodat hij voor 't gemak maar geen proef
maakte.
Phien stak haar hoofd om de deur: ‘Zijn jullie gauw klaar? Vader is ook binnen.’
- Waarom? vroeg Frits, dadelijk ongerust.
- Wel natuurlijk, omdat hij niet uithoeft. Dat 's toch zoo'n wonder niet; komen
jullie?
- Nog even, zei Else en repeteerde zacht-fluisterend haar les. Ik ben klaar, zei ze,
vijf minuten later.
- Ik ook. En Frits sloeg z'n boeken dicht. 't Geeft toch niets meer. Neem jij m'n
boeken mee naar boven, Else, zei hij lui en haal dan m'n houtsnijwerk.
- Doe jij dan 't licht uit en ruim je kladpapieren op. Else haalde 't werk van haar
en Frits.
Maar dien avond kwam er niets van handwerken en 't boek bleef gesloten op tafel
liggen.
- En nu de brief Moeder; zei Vader en schoof z'n stoel bij de tafel.
Het was een brief uit Amsterdam van Eva's Moeder en Mevrouw las op de tweede
bladzij:
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‘En nu zou Eva 't zoo prettig vinden uw meisjes weer terug te zien en daarom kom
ik U vragen of ze in de kerstvacantie mogen komen logeeren. Eva verheugt zich erg
op hun bezoek en ik zou 't ook alleraardigst vinden uw dochtertjes wat beter te leeren
kennen. Ik hoop dus maar, dat ze er lust in hebben en U hen voor een dag of tien aan
ons wilt afstaan.
Nu ben ik van plan Vrijdag 23 December een danspartijtje aan Eva's kennissen te
geven en we hopen, dat uw meisjes dat zullen meemaken. Het wordt een eenvoudig
feest; in onze suite zal gedanst worden. 't Beste lijkt me, dat ze den 21en of 22en in
Amsterdam komen.
Hopende, dat U en Dr. van Arlevoort géén bezwaar hebben tegen hun komst en
de meisjes er lust in hebben,
Hoogachtend,
Uw dw.
C. Bossche van Lowyck van Meerkercken.
Mevrouw vouwde den brief langzaam dicht en keek op - naar haar meisjes.
Maar Phien was al opgesprongen en danste met schitterende oogen en een kleur
van opwinding door de kamer.
- O, Moeder, Vader - wàt dol. Vinden jullie 't goed, dat we gaan? Verbeeld je, wij
naar Amsterdam, samen naar Amsterdam! O, wat lief van Eva en van Mevrouw!
Vindt U 't niet snoezig, Moeder? Zult U dadelijk schrijven, dat we dol, dol graag
komen. En dan Artis - o Artis had ik heelemaal vergeten en daar heb ik mijn leven
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lang naar verlangd - zoo verschrikkelijk naar verlangd, - denk jullie toch eens - over
een week àl; vandaag over een week voer ik misschien een olifant of een nijlpaard.
En 't aquarium èn de broedmachine. Het màg toch? Moeder dan toch, U zegt heelemaal
niets.
- Lieve Jop, ik kan er immers geen speld tusschen krijgen. Ga nu eens één
oogenblikje rustig zitten.
- Goed, ik zit al. En Phien plofte op den divan.
- We hadden dit afgesproken - Vader en ik - dat we aan jullie zelf zouden overlaten,
of je gaan wilt.
- Aan ons zèlf? Nu - dan natuurlijk. Natuurlijk gaan we. 't Is bijna te heerlijk om
je te kunnen indenken. Schrijft U dan dadelijk, Moeder? Zal ik postpapier halen?
- En Else? vroeg de dokter.
Else had al dien tijd stil zitten turen in den haard en er was weinig tot haar
doorgedrongen van Phiens opgewonden gebabbel. Ze had, toen Moeder den brief
voorlas, alles zoo duidelijk voor zich gezien: Het afscheid van hen allen, als zij haar
zouden wegbrengen naar den trein en dan 't vertrek, als de afstand tusschen haar en
't Stroodak àl grooter worden zou; dan 't komen in dat vreemde huis bij Mevrouw
van Lowyck, die ze niet kende, alléén even gesproken had op Old-Eikenburgh. En
dan dat bal met al die onbekende meisjes en jongens, met wie ze zou moeten babbelen
en lachen en dansen en waar ze zich zoo vreemd tusschen zou voelen. En ze had
dadelijk bedacht dat oom Frank en tante Liesbeth, waar ze anders eens heen zou
kunnen gaan, om over thuis te praten met Kerstmis onder 't Stroodak zouden komen
logeeren. Al die anderen hier met Kerstmis en zij er niet bij; dat ging toch niet; dat
hield ze nooit uit. Er was
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immers op de gansche groote wereld niets heerlijkers te bedenken, dan de Kerstdagen
thuis. En als de najaarsdagen kwamen en de tuin kaal en rommelig werd door de
dorre bladeren, de afgewaaide takken en geknakte bloemen, dan kwam bij haar
droefheid om deze verwoesting dadelijk het zoo vreugdevolle gevoel: ‘Maar nu gaan
we naar Kerstmis.’ En het steeds korter worden van de dagen, de vroege, gouden
avondluchten, waartegen de kale takken zoo zwart en grillig afstaken, brachten haar
in een gelukkige stemming van verlangend verwachten. Want zoo werd het immers
ieder jaar; eerst die wonderlijk-korte, donkere dagen met vroeg licht en gezelligheid;
de korte schoolmiddagen, als de kinderen om drie uur naar huis gingen en ze 's
middags lang bijeen zaten in de huiskamer, die licht en vroolijk was, terwijl de storm
om 't huis gierde, en de regen tegen de gesloten luiken kletterde. Zóó was het ook
dit jaar geweest, en al die dagen, die weken had Else rondgeloopen met een feestig
gevoel diep, diep in haar hart, een rustig verlangen naar de komende dagen, als de
groote beukeblokken hoog zouden vlammen in den haard, als er door 't gansche huis
een geur van sparregroen zou zijn en de kerstboom zou stralen en glanzen. En als
Vader dan voorlas en zij allen zongen bij 't orgel van den Heiligen nacht, waarin het
Christuskind was geboren, het kind dat de blijde boodschap gebracht had over de
wereld en dat, opgegroeid tot man, had gepredikt, dat zij allen - menschen en kinderen
- liefde moesten hebben onder elkaar, opdat éénmaal op aarde zou komen Gods
Koninkrijk, waar vrede heerscht en liefde, dan was het, of die dagen een geluk
brachten, te groot om te bevatten. En zou ze dit alles vinden bij Mevrouw van Lowyck,
bij Eva? Al was er de kerstboom èn 't zingen èn 't vertellen, zou 't dan ooit
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zoo'n volmaakt geluk zijn, zònder Vader en Moeder, zònder Frits en de kleintjes?
Ze kòn er geen afstand van doen; ze zou al die dagen zoo vreeselijk verlangen naar
huis en zich zoo eenzaam voelen in die vreemde omgeving..... Maar nu hoorde ze
Moeder zeggen, dat ze zelf beslissen mocht.
- En Else? vroeg Moeder.
Ze zag op, ze zag Moeder aan en Vader, en wist niet, hoe ze zeggen zou, wat ze
voelde. Ze keek zoo hulpeloos.
- Kom Elsje? vroeg de dokter glimlachend.
- Ik, zei ze zacht, ik zou liever thuisblijven.
Phien sprong op. Wat! Wil je niet? Meen je dat?
- 't Is juist Kerstmis.
- Nu ja, zei Phien, vervuld van 't drukke, vreemde Amsterdam en Artis met olifanten
en wilde dieren, nu ja, een kerstboom zal dáár misschien ook wel zijn.
- 't Is ook niet alleen om den kerstboom, 't is ook om..... maar Else kon toch de
juiste woorden niet vinden.
- En wat dàn? vroeg Phien ongeduldig. Gaan we dan niet? 't Was juist zoo dol
geweest met ons beiden.
- Kan ik niet gaan in plaats van Else? vroeg Frits. Het leek hem zoo'n uitkomst
dadelijk nà het rapport naar Amsterdam te vertrekken.
En Phien, die begreep, dat Frits een veel belangstellender kameraad voor Artis
zou zijn dan Else, juichte dadelijk - ja Frits, toe ja, ga jij mee. We zullen zoo
verschrikkelijk veel plezier hebben en dan nemen we een zak vol apenootjes mee en
brood voor de herten en klontjes. En voor de olifanten..... wat zouden olifanten eten?
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- Natuurlijk ook brood - roggebrood.
- Luistert nu eens even kinderen, zei de dokter. Er is natuurlijk geen sprake van,
dat Frits gaat, als Mevrouw van Lowyck hem niet uitgenoodigd heeft.
- Dan zal ik wel even schrijven aan Eva, U zult zien, dat het goed is, zei Phien.
- Dat ga je nièt schrijven aan Eva. En hoor eens Jop, als je in Amsterdam komt,
mag je het ook niet vragen, aan Mevrouw niet en aan Eva ook niet. Het zou heel
onbescheiden zijn, als je 't deed en we zouden toch onze toestemming niet geven.
- Hè jammer, bromde Frits, die meer dacht aan 't rapport dan aan de logeerpartij.
- En nu geloof ik, dat we 't wel begrepen hebben. Phien gaat dolgraag en Else blijft
in de kerstvacantie thuis, niet waar Else?
- Ja Vader. En ze keek hem glimlachend aan met een dankbaren blik in haar grijze
oogen. Het was zoo rustig, dat niemand haar verder vroeg.
- Dan moeten jullie vanavond nog antwoorden; begin maar dadelijk, ik schrijf er
straks nog even bij, sprak Moeder. Frits, jongen, drink jij je melk op en ga dan naar
bed.
Phien haalde 't postpapier van boven en begon op 't allermooiste velletje te schrijven
met groote, ronde letters, drie kantjes met een deftige onderteekening ‘Josephine
B.W. van Arlevoort.’
Toen ze naar boven gegaan was, tobde Else nog over haar eerste zijtje. 't Was
natuurlijk veel gemakkelijker een uitnoodiging aan te nemen, dan ervoor te bedanken.
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- Kom Else, nog niet klaar?
- Nee Moeder, het is zoo moeilijk om te schrijven, wat ik bedoel. Ziet U, ik vind
het toch, evenals Phien, heel lief van Mevrouw en Eva, ons te vragen, of we wilden
komen, want ze dachten natuurlijk, dat we 't allemaal heel prettig zouden vinden,
Amsterdam en 't bal en Artis. Maar U begrijpt wel, - Else legde haar pen neer en
kwam tegen den stoel van haar Vader leunen, want ze voelde dat ze 't zooveel beter
kon zeggen tegen Vader en Moeder, die haar kalm lieten uitspreken, dan in 't bijzijn
van Frits en Phien, die haar telkens afkeurend in de rede vielen - U begrijpt wel, dat,
nu ik m'n heele leven al Kerstmis met U gevierd heb, ik juist die dagen zoo erg naar
U allemaal zou verlangen en naar 't huis ook, - 't huis is zoo mooi met al dien hulst
en 't sparregroen en 't ruikt zoo lekker. En er is telkens iets - 't is niet alléén de
kerstboom - maar ook het wakker worden, als Moeder dan binnenkomt met de kaarsen,
en als Vader voorleest - en 't zingen - en alles, wat met Kerstmis anders is dan op
gewone dagen. Ziet U - en als ik dan in Amsterdam was, dan zou ik zoo vreeselijk
aan dit alles moeten denken, zóó vreeselijk, dat ik toch geen plezier zou hebben.
Ze keek haar Vader aan en hij lachte haar toe met z'n oogen en trok haar op de
leuning van den stoel. Blijf jij maar hier, zei hij, Moeder en ik begrijpen best, hoe je
't bedoelt.
- O, ja? vroeg Else verrast.
- Zeker, zei Moeder, en ook in háár oogen las Else dat hartelijke; je hebt juist
gezegd, wat je meende; je moet dit ook maar aan Mevrouw van Lowyck schrijven.
- Ja, kan dat wel?
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- Zeker kindje, dat kan heel goed; wat wilde je anders schrijven?
- Dat weet ik juist niet.
- Neen, dit wordt een heel goede brief.
En terwijl Else schreef in de stille kamer, waar het theewater suisde en de bladen
van Vaders boek even ritselden bij 't omslaan, dacht ze, hoe heerlijk 't was, dat ze
weer kon rondloopen, vervuld van de blijde kerstgedachten en dat Vader en Moeder
't zoo goed hadden gevonden en niets vreemd, dat ze liever bij hen bleef - veilig
thuis.
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Frits.
KINDEREN, zei Mevrouw van Arlevoort den volgenden ochtend aan 't ontbijt, ik
ga vandaag naar de stad. Er zijn nog allerlei boodschappen voor Kerstmis. Hebben
jullie nog iets noodig, dat je niet op 't dorp krijgen kunt?
- Een ijsmuts, Moeder; rood en wit, de streepen in de rondte.
- Héélemaal wit is veel mooier, vond Else.
- Kinderachtig! En dat dragen de meisjes ook.
- Hendrik van Veen heeft ook een hééle witte.
- Daarom wil ik een andere, veel rood Moeder, meer rood dan wit.
En Moeder schreef op haar boodschappenlijst achter de ijsmuts voor Frits: méér
rood dan wit - streepen in de rondte.
- Voor Else, zij voor de cosy van Grootmoeder. Haal straks even een staaltje.
- Voor mij een zwem-eendje Moeder, vleide Edu.
- Maar Edu!
- Ja Moeder, 't mijne is heelemaal plat geworden en nu kan 't niet meer zwemmen
en dan moet ik alleen in bad.
- En voor mij een zwem-ezeltje, vroeg Liesbeth.
- Zwem-ezeltjes bestaan niet, verklaarde Frits, die kukelen immers om, als je ze
in 't water zet.
- Een zwem-goudvischje, hielp Vader.
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- Ja, ja, juichte Liesbethje, een zwem-gouden-vischje.
Geef mij 't lijstje eens Edu, ik zal het opschrijven, zei de dokter.
Voor Edu - een zwem-eendje.
Voor Liesbeth - een zwem-gouden-vischje.
Voor Vader - nieuwe manchetten en overhemden.
- Nog iemand iets?
- Geef 't maar gauw terug, anders komt er veel te veel op, ik moet nog een massa
voor Phien opschrijven.
- Goed voor een baljurk....
- Een baljurk? Moeder!
- Ja kind, je hebt niets voor dat kinderbal.
- O, ik had gedacht, net als hier op de afscheidsdansles, dan dansen we ook in onze
zomerjurken.
- Ja, maar die jurk heb je den heelen zomer al gedragen; ik wou een nieuwe voor
je maken.
- Kàn dat? Kan dat nog vóór Donderdag?
- Maandag komt Betje, dan zullen we 't samen maken; het nieuwe goed van de
kleintjes kan wel wat blijven liggen. Dus dat wordt: goed, voering, lint voor de jurk
en een strik voor 't haar, dunne kousen, lage schoentjes.....
- O, Moeder, wat dol. Word ik niet te beeldig! Echte balschoentjes, hè Moeder?
Ik wou, dat U alweer thuis was; ik wou dat het Maandag was en de jurk klaar.
- Witte handschoenen moet ze ook hebben, zei Else.
- Dat 's waar ook - ik zou Phìens handschoenen vergeten.
- Ze trekt ze toch niet aan, zei Frits.
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- Zeker wel, iedereen draagt handschoenen op een bal - op een ècht bal, bedoel ik en Phien zong:
Jósephien, Jósephien, die zou gaan dansen;
Jósephien, Jósephien gaat naar een bal....

- Toe Jop, eet je boterham op en ga naar school. Frits is al klaar. En hoor eens Phien,
houd je nu een beetje kalm en probeer eens onder de les, niet àldoor aan Amsterdam
te denken. En toen Phien vijf minuten later goeien-dag zei, hield Moeder haar hand
vast: ‘Zal je je best doen niet zoo druk te zijn op school?’
- Maar als je zoo vrééselijk blij bent, Moeder, om alles. En Phien spartelde om los
te komen.
- Dan kan je tòch je best wel doen, rustig te zijn onder de lessen, vind je zelf niet,
Jop? Kijk me eens aan?
Phien keek recht in Moeders oogen. ‘Omdat jij 't vraagt,’ zei ze lachend, maar
haar eerlijke blik en kus zeiden Moeder, dat ze haar best zou doen.
Maar ná school stond haar mond niet stil en ze rende door huis, de trappen op en
af en had het zoo druk, alsof ze minstens zorgen moest, dat de heele familie een reis
om de wereld ging maken. Eindelijk, dien Maandagavond was de baljurk klaar, de
wit neteldoeksche jurk met héél fijne rose bloempjes bestrooid, 't breede rose lint
langs de mouwtjes en onder langs het korte lijfje geregen, zoodat het soepele rokje
ruim neerviel en de lage hals, die met een grappig puntje van voren uitliep, zooals
kinderjurken op oude Fransche schilderijtjes wel zijn.
En toen ze na 't eten in de huiskamer zaten, trok Phien de jurk
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even aan met de dunne witte kousen en lage schoentjes en den nieuwen zijden strik
in d'r haar.
- O, Moeder, zei ze, als herkende ze zichzelf niet meer, ben ik niet te mooi, precies
een prinses, hè; en ze was er een paar minuten stil van. Maar toen nam ze haar jurk
aan beide kanten tusschen duim en wijsvinger en danste op de punten van haar lage
schoentjes, zoodat het soepele rokje danste rondom haar vlug figuurtje.
- Ziet U wel, nu is het ècht; en ze zong zacht onder 't dansen:
Sitôt que la journée commence,
Mon jupon se met en danse,
Tique tinquette, tique ton ton.....

En plotseling, terwijl ze haar Moeder om den hals vloog:
Qu' il est bon, mon jupon.....

‘Niet verder, Jop,’ smeekte Mevrouw lachend, bang, dat Phien bij het 't couplet:
Quand le ciel pleut sur la prairie
Je m'en fais un parapluie,

werkelijk de wijde rok als een beschermende parapluie over haar hoofd zou slaan.
- Dàn een walsje, Moeder! toe, even een walsje en ze maakte haar diepste neiging
voor haar Vader, die juist binnenkwam.
- Dansen? riep hij, dansen met jou? dolgraag! Toe, Moeder een walsje.
- Man, dan toch! Denk om d'r jurk.
- Een walsje, smeekten Vader en Phien, één walsje maar. En Moeder speelde en
Vader en Phien walsten en Edu riep: Wij, ook, Else, wij ook.
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- En ik! vroeg Liesbeth.
- Goed, zei Else, wij met ons drietjes in dezen hoek van de kamer.
Maar met een paar krachtige accoorden, die niets met de wals te maken hadden,
verklaarde Moeder, dat 't nu genoeg was en ze hielp Phien vlug de jurk uittrekken.
- Jammer, Vader, dat ik U niet mee kan nemen naar dat bal; U danst zoo heerlijk.
- Dank je voor 't compliment. Moeder en ik hebben ook heel wat afgewalst, toen
we nog jong waren, niet waar Moeder?
- En nu nog twee-en-een-halven dag; hoe kom ik ze door, zuchtte Phien.
- Niet aan denken, dan gaat de tijd 't vlugst.
- O, Vader, wat een onzinnige raad.
Maar eindelijk, eindelijk was het toch Donderdag en kwam 't rijtuig voor. De
koffer boven op en Moeder, Phien, Else en de kleintjes stapten in.
En Phien wuifde tegen Frits, die van de studeerkamer naar beneden keek, want
hij moest werken en mocht niet mee naar 't station.
Gelukkig kwam de trein gauw binnen. Moeder had nog juist tijd om allerlei raad
te geven, als was Phien ineens een klein kind geworden: ‘Niet leunen tegen 't portier,
Jop, en groet nicht Louise van me in Utrecht. En doe dadelijk de briefkaart in
Amsterdam op de stationsbus.
- Ja, ja, ze is al geschreven: ‘Ik ben goed overgekomen en werd afgehaald.’ Nu
zeg ik jullie allemaal goeien dag; dag kinderen, dag Elsje - toch jammer, dat je niet
meegaat, dag Moeder, U krijgt twee zoenen - nee, ik zal heusch niet uit den trein
vallen, dag allemaal.
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En toen de trein vertrok, zagen ze haar, in spijt van Moeders waarschuwingen, zoover
mogelijk uit 't portierraam hangen, om hen allen toe te wuiven - in iedere hand een
zakdoek; en haar bruine oogen straalden en de donkere krullen vielen uit puur plezier
naar voren en omlijstten haar vroolijk gezichtje, dat lachte en knikte, tot er van de
wegbrengers niets meer te zien was dan wat zwarte stipjes.
Frits, op de studeerkamer, hoorde hun vroolijke stemmen, toen ze thuiskwamen. En
hij boog zich wat dieper over z'n werk. Niet, dat het wegbrengen op-zichzelf hem
zooveel schelen kon; maar Vaders woorden - dadelijk na 't ontbijt - ‘en Frits, zeg jij
Phien hier maar goeien-dag en ga dan naar boven aan je werk,’ hadden hem héél erg
gehinderd. Hij had toen opeens 't gevoel gekregen van buitengesloten te zijn, van
allerlei dingen niet mee te mogen doen en voor 't eerst in zijn twaalfjarig bestaan
vond hij 't leven moeilijk en droevig.
Gisteren was 't begonnen. Ze hadden om een verbouwing op school een paar dagen
eerder vacantie gekregen, maar dien Woensdagmiddag hadden ze moeten terugkomen
voor 't opruimen van de lokalen en de rapporten.
Het laatste uur, toen de onderwijzer zoo prettig voorlas en zij allen op de leuning
van de banken stil zaten te luisteren en Frits niet meer dacht aan 't rapport, kwam
Meneer Van Bruggen binnen. Als door een tooverslag gleden de jongens in de banken;
er kwam een spannende trek op de gezichten.
De onderwijzer sloot z'n boek en stapte van 't podium.
Meneer Van Bruggen had even de klas overzien met z'n strengen,
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vasten blik en hij had een paar ernstige woorden tot hen gesproken over de eerste
maanden, die voorbij waren van het zevende schooljaar en dat hij blij was te kunnen
opmerken, dat bijna allen beseft hadden, hoe belangrijk dit jaar was. Op verzoek van
jullie ouders is er een zevende klasse aan de school toegevoegd, opdat jullie nog een
jaar langer zouden kunnen thuisblijven, vóór je naar de stad gaat, naar 't Gymnasium
of de Hoogere Burgerschool. Maar je weet, dat aan 't eind van dit jaar 't examen je
wacht voor de tweede klasse van een van die inrichtingen en dat het aan jullie ligt
te zorgen, dat je dan klaar bent. En de rapporten van de meesten wijzen uit, dat ze
dat ten volle beseft hebben. En ook de jongens, die na dit jaar van school zullen gaan
en op 't dorp blijven of op een ambacht komen, hebben getoond, dat ze 't op prijs
stellen, dat hun ouders hun nog een jaar gelegenheid gaven wat meer te leeren. Het
zal je je leven lang te pas komen. Harm, Berend, 't is goed geweest deze maanden,
zorg dat 't zoo blijft. Gerrit, 't Fransch kan beter.
Toen deelde hij de rapporten uit met een woord van bemoediging, van lof; een
enkelen keer klonk z'n stem wat strenger; maar je kon hooren, dat hij tevreden was,
héél tevreden.
En nog altijd - altijd kwam Frits' rapport niet en Meneer stond al weer op 't podium,
Toen klonk het opééns koud en hard door 't groote lokaal: ‘Frits van Arlevoort,
hier is je rapport. Ik zal er geen woord over zeggen. Ik heb je in deze maanden twee
keer bij me geroepen. Ik heb ernstig met je gesproken, maar je bent voortgegaan met
groote onverschilligheid je werk te verwaarloozen. Ik verwacht je Vrijdagochtend
om elf uur bij me, om me te vertellen, wat je verdere
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plannen zijn. Hier is je rapport en een brief voor je Vader. - Kom ze halen.’
Frits stapte uit de bank en nam rapport en brief aan, die Meneer van Bruggen hem
toeschoof over de tafel.
- Ga maar heen, zei hij, met een hoofdbeweging naar de deur. Even weifelde Frits,
of hij een hand zou geven, zooals de jongens deden met vacantie, of goeiendag
zeggen; maar Meneer had z'n hoofd al weer afgewend.
Toen, den langen weg van 't podium naar de deur even metend met z'n oogen, ging
hij heen - zonder groeten - op z'n teenen door de dood-stille klas vol jongens, die
keken.
Phiens klas was uit. Ze stond juist in de gang, toen Frits uit z'n lokaal kwam.
- Ga je mee? vroeg ze. Dol hè, eindelijk vacantie. Laat je rapport eens zien!
Maar hij zweeg; van de kapstok rukte hij z'n pet en z'n cape en rende de gang door,
duwende tegen ieder, die hem in den weg stond.
En Phien, die in één oogenblik z'n ontdaan gezicht had gezien en de dreigende,
witte enveloppe, begreep, dat er iets ergs gebeurd was en holde hem achterna. Het
was een wilde jacht, tot ze buiten 't dorp kwamen. Daar keek hij om en toen hij
niemand dan Phien achter zich zag, stond hij stil.
- Wat is er toch? vroeg ze hijgend.
Hij trok haar mee naar den kant van den weg en samen lazen ze toen 't rapport,
het vrééselijk rapport, waar alle vakken achteruitgegaan waren; alle 4en en 4+en van
't vorig jaar veranderd in 3; voor Fransch en Nederlandsch 2+ en voor vlijt totaal
onvoldoende.
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- Zóó erg, zei Frits, zóó erg had ik 't niet gedacht. O, Jop, wat moet ik doen?
Maar Phien staarde op al die lage cijfers en wist niet wat ze er van denken moest.
‘Is 't geen vergissing, is 't niet het rapport van een ander?’
- Ben je mal; ik hèb niet gewerkt deze maanden, maar zóó slecht, zoo ellendig
slecht had ik 't niet verwacht. Die tweeën, zie je, als die tweeën er maar niet waren.
Wat zullen ze zeggen thuis?
- O, het is afschuwelijk. Waarom deed je dat ineens - niet-werken?
- Zeur nu niet; zeg me liever, wat ik doen moet; en ze liepen heel langzaam den
weg op naar huis.
- 't Eenige is, dat je 't rapport laat kijken; wat zou je anders kunnen doen?
- Vader, zei Frits, Vader zal erg boos zijn, hé?
- Ja, dat denk ik wel. Wat staat er in dien brief?
- 'k Weet niet, maar van Bruggen is ziedend. Hoe is jouw rapport, Jop?
- Och, gewoon, deed Phien onverschillig.
- Achteruitgegaan? vroeg Frits, alsof hij dacht, dat in dat geval zijn schande
verminderde.
Phien schudde haar hoofd.
- Wil je 't niet dadelijk geven, niet gelijk met 't mijne?
- Nee, 'k zal 't wel in mijn tasch houden, net of ik 't vergeten heb.
- Ja, graag.
Ze waren nu bij de laatste kromming en keken beide naar 't huis.
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- Moeder is uit, zei Frits.
- Ja, ze zou een visite maken op Old-Eikenburgh en ik moest na school komen om
Mevrouw van Lowyck goeien-dag te zeggen. Ik moet even m'n anderen mantel halen.
Kijk eens, er is licht op de studeerkamer; Vader is thuis.
- Vader! zei Frits verschrikt. Daar had hij heelemaal niet op gerekend. Misschien
zit Else er.
- Else zit 's middags nooit boven.
En Else, die op den uitkijk had gestaan, kwam hen bij 't witte hek tegemoet.
- Hoe is 't? vroeg ze.
- 't Kon niet erger. Is Vader thuis?
- Ja, boven op z'n kamer.
- Wat zou ik doen? vroeg Frits, en keek beiden aan.
- Gáán, vond Else, dadelijk gaan; 't moet tòch gebeuren. Ze had al deze dagen aan
't rapport gedacht als aan een dreigend onheil.
- Wat zal ik doen? vroeg Frits nog eens.
- Gaan! zei ook Phien, die altijd bevestigde, als Else zoo beslist optrad.
Ze keken hem na, terwijl hij langzaam de trap opging en zij stil bijeenzaten op de
houten bank in de hal.
- Ik moet naar Old-Eikenburgh, zei Phien; Moeder heeft 't gezegd, ik ga m'n mantel
maar halen.
- Denk je om je handschoenen?
- O ja, dat 's waar ook.
Frits tikte aan de studeerkamer.
- Binnen, riep een stem.
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Hij deed behoedzaam de deur open, stond toen in de kamer, waar z'n vader rustig
doorschreef aan 't bureau-ministre, den rug naar hem toe.
En Frits schoof voetje voor voetje langs den muur, tot hij aan de andere zijde van
't bureau kwam.
- Vader, zei hij zacht.
Dr. van Arlevoort keek op van z'n werk en zag hem vragend aan.
- Hier is een brief van Meneer en.... en 't rapport. Als 't u belieft. Hij legde ze
beiden op 't schrijftafelblad, liep toen weer achteruit. En hij zag, hoe argeloos z'n
Vader den brief opensneed met z'n vouwbeen, toen begon te lezen en plotseling z'n
voorhoofd vol rimpels trok en z'n lippen op elkaar klemde onder den knevel.
Het was een lange brief, zag Frits; en Vader las hem twee keer. Toen sloeg hij 't
rapport open en las ook dat langzaam en aandachtig, telkens 't blad terugslaand, ieder
cijfer vergelijkend met dat van 't vorig kwartaal. En ieder keer, dat hij omsloeg, wist
Frits, dat het cijfer gedaald was en onwillekeurig telde hij mee: 3 keer omgeslagen:
aardrijkskunde; 4 keer: geschiedenis; 5 keer: Fransch, 6 keer: teekenen..... nu het
vreeselijke cijfer voor vlijt. Het duurde eindeloos. Toen, met een plotselingen ruk
schoof z'n Vader den zwaren stoel achteruit en liep met groote passen naar 't raam
en daar ging hij staan uitkijken over den tuin, over de hei, zóó lang, dat Frits dacht:
zou hij mij vergeten zijn? Niet meer weten, dat ik hier ben? Zou ik wat zeggen? Maar
op dat oogenblik keerde Vader zich om en hij zag z'n jongen staan.
In z'n donker-blauw matrozenpak, het hoofd gebogen, leek hij héél klein tegen
den hoogen wand vol boeken, - zóó klein, dat
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zijn Vader medelijden met hem kreeg en er een oogenblik over dacht hem als vroeger
op z'n knie te nemen en te troosten. Maar hij wist, dat Frits opzettelijk geluierd had.....
daarom bleef hij rustig staan. En z'n stem klonk hard, toen hij zei: ‘Wat Meneer van
Bruggen op school heeft gezegd, zal ik niet nog eens zeggen; maar je weet zelf niet,
hoe erg het is, wat je gedaan hebt. Je hebt me verteld, dat je wilde studeeren en ik
heb je toen uitgelegd, dat je dan hard zou moeten werken en dat je op een leeftijd,
wanneer je vrienden officier of ambtenaar of in den handel zijn, nog zoudt moeten
leeren en toen heb je beweerd, dat je dat graag wilde. En wat doe je nu? Je bent nog
op de lagere school en nu wil je al niet verder. Waar moet dat naar toe?
Als alles goed gaat, moet je 't volgend jaar naar de stad in een vreemd huisgezin.
Denk je soms, dat ik dan tegen dien meneer zal zeggen: “Hier is m'n zoon; ik wil,
dat hij gaat studeeren, maar hij is eigenlijk te lui of te dom; dus er moet toezicht op
hem gehouden worden, dat hij werkt en z'n lessen moeten hem overhoord worden.”
Als je dat denkt, heb je 't mis; ik zou me schamen het te zeggen; ik zou me schamen
voor mijn Vader en Grootvader en mijn naam. Nee Frits, dan ga je niet studeeren,
want ik wil niet, dat jij de eerste bent in ons geslacht, die een prul wordt. En nu moet
je niet denken, dat het een schande is niet te studeeren en dat er geen andere vakken
zijn, waartoe flinke karakters en degelijke kerels noodig zijn; maar het is een schande
een prul in je vak te zijn en jij bent nù in je vak van schooljongen een prul en je wordt
een prul voor je heele leven, als je zoo doorgaat. Begrijp je?’
- Ik.....
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- Nee, je hoeft geen antwoord te geven; ik leg het je alleen maar uit. Ik hoop natuurlijk,
dat je voor een korten tijd van 't werk afgeraakt bent en dat je veranderen zult. Want
je weet best dat ik 't ook heel aardig vind, àls je gaat studeeren; 't is de traditie van
ons geslacht.
En ik geloof, Frits, dat je allang onvoldaan bent over je zelf en Moeder en mij
vermijdt. En nu wil ik geen beloften van je. Meneer van Bruggen schrijft dat het je
veel moeite zal kosten in korten tijd weer op de hoogte van je klas te komen. Ik zeg
je: je krijgt geen privaatles; er zal niets overhoord worden of nagezien. Je moet zelf
maar weten wat je doet, maar je zult je zelf bijwerken. Je kunt altijd op mijn kamer
zitten; 't is hier rustig. Vergeet niet, dat je mij vrijwillig en zelfstandig hebt gezegd,
dat je de studie-richting in wilde. Dat is vijf maanden geleden. Wat je op 't oogenblik
wilt - daar vraag ik niet naar. Maar met Paschen breng je me hier weer je rapport en
je antwoord, of je naar 't Gymnasium wilt, ja of neen. Hier is je rapport, breng dat
aan Moeder en vertel haar, wat je wilt, of zeg, dat ik 't haar zal vertellen.
Frits ging heen. Op de trap kwam hij zijn Moeder tegen, die juist terug kwam van
haar bezoek. Phien had in 't naar huis-gaan over hem gesproken.
- Ga even mee Frits, naar m'n kamer.
- Hij volgde haar, toen ze de slaapkamer inging en reikte haar 't rapport aan. En
zonder hoed of mantel af te doen, ging Moeder dadelijk zitten in den grooten stoel
bij 't raam en las het evenals Vader, telkens terugslaand en vergelijkend, maar door
den breeden rand van den hoed kon hij Moeders gezicht niet zien.
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- Er is ook nog een brief - een brief van Meneer - bij Vader.
Moeder stond op. ‘O, jongen, zei ze, hoe kòn je dat doen?’
Toen ging ze langs hem heen de kamer uit en Frits hoorde haar de studeerkamer
ingaan.
Ze had hem niet aangezien, niets gezegd dan die paar woorden, maar haar stem
had zoo vreemd geklonken.
In die groote duistere kamer kwam plotseling zoo'n hevig gevoel van droefheid
en ellende over hem, dat hij 't uitsnikte met z'n hoofd in z'n arm, tegen 't ouderwetsche
kabinet.
Dat het zóó treurig was, wat hij gedaan had, dat Vader en Moeder er zelf zooveel
verdriet van zouden hebben - nee - dát had hij niet gedacht.... als hij dat maar had
geweten....
Hij had verwacht, dat Vader boos zou worden en hem gestraft zou hebben door
veel werk te geven. En hij had zich al voorgenomen, dat werk dan maar zoo goed
mogelijk te maken en na de vacantie weer z'n best te gaan doen. Dan zou alles wel
weer in orde komen.
Maar nu, - o zóó ernstig had Vader nooit met hem gesproken, en onder 't luisteren
had hij zelf beseft, dat hij Vader diep had teleurgesteld, nadat hij eerst zoo stellig
verzekerd had te willen studeeren. En Vader had gesproken over de traditie van z'n
geslacht. Hij wist het immers, dat Grootvader, naar wien Frits genoemd was - Frederik
Albert Wybrand van Arlevoort - één der knapste professoren van zijn land was
geweest. En diens Vader was predikant geweest. Er hing nog een miniatuur van hem
op Vaders kamer met een hoogen boord en kanten jabot. Moeder zei altijd, dat Vader
er op leek, maar Frits kon geen gelijkenis zien tusschen Vader en dat strenge, ovale
gezicht zonder knevel. Er waren nog zooveel oude boeken in
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de boekenkast, die die Overgrootvader geschreven had en dagboeken met wonderlijke
letters op vergeeld papier. En dan Vader-zelf, die zoo'n knap dokter was en altijd
klaar stond voor iedereen - dag en nacht - en die nooit klaagde, al moest hij 's nachts
drie keer uit z'n bed. Het leek wel, of Vader dit alles voor z'n plezier deed, maar Frits
begon er iets van te begrijpen, hoe zwaar en vermoeiend Vaders leven dikwijls was.
En oom Albert - Vaders broer - de rechter in Leeuwarden, die was zeker ook héél
knap. Als hij overkwam en met Vader zat te redeneeren, dan begreep Frits niet eens,
waar ze 't over hadden.
Wat moest het een vreeselijke gedachte voor Vader zijn, nu een zoon te hebben,
die een.... een prul, had Vader gezegd...., die een prul werd. Een prul in z'n vak! Hij
wàs al een prul als schooljongen.
Hij schrok op uit z'n gemijmer. Néén, zei hij hardop en hij stak z'n handen in de
zakken en ging voor 't raam staan, zooals Vader straks gedaan had.
- Néé, zei hij bij zichzelf, ik ben géén prul; ik wìl 't niet, ik kan even goed als
Berend.
Toen peinsde hij erover, wat hij nu doen moest. Géén les, had Vader gezegd, geen
werk nazien - geen hulp.
Ik moet het overdoen, bedacht hij, het werk en de lessen. Ik zal na 't eten beginnen.
Na 't eten trok hij met z'n boeken naar de studeerkamer en begon z'n werk; al die
Fransche thema's, waarin de laatste weken zooveel fouten geweest waren, maakte
hij over. En hij schreef ze netjes met groote, ronde letters en zocht alles op, wat hij
niet wist.
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Niemand stoorde hem in z'n werk; niemand vroeg, of hij beneden kwam voor de thee
en de avond alléén op de stille kamer - zonder de zusjes - duurde heel, héél lang. Hij
dacht, hoe prettig 't anders beneden zou zijn, nu ze geen schoolwerk hadden. Ze
hadden eerst wat muziek gemaakt en nu zouden ze babbelen en plannen maken voor
de Kerstdagen en Moeder zou zeker wat langer dan anders voorlezen uit 't boek van
Niels Holgersson - al die wonder-heerlijke avonturen van Niels Holgersson en Akka,
de leidstergans, van wie je hield, als van een mensch.
Hij keek op de klok, 't was acht uur, hij werkte precies een half uur over een thema
- en hij begon aan z'n vierde.
Om half negen kwam Else. ‘Moeder vraagt, of je je melk komt opdrinken en je
moest nu maar ophouden met werken. Was Vader d'r erg boos om?’
- Och, zei Frits - boos? Ja toch wel boos; maar ook - och, je kunt dat niet allemaal
zoo begrijpen, je bent geen jongen.
- Stel je voor! Ik ben toch een jaar ouder dan jij. Maar ik vraag 't niet uit
nieuwsgierigheid, hoor.
- Nee, dat weet ik wel.
Z'n melk stond klaar op tafel. Je moet nu maar naar bed gaan, sprak de dokter.
En terwijl hij z'n glas leeg dronk, dacht hij er over - als dien middag op school of hij goeiennacht zeggen zou, zooals anders.
Maar toen hij vóór Moeder stond, trok ze hem naar zich toe en kuste hem: ‘Nacht
jongen,’ en ook Vader zei: ‘Nacht Frits, wel te rusten,’ héél gewoon, alsof er niets
gebeurd was. Maar toch was er iets stils over Vader en Moeder, zoo, dat
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je er niet aan denken zou, nog iets te vertellen of een grap te maken.
En ook den volgenden dag, toen Phien vertrokken was, lieten ze hem z'n gang
gaan en hij bleef den ganschen dag zitten op de studeerkamer en maakte weer Fransche
thema's en taaloefeningen en als afwisseling leerde hij aardrijkskunde en grammaire.
Maar hij vond, dat onafgebroken werken, zonder dat iemand er zich mee bemoeide,
moeilijk. En hoewel hij tegen 't bezoek bij Meneer van Bruggen opzag, verlangde
hij er toch naar. Als meneer maar een beetje vriendelijk was, zou hij vertellen, wat
hij gedaan had en vragen, of hij op deze manier kon inhalen, wat hij had verwaarloosd.
En Meneer van Bruggen - hoewel wat koel - luisterde naar wat Frits hem vertelde
en vroeg toen: ‘En hoe bevalt je dat werken in je eentje?’
- 't Is zoo lastig, ik weet eigenlijk niet, hoe ik met dat alles aan moet.
Toen nam Meneer de boeken en verdeelde 't werk. Vandaag is 't Vrijdag, dan kun
je nog werken, morgen Zaterdag - jullie viert Kerstavond, niet waar?
- Ja Meneer.
- 's Avonds moet je dan natuurlijk niet werken; de beide Kerstdagen ook niet; ik
heb er met je Vader over gesproken.
- Is....?
- Ja, je Vader is hier geweest. Dan Dinsdag - Woensdag. Je mag Donderdagochtend
om tien uur bij me komen met je werk; je zorgt, dat je deze thema's af hebt - deze
taaloefeningen, aardrijkskunde tot hier en dit stuk grammaire.
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- Ja Meneer.
- Als je 's morgens flink werkt en 's middags een uur, geloof ik wel dat je verder
's middags kunt wandelen en 's avonds vrij zijn. Je moet zelf maar zien, hoe 't gaat.
- Ja Meneer - dank U wel.
Hij ging heen - toch verlicht, nu hij een vasten weg zag in al dat werk. Voor 't
eerst kwam er wat blijheid over hem. Hij had z'n thema's en taal bij Meneer
achtergelaten en hij wist, dat ze goed waren en er netjes uitzagen. En hij dacht aan
z'n Vader, die van hem verwachtte, dat hij een kerel zou worden. Hij wilde dat ook
- natuurlijk wilde hij het - 't was immers op zichzelf al zooveel prettiger je best te
doen dan te luieren - hoe was hij er toch toe gekomen? Nee, hij zou werken en naar
't Gymnasium gaan en knap worden als Vader of professor als z'n Grootvader.
Hij keek naar de lucht, die grauw hing boven de hei. Er zou sneeuw komen heerlijk, sneeuw met Kerstmis, morgen Kerstavond. Hij verlangde er naar.
Grootmoeder kwam vanmiddag en Oom Frank en de vroolijke, jonge tante Liesbeth.
En Jaap, die sinds September in de stad op 't Gymnasium was, was ook thuisgekomen.
Gelukkige, zorgelooze dagen zouden er aanbreken, het huis zoo feestig vol hulst en
sparregroen en de menschen zoo blijde. Maar vandaag wilde hij werken, flink en
nauwkeurig, het was een heel eind, dat Meneer hem had opgegeven. Hij moest weer
worden één van de besten van z'n klas, hij wilde het.
Dien avond, toen hij weer alleen op de studeerkamer zat, kwam Else binnen.
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- Frits, Vader en Moeder vragen, of je dadelijk beneden komt. Er is een lange brief
van Phien en Moeder zal hem voorlezen en ze zeiden, dat je je boeken maar moest
opbergen en beneden blijven theedrinken. Kom je gauw?
- Ja, dadelijk, ga maar. En terwijl hij z'n boeken dicht deed en ze wegbracht naar
de kast op de gang, juichte het ìn hem: ‘Vader en Moeder vragen, of je beneden kdmt,
of je blijft theedrinken.’
Hij deed weer mee! hij hoorde er weer bij!
En hij rende de gang over, sprong de trappen af - drie treden tegelijk.
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Phiens logeerpartij.
Amsterdam, Donderdagavond.
Lieve Allemaal,
schreef Phien.
HET is na den eten en ik zit in Mevrouws kamer aan jullie te schrijven. O, wat is er
veel gebeurd; ik schrijf 't maar gauw, anders kom ik nooit klaar. Eva en Fräulein
haalden me van den trein en Fräulein spreekt evengoed Hollandsch als Duitsch. We
tramden langs de Beurs en 't Paleis en o, wat véél trams en wat een drukte. Het huis
is groot, met heel veel kamers en overal dikke tapijten en loopers, je loopt net als
een poes door huis. Verbeeldt U, aan de koffie vroeg Mevrouw, waar ik 's middags
graag heen zou willen gaan. Ik zei natuurlijk ‘Artis’ en dat was best. We gingen toen,
Eva en Fräulein en ik, want Eva mag nooit alleen uit en ze kent toch best den weg
in Amsterdam en weet precies in welke trams ze moet stappen.
We kochten eerst in een winkeltje apenoten en olifantenkoeken en nog een
heeleboel meer en toen gingen we d'r in. De papegaaien waren prachtig - een heeleboel
sliepen er, ook van de andere beesten, omdat 't winter is. Maar Edu, één zei: ‘koffie
klaar,’ toen gaf ik hem een kaakje en hij zei: ‘lorre, kopje-krauw.’ Er waren er bij,
die
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geweldig krijschten; toen gingen we naar de apen. Ze staken hun lange armen door
de tralies en keken met vreeselijke bedelgezichten, en eigenlijk bedelen alle beesten;
de beren loopen je achterna op hun achterpooten en de herten steken hun snuiten
door de tralies en de

‘Het huis is groot.....’

olifanten ook. Ik had den heelen middag wel bij de apen willen blijven, ze waren
zoo grappig; er was een reuzen orang-oetang, die bij den oppasser op schoot zat en
dan kietelde de oppasser hem en hij lachte een echt menschelijken apenlach. O, ik
kom nooit klaar met
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den brief. De gazelletjes waren zoo snoezig, zulke beeldige, bedroefde oogen - zouden
ze 't vervelend vinden in die kleine hokken? En nu moet ik nog even vertellen van
't aquarium; de zeepaardjes had ik zóó wel willen meenemen voor 't aquarium van
Frits. En dan al die zee-anemonen; zulke prachtige kleuren; eerst dacht je, dat 't
bloemen waren, maar toen kwam de oppasser en deed een stukje vleesch aan een
stokje en dan ging de bloem open en sloot zich weer om 't vleesch en toen merkte
je, dat 't een beest was, dat eten kon. Er was nog zooveel, maar ik houd maar op over
Artis. We hadden de heele broed-inrichting vergeten en de wolven, maar Mevrouw
zegt, dat we er nog eens heen zullen gaan. Meneer van Bruggen zei, dat ik naar 't
Rijksmuseum moest gaan, maar Eva vindt het daar vreeselijk vervelend, allemaal
oude schilderijen en kapotte vlaggen; maar er zijn prachtige poppenhuizen en die
zou ik wel graag eens zien. Ik slaap met Eva op de logeerkamer in twee bedden vlak
naast elkaar met een hemel er boven en beeldige kanten gordijnen. Als Else
meegekomen was, hadden wij er samen geslapen, dat was nòg prettiger geweest. Er
logeert hier een nichtje van 21 jaar. Ze is geëngageerd en ik noem haar Lizzie. Ik
houd nu op; wat een lange brief; ik heb nog veel meer te vertellen. Schrijven jullie
me allemaal heel dikwijls en over alles. Ik weet niet, hoe Kerstmis hier is. Ze praten
nu altijd over 't bal. Als ik terug ben, wat zal ik dan veel te vertellen hebben en jullie
allemaal ook. Schrijft U veel over Kerstmis en hoe 't ontbijt was? Schrijft iedereen
me - apart? Grootmoeder ook en tante en oom? Dag allemaal. Hartelijke groeten van
Uw Phien.
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- Wat geniet ze, zei Grootmoeder. Is 't voor 't eerst - alleen?
- Ja, behalve met Liesbeths geboorte, toen ze bij U in Hilversum logeerde; en toen
was ze samen met Else.
- Dat was natuurlijk heel iets anders, vond Else; we kennen Grootmoeder ons heele
leven en Grootmoeder is zoo.... zoo gewoon - net als iedereen hier.
- Kom je weer eens gauw? vroeg Grootmoeder.
- Ja zeker, heel graag, bij U.
- Ik wil naar Amsterdam, zei Edu, naar die apen en papegaaien.
- Je mag bij ons komen, Edu, met Liesbethje. En dan gaan we alles bekijken.
- En voeren, tante?
- Zooveel als je wilt, zakken vol.
- Gauw, heel gauw? Als U weggaat mogen we dan mee?
- Geen sprake van, zei Vader. Tante Liesbeth moet eerst nog veel sterker worden
en een flinke kleur krijgen.
- O, sterk ben ik al; zoo sterk als een klein paard en een kleur kom ik hier halen
op de hei. Morgen ochtend gaan we de hei op. Gaan jullie mee?
- Ja, ik en Edu.
- Goed, zei tante, ik en Edu, en ze kuste haar petekindje. En Else?
- Ik ook, zei Else.
- Ik maar niet voor dezen keer. En Frits trok z'n brutaalste gezicht.
- En Moeder?
- O, Grootmoeder en ik vinden 't heerlijk als jullie allemaal weg zijn; er is zooveel
te doen. We zullen om twee uur middag-
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eten; dus je kunt een mooien tocht doen. En dan de koffietafel om zeven uur, ná den
kerstboom.
- Phien zal 't toch wel jammer vinden, dat ze niet thuis is, sprak Grootmoeder.
- Ze is nog zoo vervuld van 't bal; 't zal nu wel gauw beginnen; 't is bijna acht uur.
Phien en Eva hadden zich na 't eten op de logeerkamer verkleed en juist toen Phien
bezig was Eva's wit-zijden jurk dicht te haken, kwamen Mevrouw van Lowyck en
't nichtje binnen.
- Wel kinderen, al klaar? dat 's vlug; keurig hoor, zei Mevrouw. Hebben jullie de
handschoenen klaar gelegd en een zakdoekje bij je?
- O, Phientje, zei Lizzie en draaide Phien in de rondte; je bent net een ouderwetsch
plaatje, snoezig. Maar je haar past er heelemaal niet bij; toe, laat mij 't eens
veranderen.
- Ach, wat, stribbelde Phien tegen; laat m'n haar toch; ik draag 't altijd zoo.
- Laat me maar even; je zult eens zien, hoe aardig 't staat bij je japonnetje. En
Lizzie begon het zware bruine haar van voor naar achteren te scheiden en vlocht het
toen in wonderlijke kleine vlechtjes om elkaar, dien ze draaide en opdoefde boven
Phiens ooren.
- Wat een gezeur, bromde Phien tegen Eva.
- Ziezoo, zei Lizzie, nu wordt je geduld beloond en mag je in den spiegel kijken.
Ik zal nog een band maken van dit rose lint, die komt hier vooraan over je haar. En
ze bracht Phien naar de groote spiegelkast.
Maar toen Phien zichzelf zag, was ze zóó verbaasd, dat ze
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't eerste oogenblik geen woord kon uitbrengen. Het was al vreemd het zware haar
niet meer in den hals te voelen en nu zag ze zich plotseling in haar rose jurk, het
hoofdje gekapt met de twee dikke slakkehuizen aan weerskanten, het haar zoo
strak-weg boven 't hooge voorhoofd; en boven de éven-uitgesneden jurk leek de hals
lang en kaal zonder de bruine krullebos.
- Lizzie, zei ze, je meent het toch niet, dat je me zóó naar beneden wilt laten gaan.
- Ja, zeker kind; 't staat snoezig; je bent in stijl. Vindt U 't ook niet veel beter,
tante?
- 't Is niet onaardig, glimlachte Mevrouw.
- Maar ik doe het niet, ik denk er niet over. Wie ziet er nu zóó gek uit, zóó oud?
- O, ze dragen 't wel meer, zei Eva. Marietje had het ook op het laatste bal.
- Och Marietje, dat is heel wat anders. Die heeft ook van die manieren, waarmee
ze oude menschen nadoet. Dan past het misschien beter.
Fräulein kwam binnen.
- Hoe vindt U Phien, Fräulein? vroeg Lizzie. Is 't haar niet goed bij haar jurk?
- Zeker, zei Fräulein, je moet het zoo laten; een strik van boven is zoo gewoon.
Maar Phien werd boos, toen ze allemaal samenspanden en na nog één blik in den
spiegel, riep ze: En ik wìl het tòch niet; ik zou niet durven beneden komen bij al die
menschen.
En ze trok plotseling de beide slakkehuizen uit elkaar en maakte
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vlug het vlechtwerk los en tegen Lizzie zei ze, als laatste verdedigingsmiddel: ‘En
moeder zou 't nooit goed vinden, als ik me zoo gek toetakelde.’
- Je moet 't zelf weten. Lizzie haalde de schouders op. Ik vind 't jammer, kìnd.
En terwijl Phien woest het haar begon te schuieren, dacht ze: ‘Waarom zijn ze
zoo? Zoo anders dan thuis? Waarom neemt Lizzie dat zoo hoog op? - En ze perste
haar lippen op elkaar; ze voelde, dat ze haar niet aardig vonden nù, omdat ze Lizzie's
werk zoo ruw uit elkaar had getrokken. Ze wilde toch niet toonen, dat ze er 't land
over had en ze legde den schuier neer en ging met haar achterhoofd tegen den muur
staan, het bovenhaar in de linkerhand om er met de rechter 't lint omheen te strikken
en ze zei voortdurend in zichzelf: ‘nièt schreien - wat doet het er toe.’
- Laat ik je even helpen, Phientje, sprak Mevrouw van Lowyck, opstaande. Je
knoeit op die manier het lint zoo. En ze strikte het rose lint vlug en handig en haalde
even de lussen uit en 't kroezige vóórhaar.
- Zóó, nu is 't goed; het past beter bij je. Moeder heeft gelijk, hoor. En ze beurde
Phiens hoofd op bij de kin en kuste haar.
O, als Mevrouw dat nu maar niet gedaan had; opeens zoo hartelijk en dan over
Moeder spreken. Nu kwamen ze toch - twee brandende tranen. Als nu maar niemand
't zag. Ze moest vlug haar kam en schuier wegbergen in de waschtafella en de
handschoenen krijgen uit de kast, - ze moest er even naar blijven zoeken met den
rug naar de anderen toe.
- Eva, hoorde ze Mevrouw zeggen; help jij Lizzie met haar
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handschoenen; ze heeft zooveel knoopjes. Fräulein wil zeker wel even helpen
opruimen. Ik moet gauw naar beneden, zien of alles in orde is. Kom Phien, ga je mee
- hier zijn je handschoenen, kind - we zullen eens samen gaan inspecteeren.
Ze trok Phiens arm door den hare en ging met haar de kamer uit, zóó, dat Phien
zich niet meer hoefde om te keeren en toen liepen ze samen de beide hooge trappen
af naar beneden, heel langzaam en rustig en Mevrouw vertelde allerlei
onbeduidendheidjes, waar Phie heelemaal níet op hoefde te antwoorden en toen ze
eindelijk beneden kwamen, waren de tranen verdwenen en kon ze Mevrouw weer
vroolijk en recht in de oogen zien.
En de suite was zoo feestig met ál dat licht en groen en bloemen langs den kant,
de parketvloer zoo glad, dat je vanzelf onder 't loopen een walspas maakte en de
serre zag er zoo tooverachtig uit met de kleine roode ballonnetjes tusschen 't groen
en de gezellige zitjes, dat Phien niet meer dacht aan haar verdriet.
En 't was zoo'n fleurig gezicht toen alle jongens en meisjes binnenkwamen in hun
feestpakjes. Phien dacht er aan, hoe ze 't thuis best had gevonden dit bal mee te maken
in een schoon gestreken jurk, zwarte kousen en lage gepoetste schoenen, zooals ze
droegen op de afscheidsdansles in 't dorp. Gelukkig, dat Moeder het anders besloten
had; ze zou zich dan toch wel vreemd hebben gevoeld tusschen al die fijne japonnetjes,
die witte en goudleeren schoentjes - bijna zoo vreemd als met dat opgestoken haar.
En toen Marietje binnenkwam met een sierlijk gekapt hoofdje, vloog Phien naar
Eva's andere vriendin en vroeg: ‘Julie, hoe vind jij nu dat haar van Marietje? dat
opgestoken haar?’
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- Dat haar? zei Julie en schudde haar eigen blonde manen, o, dat vind ik afschuwelijk,
dat vind ik onzinnig.
- Gelukkig, dat jij dat ook vindt.
Toen speelde de muziek en de jongens kwamen de meisjes halen voor de polonaise;
en ook Mevrouw van Lowyck en enkele Vaders en Moeders, die meegekomen waren,
deden mee. Het werd een lange, lange stoet; ze liepen de suite door, de serre, de
gang, de trappen op en af en opeens was het feest in vollen gang.
Phien genóót. Ze genoot van de muziek en den dans, van de koekjes en bonbons
en van de dartele vroolijkheid. En toen kwam de cotillon met al z'n verrassingen.
Phien danste hem met een jongen, die een Eton-pak droeg, en daar zij dat costuum
niet kende, peinsde zij er over, wat hij eigenlijk voor iemand was. Eerst had ze aan
een volwassen heer gedacht; z'n haar was keurig gescheiden en hij sprak zoo
afgemeten en bedaard, dat ze zich nog heel kinderachtig bij hem gevoelde. Maar
onder 't dansen zag ze, dat hij een half hoofd kleiner was dan zij; zoo heel oud kon
hij dus niet wezen. Maar ze raakte heelemaal in de war, toen op haar verrasten uitroep:
‘o, hoe vind je dezen beeldigen waaier; 't is net een zonnebloem. En die mutsen zijn
zoo mooi, de mijne is een kapel, zie je wel, met sprieten en voelhoorns!’ hij slechts
even glimlachte en zei: ‘Och, geef je wat om die prullen?’
- Hè, prullen? Ik ben er dolblij mee, ik neem ze allemaal mee naar huis; de kinders
zullen 't prachtig vinden.
- Nu hoor, dan zal ik de mijne dezen keer ook bewaren; je kunt ze allemaal krijgen.
- Geef je er niet om?
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- Wel nee, ik heb al zooveel van dien rommel; 't is op alle bals 't zelfde.
- Maar, vroeg Phien verschrikt en ze keek naar z'n lange grijze broek en z'n deftig,
bleek gezicht, hoe oud ben je - is U dan eigenlijk?
- Dertien.
Dertien? Dat was als Frits 't volgend jaar, als Jaap nu. - Hoe was 't mogelijk?
- Nu maar, ik vind 't heel aardig van je, ik bedank je wel. Wat krijg ik veel op die
manier.
En na den dans liep ze naar Mevrouw van Lowyck om haar schatten in veiligheid
te brengen.
- O, Mevrouw, wat is 't prettig! En ziet U eens, dit alles heb ik gekregen van hem,
kijk, hij die daar staat bij Julie met die lange broek en dat uitgegroeide jasje. Vreeselijk
aardig, vindt U niet? Wat zijn er veel kinderen, wat prettig voor Eva, zóóveel
kennissen.
- Ik denk, dat Eva liever een broertje of zusje zou hebben inplaats van al die
kennissen. Ze spreekt zooveel over jullie gezin.
- Ja, natuurlijk, dat is ook prettig.
Er kwam een knecht langs met limonade en taartjes en Phien schoof een stoel bij
om even te rusten.
- Ben je niet moe? Je danst zooveel en zoolang.
- Dansen! Het klonk als een juichkreet. Ik zou m'n levenlang wel willen dansen.
O, 't is heerlijk. Ik begrijp nooit, dat er menschen zijn, die niet kunnen dansen. Als
je muziek hoort, dan gaan je voeten
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vanzelf, niet waar? Frits - die kan het niet, die houdt er ook heelemaal niet van; de
danslessen vindt hij vreeselijk en Jaap Bertlink ook. Och, maar weet U, hoe dat komt,
babbelde Phien, jongens zijn soms zoo vreemd, die schamen zich om nette passen
te maken en een beleefde buiging; heusch, onze jongens schamen zich voor zulke
dingen. Flauw, vindt U niet? De jongens hier dansen veel, véél beter. - Wat is die
limonade lekker en zoo'n gezellig geslobber door dat rietje. Mag ik wel even uw
theelepeltje om dat stukje ananas op te visschen? 't Is jammer, als 't erin blijft liggen.
Er klonken een paar maten muziek.
- Jonge-dames en jonge-heeren, derde-extra, de schrikkeldans! galmde de
dansmeester.
Er was dadelijk algemeene opschudding en vroolijkheid in de zaal.
- Wat is dat? vroeg Phien, dien ken ik niet.
- 't Is een dans, waarbij de meisjes de jongens moeten vragen.
- O, wat grappig. Kijk! Eva vraagt Meneer van Arkel, nu kan Lizzie niet met hem
dansen en ze danste met niemand anders den ganschen avond. Hij lacht Lizzie uit,
ziet U wel?
- Jij moet ook iemand vragen, Phientje.
- Ja, maar wien? Ik ken die jongens geen van allen, ik vergeet hun gezicht dadelijk
weer; er zijn er zooveel.
- Vraag dien kleinen Eton-boy, die je al z'n cotillon-dingen gegeven heeft.
- Ja, dat zal ik doen, dat heeft U goed bedacht; dan ga ik dadelijk. Ik zie hem juist;
dag Mevrouw.
- Dag Phientje, amuseer je.
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Maar Phien hoorde 't al niet meer, snelde door de zaal en maakte een onberispelijke
neiging voor 't Eton-jongetje, dat kleurde van verlegenheid.
- Wat voor een dans wordt het?
- Washington-post.
- O, dol! Kan je héél vlug vliegen? vroeg ze over haar schouder, terwijl haar voeten
op en neer bewogen op de maat der muziek.
- Laten we niet - niet àl te gauw.
- Juist wèl, wat is er nu aan een langzame Washington-post? Ik zal je wel
meetrekken. Daar gáán we.
Ze stoven vooruit. Phien had hem stevig vast tusschen haar kleine, sterke handen
en in haar kracht en genot van den dans, bemerkte ze niet, dat 't hem moeite kostte
bij te blijven. Maar ze hièlden maat en haar voeten volvoerden alle danspassen,
zonder ooit te missen of over te slaan, ofschoon ze nauwlijks den grond raakten. Al
sneller werd het tempo; sommige paren hielden op, anderen gingen over in een
woesten galop. Maar Phien danste gracieus en correct, terwijl de gladde vloer
weggleed onder haar vlugge voeten; en haar oogen schitterden, haar wangen gloeide
en alle bruine krullen dansten rondom haar stralend gezichtje. Ze bemerkte niet, dat
de paren al meer en meer zich schaarden langs den kant, zoodat ze eindelijk de zaal
voor zich alléén hadden en ze dacht niet meer aan den kleinen Eton-boy, die hijgde
achter haar aan. Ze had kunnen dansen, altijd door op haar vlugge voetjes, die van
zelf gingen op de maat der violen, steeds sneller - de wereld uit....
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Maar de muziek zweeg en Phien keek rond - éven verbaasd over de werkelijkheid,
die ze zich bewust werd.
Toen zag ze den Eton-jongen, hijgend en blazend en een roode kleur op z'n anders
zoo bleek gezicht.
- Och, vroeg ze, ben je zóó moe? Waarom zei je 't dan niet? O, maar wat was 't
een heerlijke dans, hè; zóó prettig was er géén, den ganschen avond niet.
En hij knikte maar en wreef met z'n zakdoek over z'n warm gezicht en met een
tinteling in z'n fletse oogen, zei hij, dat hij 't toch prettig gevonden had - leuk; héúsch
bar-leuk.
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De nacht na het bal.
TOCH kwam er einde aan het bal en Eva en Phien, die onder 't uitkleeden druk
gepraat hadden, lagen samen in het groote bed. Phien had nog wel willen
doorbabbelen, maar Eva was zoo moe en slaperig, dat ze telkens verkeerde antwoorden
gaf en een kwartier later rustig sliep. Maar als Phien even haar oogen sloot, zag ze
weer alles: de verlichte zaal, al die bloemen en bewegende kinderen, den dikken,
deftigen dansmeester met z'n glimmende lakschoenen er korte kuitbroek; en ze hoorde
weer de muziek en voelde der dans natrillen in haar voeten. - Neen, ze vond, dat ze
van deze nà-gedachten veel vermoeider werd dan van 't bal zelf.
Ze ging zitten in haar bed om al dat gedwarrel niet meer te zien en ze dacht, hoe
lang 't al geleden was, dat ze met iemand samen had geslapen. Else en zij hadden
wel haar ledikanten in dezelfde kamer, maar ze stonden tegenover elkaar. Maar, lang
geleden, toen Else en zij nog kleine meisjes waren - tot haar zevende er vijfde jaar
- sliepen ze in een groot eikenhout twee-persoons ledikant. 't Was nog een oud ledikant
van Grootmoeder en van 't End had in 't midden een schot gemaakt, zoodat Else en
Phien elkaar niet konden schoppen of kibbelen om de dekens. Phien dacht eigenlijk
nooit meer aan dat ledikant, waarin Frits nu op z'n eentje sliep, als in een groot, ruim
huis. Alleen als er veel logée's waren, werd

C.M. van Hille-Gaerthé, Onder het stroodak

167
het schot van den zolder gehaald en dan kwam Edu er bij in.
Maar vanavond zag Phien 't zoo duidelijk, hoe ze als héél kleine meisjes geslapen
en gespeeld hadden in dat ouderwetsche ledikant. Vroeger was er zeker een hemel
op geweest met groen-saaien gordijnen, want aan de beide korte zijden was in 't
midden een gleuf met bovenaan een klein rond gat, waar ééns een schroef in was
gedraaid. 't Schot was een heel gewoon wit-geschaafd schot - middenin twee
licht-bruine moeten in 't hout. En Phien kon zich heelemaal niet meer voorstellen,
waarom ze dat deden, maar Else en zij hadden in dat schot altijd twee paarden gezien,
die met de staarten tegen elkaar stonden. De helft van 't schot aan 't hoofd-eind was
Else's paard - dat heette Bijou. De moet in 't hout was z'n staart en 't gat, waarin ééns
de schroef geweest was, z'n gezicht. Het achterstuk van 't schot was Phien's paard;
ze had het Jongeleer genoemd. En Phien, die achter 't schot sliep, zou nooit over
Else's gedeelte uit bed zijn gegaan; zóóveel eerbied hadden ze voor elkaars eigendom,
dat Phien altijd eerst naar 't ondereind kroop, om dan over Jongeleers rug uit bed te
stappen. Wat al reizen hadden ze gedaan op hun paarden, wat hadden ze hen versierd
met handdoeken, kousen en haarlinten - 's morgens vroeg, vóór ze opstonden; hoe
zorgvuldig verpleegden zij hun dieren met kletsnatte prisnitz-verbanden, wanneer
ze hun ruggen of staarten bezeerd hadden. En ofschoon het eene gaatje er precies
uitzag als 't andere, hadden ze toch gevonden, dat Bijou's gezicht altijd even
vriendelijk was, maar 't gezicht van Jongeleer was dag aan dag verschillend en op
sommige dagen zóó kwaadaardig, dat Phien er een nachtzak over hing, om z'n booze
trekken maar niet te zien; en ze herinnerde zich nog vaag, dat ze
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drie jaar was en 's morgens Moeder riep om haar uit bed te tillen, omdat ze niet alléén
langs het booze oog van Jongeleer durfde gaan.
Phien, in 't donker, glimlachte om die kinder-herinneringen. Ze besloot toch eens
te gaan kijken naar die gaatjes in 't oude ledikant. Ze wilde wel eens weten, of ze er
nog een vriendelijk en een boos gezicht in zou kunnen terugvinden, later - als ze
weer thuis was.
Thuis! hoe vreemd, daar zouden ze nu allemaal slapen, de kinderen en Vader en
Moeder. En Grootmoeder zou immers komen en Oom en Tante, want 't was gauw
Kerstmis. Wanneer? Ze zocht naar den datum en schrikte toen ze dacht; morgen al
kerstavond! - nee, vanavond; want 't was nu allang twaalf uur geweest. Vanavond
de kerstboom, het gezellige avondeten aan de versierde tafel; en dan naar bed gaan
en de luiken goed dicht sluiten, zoodat ze geen kiertje licht doorlieten en het 's
morgens pikdonker zou zijn in de kamer. Want eerste-Kerstdag was immers de dag,
dat ze mochten blijven liggen tot Moeder binnenkwam met het kerstblad. En met
nog de herinnering aan den Kerstavond, hoe feestelijk was dan 't begin van dezen
morgen met de verwachting, dat er nog zooveel heerlijks komen moest. Jammer
eigenlijk, dat alles nu niet mee te maken.
Hoe zouden hier de Kerstdagen zijn? Eva had er nooit over gesproken.
- Eva, riep Phien, toe Eva, word eens wakker, éven maar.
- Wat? vroeg Eva slaperig.
- Hebben jullie een kerstboom?
- Een kerstboom? Wàt een kerstboom? Ga toch slapen.
- Blijf nu even wakker, vroeg Phien ongeduldig. 't Is Kerstmis, zie je; hebben jullie
dan een kerstboom?
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- Wel nee, ik ben al dertien; toen ik klein was, had ik er wel een.
- En wat dàn met de Kerstdagen; wat doen jullie dan?
- Niets; heel gewoon, net als andere Zondagen. O, ja, tweede-Kerstdag, dan gaan
we naar een familie-diner bij Oma - wij ook - maar 't is niet erg prettig; er zijn zooveel
groote menschen. Ja, en dan zijn er wel van die kerstboompjes, van die kleine
nagemaakten, die je kunt dichtvouwen; die staan dan op de uiterste kanten van de
tafel.
- En verder?
- Verder niets; wat zou er verder zijn?
Maar Phien antwoordde niet. Ze vond het moeilijk te zeggen, wat ze eigenlijk
verder verwachtte; maar ze begon te begrijpen, dat Else niet naar Amsterdam had
willen gaan, om niet te missen al die gezellige kerst-gebruiken, waaraan ze, vanaf
hun prilste jeugd, gewend waren. Ze wenschte, dat ze ook maar was thuis gebleven.
Toen de brief van Mevrouw van Lowyck kwam, had ze om deze dingen zoo weinig
gedacht. Eigenlijk bekommerde ze er zich nooit over, wat er in de toekomst zou
gebeuren. Else wèl - die kon plannen maken voor jaren later, die wist altijd precies
wat ze wilde. O, wat was ze dom geweest. Hoe vreeselijk, vanavond naar bed te gaan
en niet te kunnen praten over den Kerstavond en niet te kunnen verlangen naar 't zoo
blijde ontwaken en naar de feestelijke ontbijttafel. Neen, dat kon niet, het was
onmogelijk, dat zij er niet bij zou zijn.
- Ik ga, zei Phien hardop, ik ga naar huis.
Maar niemand hoorde haar. Eva sliep. 't Leek haar nu maar 't beste, heelemaal niet
meer te gaan slapen. Het was al zoo laat in den nacht en ze zouden 's morgens niet
geroepen worden; als ze zich versliep, kon ze den ochtendtrein niet meer halen.
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Ze zou nu maar dadelijk haar koffer gaan pakken. En ze stapte uit bed, stak een kaars
aan en nam haar jurken en ondergoed uit de kasten......
Mevrouw Bossche van Lowyck, wier slaapkamer onder de logeerkamer lag, werd
om drie uur wakker door gestommel boven haar hoofd; ze hoorde lichte voetstappen,
geschuif van stoelen en het opendoen van een kast.
Ze stond op om te zien, waarom de meisjes niet sliepen; misschien waren ze een
van beiden ongesteld geworden. Toen ze de kamerdeur voorzichtig opende, zag ze
dadelijk, dat Eva rustig lag te slapen. Maar op de tafel lagen kousen en ondergoed,
over de stoelen hingen jurken, blouse's, een cape; en verlicht door 't schijnsel van de
kaars, lag Phien geknield voor den koffer; twee bloote voetjes staken uit de witte
nachtpon. En zoo verdiept was ze in haar werk, dat ze Mevrouws binnenkomen niet
bemerkte.
- Phien, zei Mevrouw zacht. Waarom lig je niet in je bed? En ze kwam wat naderbij.
- Wat doe je, kind? Pak je je koffer?
- Ja, want ik ga morgen-ochtend weg; als ik nu in bed blijf liggen, verslaap ik me
misschien en dan kan ik niet meer klaarkomen voor den ochtendtrein. En
koffer-pakken houdt zoo op; daarom doe ik het nu maar.
Mevrouw van Lowyck streek eens over Phien's gezichtje; maar dat voelde heel
koel aan - niets koortsig - en ze was ook klaar wakker.
- Vertel 't me eens, vroeg ze, waarom doe je dat ineens? Ik
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dacht, we hadden afgesproken, dat je zou blijven tot Oud-jaar. Waarom wil je nu
weg? Vind je 't niet prettig bij ons?
- Jawel, natuurlijk wel; ik geloof, dat ik nog nooit zooveel plezier gehad heb in
twee dagen. Eerst Artis en bij U en Eva vind ik het zoo prettig en dan dat héérlijke
bal.
- Maar kindje, waaròm dan?
- Ja, ziet U, het kwam zoo ineens vannacht, toen ik lag te denken aan Kerstmis.
Vanavond is het al Kerstavond en dan is het thuis zoo heerlijk - allemaal bij elkaar.
- Is het om den kerstboom? Hebben jullie dan een kerstboom met cadeaux?
- Wèl een kerstboom, maar géén cadeaux; het is ook niet alleen om den kerstboom,
het is om alles; 't is alles die dagen zoo anders dan anders. Else, die wilde daarom
ook liever thuisblijven, geloof ik. Else denkt altijd vooruit. Dat doe ik nooit. Als 't
nu geen Kerstmis was, zou ik graag hier blijven, maar ziet U, 't is thuis zoo mooi en
iedereen is er: Grootmoeder ook en oom Frank en tante Liesbeth. Ik zou er toch altijd
door aan moeten denken. Als U 't goed vindt, wilde ik zoo heel graag straks naar hen
allen toegaan - naar huis.
Even keek Mevrouw van Lowyck peinzend voor zich uit, zonder te antwoorden.
Toen zag ze Phiens verlangende oogen.
- Luister eens, kind; je mag natuurlijk morgen naar huis, maar dan met den
middagtrein, die is vóór vijf bij jullie, dan ben je tegen half-zes thuis. Je hebt den
heelen nacht nog niet geslapen en Vader zou 't zeker niet goed vinden, als ik je morgen
zoo vroeg liet gaan. Kruip nu gauw in je bed; ik zal je niet te laat roepen en Fräulein
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zal je wel helpen met den koffer. We sturen dan morgen ochtend een telegram.
- Nee, stuurt U maar geen telegram. Ik zou eigenlijk veel liever zoo maar ineens
gaan.
- Zouden ze niet schrikken thuis?
- Wel nee, ze zijn niets schrikkerig.
- Dan krijg je een brief van me mee. Maar nu in bed en beloof je me Phien, dat je
niet weer zult opstaan en dat je zult probeeren, gauw in te slapen?
- Ja zeker, ik zal 't doen, ik ben eigenlijk zoo moe.
En Phien kroop behaaglijk onder de dekens, die Mevrouw zorgvuldig instopte.
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Kerstavond.
ZE hadden 's morgens gewandeld over de hei, waar het dunne laagje sneeuw kraakte
onder hun voetstappen en de winterzon straalde aan den strak-blauwen hemel.
Na het vroege-etensuur waren de kleintjes naar bed gegaan en ook tante Liesbeth
was gaan rusten na de lange wandeling van dien ochtend.
Maar nu het buiten donker begon te worden, waren allen bijeengekomen in de hal,
waar de beukeblokken hoog opvlamden onder den schouw.
Grootmoeder zat vlak bij den haard in een ouderwetschen boeren-leunstoel en de
vlammetjes verlichtten haar vriendelijk gezicht en Else, die in den hoek van de houten
bank naar haar zat te kijken, dacht er over, dat ze juist zóó, eens een plaat had gezien
van een lieve Grootmoeder tegen den hoogen rug van een donkeren stoel, vlak bij 't
vuur, de witte handen, onbeweeglijk op de stoelleuningen.
Het was heerlijk nu stil te zitten rondkijken, hoe allen bij elkaar zaten, het vuurtje
knetterde en 't sparregroen in de vazen en langs den schouwrand z'n feestelijke geur
verspreidde. Dit was de tijd, waarnaar Else zooveel weken verlangd had.
Nu was de Kerstvrede gekomen op aarde. Ze had het gevoeld
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vanochtend, toen ze liep over de hei, toen ze de kleine huisjes met hun
even-besneeuwde stroodaken had zien liggen onder den stillen, wijden hemel....
Moeder vertelde het kerstverhaal zóó, dat Edu en Liesbethje

‘Dit was de tijd, waarnaar Else weken-lang verlangd had.’

't goed zouden kunnen begrijpen. Liesbethje, op Vader's knie en Edu, die bij hem
stond, luisterden met groote, ernstige oogen en ook Grootmoeder en oom Frank bij
't vuur en Frits op de onderste tree van de trap, hoorden naar Moeders verhaal.
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‘Zoo héél lang hadden Jozef en Maria al voortgeloopen, hoorde Else Moeder zeggen
en telkens als ze klopten aan een herberg om te vragen, of ze daar 's nachts konden
blijven, klonk het antwoord: ‘Neen, de heele herberg is vol; er is geen plekje meer
over.’
Dan liepen ze verder en toen ze weer aanklopten, keek de man, die open deed naar
't vermoeide gezicht van Maria en sprak: ‘Mijn hérberg is vol; maar in den stal is 't
warm en er is veel zacht hooi; als je wilt, kun je daar wel slapen.’
Toen gingen Jozef en Maria naar den stal en Jozef spreidde het hooi voor Maria,
die daar heerlijk lag te rusten na den langen, vermoeienden dag en hij zorgde voor
den ezel en legde zich toen zelf neer.
Door de kleine ruitjes schenen de sterren naar binnen en het vriendelijk schijnsel
verlichtte Jozef en Maria en de ossen en koeien, die rustig lagen op 't stroo.
En daar midden in den nacht werd een klein kindje geboren - het kind Jezus. Geen
kleertjes hadden Jozef en Maria voor hem, geen warm bedje om hem in te leggen.
Maar Jozef nam de houten kribbe en vulde die met hooi en Maria nam het kindje
en wikkelde het in zachte doeken en heel voorzichtig legde ze 't op het zachte hooi
in de kribbe.
Het kleine kindje keek heel tevreden en Maria en Jozef staarden maar naar 't kindje,
dat daar zoo stil en lief lag te kijken. En de os en de ezel waren wakker geworden
en staken hun koppen over den rand van de kribbe.
Toen werd de staldeur geopend.
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Maria zag op. Door de open deur traden eenige herders binnen en een van hen vroeg:
‘Is hier een kindje geboren?’
Maria was verwonderd, dat de herder dit wist maar hij sprak:
‘Wij waren buiten op het veld en terwijl onze schapen sliepen, hielden wij de
wacht over de kudde.
Toen hoorden we een stem, die sprak: ‘Gaat naar Bethlehem, daar is een kind
geboren; en ge zult het kindeke vinden in een stal, liggende in een kribbe, gewonden
in doeken.’
Wij stonden op om heen te gaan, maar we vroegen elkaar: ‘Hoe zullen wij dat
kindje vinden? Er zijn zooveel stallen in Bethlehem en wij kunnen toch niet - midden
in den nacht - aan elke deur kloppen en vragen: ‘Is hier een kind geboren?’
Maar terwijl we hierover dachten, hoorden we een wonder-mooie muziek en aan
den hemel verscheen een helder licht. En opziende, zagen wij een stralende ster, die
zich langzaam voortbewoog in de richting van Bethlehem.
Wij gingen toen heen in dezelfde richting en plotseling stond de ster stil aan den
hemel en z'n glanzende stralen verlichtten juist dezen stal.
Daarom kwamen wij hier binnen en ziet, hier vinden wij het kindje, liggende in
de kribbe.
Eerbiedig naderden de herders en in dien stillen, heiligen nacht zagen zij allen
naar het kindje, dat lag te slapen; Maria en Jozef en de herders; en ook de os en de
ezel en de kleine, witte schapen, die met de herders medegekomen waren.
En 't wondere schijnsel van de ster viel naar binnen door de open staldeur en
verlichtte het slapende gezichtje en zachte muziek klonk daarbuiten.’
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Moeder zweeg en terwijl zij allen nog stil nadachten, klonk vanuit de huiskamer
twee-stemmig het oude Kerstlied:
Stille nacht, heilige nacht,
Slaap gerust, sluimer zacht,
Kindje, niets dat uw rust nog verstoort;
Stil is alles, slaap rustig, slaap voort,
Eng'len houden de wacht,
Slaap nu rustig, slaap zacht.

Toen ging de deur van de huiskamer open, en daar stond de hooge kerstboom, stralend
van licht.

‘Daar stond de kerstboom, stralend van licht.’

Edu greep onwillekeurig Else's hand, voor hij binnentrad. De kleintjes vóóraan,
zoo gingen ze nu langzaam de groote kamer in.
Bij de zit stond de kerstboom, enkel zilveren schittering tusschen 't groen; en de
kleine witte kaarsen deden hun zacht licht schijnen door de kamer. En daar was de
hulst en klimop om den spiegel en de lamp en overal in de kamer de vele, vele platen
van den wonderen kerstnacht: het kindje in den zoo armelijken stal met de herders,
die zich bogen; maar ook de blijde plaat, waar al de engelen komen rondom de kribbe
en de oudste staat te wenken, tot ze aankomen, al meer, al meer, terwijl Maria rustig
glimlachend ligt toe te zien naar zooveel jonge vreugde.
En de plaat van het twaalf-jarig Christus-kind met de groote
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wonder-ernstige oogen; en de goede Herder, die 't verdoolde lam naar huis draagt;
en Jezus, die zit te midden der kinderen, die Hem bloemen brengen en hun
verlangende armpjes naar Hem uitstrekken. En het meer van Galiléa, waar Hij predikt
in de visschersboot, terwijl de volwassenen naar Hem luisteren vol ernst en aandacht
en de kinderen spelen aan 't zonnige strand.
Overal hingen ze, stonden ze, de afbeeldingen uit 't leven van den grooten Heiland,
allen omlijst met groene klimopranken. En ook die wondere platen uit oude tijden,
waar je zoolang na kijken kon en altijd weer iets nieuws op zag. Ze waren
langzamerhand geworden als oude vrienden, die een jaar weggeweest waren, maar
met Kerstmis terugkwamen en met wie je de kostbare herinneringen had aan alle
gelukkige kerstfeesten, die je samen had gevierd.
Daar was weer de aanbidding der Wijzen, die kwamen in machtige pracht tot het
Kindje, dat zat op den schoot van Maria en Maria strekte Zijn handje uit naar de
geschenken, die Hem werden gebracht, en in de verte was de wijde, wijde wereld
met paleizen en bergen en vreemde edellieden, die kwamen aanrijden op paarden en
kameelen. En die, waar Maria zelf in aanbidding haar handen opheft om het Kindje,
dat zoo héél klein ligt op den zoom van haar kleed, terwijl de os en de ezel
nieuwsgierig hun koppen steken over den trog met hooi en door 't kleine open
stalraampje ziet men weer in de wijde wereld met z'n torens en kasteelen.
En de voorstelling in den tempel, waar de oude Simeon zich buigt naar 't Kindje,
dat Maria hem reikt en de kleine engelen aan den voet hun heilliederen spelen op
luit en viool.
Er waren er zoovéél, zooveel. Else was dikwijls in de huiskamer
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in deze dagen. En wat ze niet wist, vertelde Moeder, die veel van de platen gezien
had als schilderijen op reizen in 't buitenland - vroeger, vóór ze getrouwd was.
Op het harmonium stond het kleine, marmeren Christusbeeld en de mare met de
doorschijnende, witte bessen rondom aan zijn voet....
Edu en Liesbethje liepen om den kerstboom en wezen elkaar de zilveren kettingen
en 't glinsterend engelenhaar, de besneeuwde sparappels en ijskristallen. Oom Frank
beurde ze op z'n schouder, zoodat ze de zilveren klokjes konden laten klingelen, die
hoog in den boom hingen.
Tante Liesbeth schonk thee. Ze vond, dat Moeder nu wel eens rust mocht hebben
en Else kwam helpen om de kopjes rond te geven, terwijl Frits z'n gezicht blakerde
voor den haard en denne-appels op 't vuur wierp, die na eenige vlammetjes bleven
smeulen als gouden pracht-voorwerpen.
Toen werd er luid aan de achterdeur gescheld.
- Patiënt, zei Else, hoe jammer; 't was juist zoo gezellig, dat Vader vanavond thuis
kon blijven.
- 't Is misschien iemand om een recept, troostte Vader, maar onwillekeurig
luisterden ze gespannen. Binkie spitste z'n ooren en stond grommend op van z'n
warme plaatsje.
Martha's stem klonk in de gang.
- Binkie dan toch, kalmeerde Mevrouw, toen hij wild langs haar heen liep; 't is
een patiënt, jongen.
Maar Binkie jankte naar de kamerdeur, die openvloog.
- O, Bink, ouwe jongen, wat een omhelzing, schalde een stem, nog achter de deur.
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Mevrouw van Arlevoort stond op - wit opeens.
Ze voelde twee armen rond haar hals en met het oude kindernaampje juichte Phien:
‘O, Moema, Moema, ik bèn d'r weer.’
En toen ze haar dochtertje terugzag, zoo stralend-gelukkig en gezond, verdween
Moeders onrust.
Phien keek rond; ze zag nù den kerstboom en de kamerversiering, de
vriendelijk-ernstige platen, het zacht-schijnend licht. Haar onstuimigheid bedaarde
en ze ging kalm de kamer rond om iedereen te begroeten.
- Waarom ben je teruggekomen, Jop? We dachten, dat je zoo genoot in Amsterdam.
- O, ja, 't wàs prettig, dol-prettig. Maar ziet U, met Kerstmis - dan ben je toch
liever thuis.
Ze keek niet op, toen ze het zei en ze streek voortdurend met de hand over haar
knie en voelde zich verlegen en kinderachtig, nu ze bekennen moest, dat ze 't niet
had kunnen uithouden, zoover van hen allen weg. En dat, terwijl ze in haar hart Else
zoo flauw gevonden had, toen zij voor de uitnoodiging bedankte.
- Jammer, plaagde haar Vader, 't was hier zoo rustig, toen je weg was.
Ze keek naar hem op met verschrikte oogen. Maar hij stak z'n groote hand naar
haar uit en ze kroop ineens bij hem op z'n knie en tegen z'n schouder nokte ze: ‘Ik
kon 't heusch niet helpen, Vader, ik verlangde zoo verschrikkelijk.’
Hij beurde haar gezichtje op, dat zoo zelden die verlegen uitdrukking had en
glimlachte: ‘Nu Jop, kleine dwarrelwind; ik geloof, dat Moeder je wel een beetje
gemist heeft; die houdt wel van drukte.
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Kijk haar maar eens aan, dan krijg je misschien wel een kopje thee.’
Phien veegde snel met haar hand over de oogen en sprong op om naar den
Kerstboom te kijken.
- Heb je wel gegeten, Jop?
- Nee Moeder, nog niet, maar koffie-drinken is daar eigenlijk net als eten; allerlei
vleesch en groenten. Maar ik heb toch ergen honger.
- We gaan gauw aan tafel.
In de eetkamer was de tafel gedekt; de glimmende hulsttakjes met de roode bessen
op 't witte tafellaken. In 't midden stond de groote schaal met appelen, druiven en
noten en de schotels vol kerstbrood, waar je al honger van kreeg, als je er naar keek.
Else schoof Phiens stoel op haar eigen plaats naast Vader en ging zelf zitten tusschen
Edu en Frits aan 't ondereind van de lange tafel en vanaf haar plaatsje zat ze stil te
genieten van alle blijde, bekende gezichten, van de opgewekte gesprekken en 't
vroolijk geplaag om Phien en Frits, wier honger niet te stillen was en om Edu, die
met hen mee wilde doen.
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Kerstmis.
HET was pikdonker in de kamer, toen Else en Phien eersten Kerstdag 's morgens in
hun bed lagen. Ze hadden de luiken den vorigen avond stijf gesloten en lagen nu
wakker te luisteren naar de zachte geluiden, die van beneden tot hen doordrongen.
Nu klonk de schel uit de eetkamer, nu liep Grietje door de gang, even later hoorden
ze langzame voetstappen op de trap, alsof iemand voorzichtig iets naar boven droeg.
Ze zaten rechtop in hun bedden en keken gespannen naar de kamerdeur, zooals
ze zooveel jaren gedaan hadden op den vroegen Kerstmorgen, vanaf dat ze heel
kleine meisjes waren en met de dekens om de knietjes leunden tegen de ruggen van
Bijou en Jongeleer.
Toen zagen ze het licht door de kieren, een deur, die langzaam wijd openging en
daar kwam Moeder; in beide handen droeg ze het groote blad.
Nu was de kamer vol zacht licht, want op het blad stonden de hooge, koperen
kandelaars met de brandende, witte kaarsen; en het gansche blad was versierd met
hulst en mare; en tusschen al 't groen voor ieder kind, voor ieder mensch in huis een
kop thee met een groote gele eierkoek, die ze nu mochten oppeuzelen in hun bed.
En daarachter Grietje met juist zoo'n feestelijk blad, want er waren dit
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jaar zooveel menschen, die in hun bed lagen te verlangen naar de kerst-tractatie.
Moeder had hulst langs haar japon en Grietje droeg de vuurroode bessen in haar
wit mutsje.
- Gelukkig Kerstfeest! riepen Else en Phien. Gelukkig Kerstfeest, Moeder, gelukkig
Kerstfeest, Grietje.

‘Nu was de Kerstvrede op aarde gekomen.’

Moeder zette 't groote blad op tafel. Ze kuste haar dochtertjes en stak 't licht aan.
- Neem van ieder blad een kopje, anders bederft onze versiering. Als jullie klaar
zijt, help je dan de kleintjes; dag kinders.
- Lekker is 't, riep Phien toen ze beiden heenliepen naar de andere kamers. Ik zou
willen, Else, dat we elken dag zóó gewekt werden; 't is zoo'n prettig begin.
Ze sprong vlug uit haar bed, kleedde zich en liep toen naar de slaapkamer om
Liesbethje te helpen, die niet uitgepraat was over de thee en 't reuzenkoekje en het
takje hulst, dat ze van Grietje gekregen had, om in d'r haar te steken: dan zou ze er
net zoo prachtig versierd uitzien als Grietje.
Het licht was hoog aan, toen ze de eetkamer binnenkwamen,
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waar de ontbijttafel gedekt was met al het vroolijke groen en rood. Op alle borden,
op die van de kinderen en die van de groote menschen lag het kerstlekkers. Want
Vader en Moeder hielden niet van een kerstboom, beladen met lekkernijen. Ze vonden,
dat een kerstboom iets heel moois moest zijn; Vader vond eigenlijk, dat er niets in
moest dan brandende, witte kaarsen. Maar Moeder hing er zilvergeschitter in en
licht-trillend engelenhaar, omdat de kinderen dit zoo graag zagen. En hun lekkers
kregen ze eersten Kerstdag, 's morgens aan 't ontbijt.
't Vorig jaar hadden ze het gevonden in diepe, vroolijk-gebloemde borden. De
borden hadden ze mogen behouden en Frits had bordenrekken getimmerd voor 't
kookhuisje, waar ze nu hingen als versiering van den muur en gebruikt werden bij
de maaltijden buiten.
Maar als dezen keer - neen, zoo aardig was 't nog nooit geweest. Op ieder bord
een bultige massa, geknoopt in een rood-en-witte boeren-zakdoek en tusschen de
knoopen stak bij ieder pak een kleine sparretak met besneeuwde spar-appeltjes. Het
was alsof Moeder vóór 't ontbijt al naar 't bosch gegaan was, alle heerlijkheden in de
doeken geknoopt had en toen wat sparretakken met sneeuw en zon had afgeplukt en
die tusschen de vroolijke pakken had gestoken.
Ze wisten allen, wat de inhoud was; het was als ieder jaar: de mooiste
goud-reinetten, die in den kelder te vinden waren, de groote bananen en mandarijntjes,
hazelnoten, kokeliko's en amandelen en bovenin voor ieder aan een rood lint een tros
rozijnen, die ze nooit anders aten dan met buitengewone feestelijkheden.
Toen ze allen gezeten waren, sloeg Vader den grooten bijbel open en las de oude
bekende woorden van het Kerstverhaal:
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‘En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer
Augustus, dat de geheele wereld beschreven zoude worden.
Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië Stadhouder was.
En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
En Jozef ging óók op, van Galiléa uit de stad Nazareth, naar Judéa tot de stad
Davids, die Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit het huis en geslacht Davids
was),
om beschreven te worden met Maria. En het geschiedde, als zij daar waren, dat
hun een Zoon geboren werd, en zij wond hem in doeken, en leide hem neder in de
kribbe, omdat voor hen geene plaats was in de herberg.
En daar waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden
de nachtwacht over hun kudde.
En zie, een Engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen
ze en zij vreesden met groote vreeze.
En de Engel zeide tot hen: ‘Vreest niet, want zie, ik verkondig U groote blijdschap,
die al den volke wezen zal,
Namelijk, dat U heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in
de stad Davids.
En dit zal U het teeken zijn: gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en
liggende in de kribbe.’
En van stonde aan was daar met den Engel eene menigte des hemelschen heirlegers,
prijzende God en zeggende:
‘Eere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in den menschen een
welbehagen!’
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En het geschiedde als de Engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat
de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan henengaan naar Bethlehem, en laat ons
zien, het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kond gedaan.
En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindeken liggende in
de kribbe.
En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit
Kindeken gezegd was.
En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van
de herders;
doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart....’
- Amen, zei Grootmoeder zacht.
- Vader reikte Else den bijbel om hem naar de huiskamer te brengen en Else bleef
in gedachten staan bij de rustig-glimlachende Maria, die ‘deze woorden alle te zamen
bewaarde in haar hart.’ Ja, dat kon Else nu begrijpen.
Teruggekomen in de huiskamer, hoorde ze een gegons van stemmen. De stilte vol
wijding was voorbij; alleen Grootmoeders gezicht was éven-aangedaan, alsof haar
gedachten nog toefden bij lieve, oude herinneringen.
De kinderen waren druk en jolig. Frits had z'n banaan geschild en in lange reepen
op z'n boterham gelegd en Edu wilde dit óók zoo hebben en vroeg Phien 't voor hem
klaar te maken.
- Jammer, vond Phien, zoo'n groote, sappige banaan. Eet hem liever toe. Maar
Edu hield vol: ‘Nèt als Frits en hazelnoten op de hoeken.’
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Liesbethje had de tros rozijnen aan 't roode lint om haar hals gehangen en snoepte
er van tusschen haar blokjes boterham en Grootmoeder, aangetrokken door de
luidruchtigheid van de kinderen, maakte gekheid over haar volle pak, waaruit ze
immers geen van de noten meer bijten kon. Wat had ze er aan? Wat moest ze er mee
beginnen?
Maar Else en zij allen wisten wel, dat de pakken van de groote menschen straks
in Vaders fietsmandje verdwijnen zouden. Vader moest vanochtend in zooveel kleine
huisjes zijn, waar géén kerstboom voor de ramen en géén kerstmaal op tafel zou
staan. En in gedachten hoorde Else 't hem zeggen met z'n rustige stem tegen 't kleine
patiëntje in de donkere bedstee: ‘Kijk eens, ik kom je een kerstcadeautje brengen,
dat helpt even goed als een drankje. En nu mag je vandaag wat van de rozijnen eten
en een banaan; en morgen een mandarijntje; en de appel is ook voor jou; maar de
noten en amandels moet je maar onder de broertjes en zusjes verdeelen; die zijn niet
goed voor zieke kinderen.’
Dan zou er een blijde glans komen in de oogen van 't zieke kindje en hij zou liggen
kijken naar den glinsterenden sparretak en z'n handjes uitstrekken naar de
verfrisschende vruchten.
Na 't ontbijt vond ze tante Liesbeth in de gang bezig Vaders fietsmandje in te
pakken.
- Het gaat er onmogelijk allemaal in; 't zijn zulke onhandige pakken.
- Ik zal Moeders mandje halen; ze kunnen wel tegen elkaar aan 't stuur. Ik zal ze
er meteen wel indoen, zei Else. En ze legde onderin haar eigen pak; het ging toch
niet, dat zij, die zoo'n heerlijk
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kerstfeest had, nu nog deze lekkernijen zou opeten, terwijl ze voor zooveel kinderen
de eenige kerstvreugde zouden zijn.
- Gaan jullie ook naar de kerk?
- Ja tante, wij drieën - nu dadelijk - loopen. Er komt een rijtuig voor Grootmoeder.
Vader vond het te glad buiten. Moeder rijdt mee, U ook, niet waar? Oom Frank loopt
liever.
Jaap was al in de kerk met zijn broers en misschien had Ds. Bertlink veel kinderen
verwacht vandaag, want Else vond, dat ze nog nooit zoo gemakkelijk naar de preek
geluisterd had.
‘Sta op, word verlicht, want Uw licht is gekomen,
Jahwe's heerlijkheid over U opgegaan.....
Dat waren woorden, goed te volgen op een Kerstmorgen, Else luisterde aandachtig.
..........................
Dan zult gij het ziende, stralen van vreugde
Uw hart zal sidderen en verruimd worden.
...........................
Er waren ook veel woorden, die Else niet precies begreep, maar ze keek naar Ds.
Bertlink's vriendelijk gezicht en werkte haar eigen gedachten uit, als ze de preek niet
meer volgen kon. En ze begreep als Gods Koninkrijk zou komen op aarde, het Rijk
van liefde, rechtvaardigheid en vrede, waarnaar ieder zoo verlangde, voorál op
Kerstmis, dat zij allen dan trachten moesten liefde en vrede te brengen in eigen
omgeving en dat zij - Else van Arlevoort - dan ophouden moest zoo gauw
aanmerkingen te maken op Phien en Frits en veel vriendelijker moest zijn tegen
andere kinderen - zich niet dadelijk stug terugtrekken; zij zelf vond het immers zoo
heerlijk als
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de menschen haar tegemoet kwamen en over haar eerste verlegenheid heen hielpen.
Ze wist nu heel goed, dat ze dikwijls een onaardig, zelfzuchtig meisje was, dat
veel te hoog van zichzelf dacht. Ze moest haar best doen dit te overwinnen, ze moest
trachten vriendelijk en hartelijk te zijn tegen de menschen en kinderen - buiten haar
eigen kleine kringetje. Dán immers kon 't leven pas licht en goed en liefdevol worden,
zooals Jezus 't gepredikt had.....
Het orgel speelde.
De menschen stonden op, zongen:
‘Vreed' op aard', in menschen welbehagen
O, verrukk'lijk eng'lenlied.....

Ook Else zong het met stralende oogen en juichende stem.
Bij 't naar huis gaan onder den blauwen hemel, over den witten grond, voelde ze
de vreugde en dien ganschen dag bleef het geluksgevoel, als ze vroolijk bijeenzaten
aan tafel en 's avonds in de huiskamer, toen tante Liesbeth kerstliederen zong bij 't
orgel of zij allen zaten te luisteren rondom den haard, waar de denne-appels glommen
en de vlammetjes knetterden, waar Grootmoeder vertelde van Moeder, toen ze een
meisje was en tante Liesbeth een klein kindje, als Edu nu.
- Vertel nog eens wat, Grootmoeder, vleide Phien.
- Eens had Moeder een verhaaltje bedacht; ze was toen nog een heele kleine peuter
en dat verhaaltje was zóó: ‘Er was eens een jongetje en dat was zóó rijk, dat hij
iederen dag Zondagsche kielen droeg en hij had een turfzolder van goud. - En toen
was het uit.’
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- Nu een verhaaltje van Liesbeth, Moeder, vroeg oom Frank.
- Nee, zei tante, van mij weten jullie nooit iets anders dan ondeugendheden; ik wil
er niets meer van hooren. Kom Else, neem je viool eens, dan spelen we wat samen.
- Laat Jop het doen, tante. Jop speelt veel beter.
Moeder keek even op. Het gebeurde niet dikwijls, dat Else ronduit erkende, dat
een ander de dingen beter deed dan zij. En 't was iets verdrietigs in haar leven, dat
ze ondanks ijveriger studeeren, langzamerhand achterbleef bij Phien.
Maar dezen avond dacht Else niet aan verdriet.
Tante Liesbeth zong:
O, Herders, al zoetjes, maakt geen gedruisch....

En Else vond, dat Phiens spel nooit zóó lief geklonken had, dan nu, bij 't mooie
accompagnement van tante Liesbeth.
En terwijl ze onder 't luisteren rondzag in de groote kamer met al het groen en
kerstboomlicht en de dierbare gezichten en bekende platen, dacht ze: ‘'t Is toch maar
goed, dat Phien teruggekomen is uit Amsterdam; op een avond als dezen kun je
niemand missen.’
‘Nu, vóór jullie naar bed gaan, zingen we den kerstpsalm, dien Grootmoeder ons
geleerd heeft,’ zei Vader.
Tante Liesbeth speelde even zacht de melodie en zij luisterden allen naar den
ouden, bekenden zang, die al zooveel jaren op aarde gezongen was en dien
Grootmoeder al geleerd had aan háár kinderen, toen ze nog te klein waren om de
woorden te lezen.
Tante stond op: ‘U moet hem spelen, Moeder; 't is ùw lied.’
Grootmoeder ging naar 't orgel; ze speelde 't lied plechtig en
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langzaam en ze keek naar den zeegnenden Christus vóór haar en luisterde stil naar
de stemmen van allen, die nu rondom haar stonden, de volle stemmen der volwassenen
en de jonge kinderstemmen er tusschen:

MELODIE VAN EEN MIDDENEEUWSCHEN ZWEEDSCHEN KERSTPSALM.

I
Eeuwen geleden
Kwamen getreden
Herders in Bethlehems armen stal;
Zacht ziet de Moeder neer
Op 't kindje klein en teer.
't Hemelsche licht schijnt overal.
II.
Kindje in den heil'gen nacht,
Dat ons Gods liefde bracht,
Ook wij staan om uwe kribbe geschaard.
Lief, heilig kindekijn,
Nu wij zoo stille zijn,
Klinkt 't zacht en teeder: ‘Vrede op aard.’
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Vader.
DE feestdagen waren weer voorbij. Na helder vriesweer in de Kerstvacantie, was
Januari gekomen met regen en sneeuwvrachten, die dadelijk wegdooiden en de wegen
drassig en moeilijk begaanbaar maakten. De hei lag somber en grauw onder de lage,
jagende wolken. Maar plotseling was de wind gedraaid en ijzig woei hij over de
heivlakte uit het Noord-Oosten.
't Was 't slechte jaargetijde en door het wisselende weer en de plotseling-felle kou
kwamen er iederen dag méér patiënten. 's Morgens, vóór ze naar school gingen,
schelden de kleine hei-boertjes aan de achterdeur van 't Stroodak: ‘Of de dokter
vandaag eens komen wou, 't kleintje hoestte zoo; Moeder wist er geen raad mee. Of de dokter eens bij Grootmoeder kwam kijken, die was zoo benauwd op de borst.’
De eene boodschap na de andere schreef Grietje op 't leitje.
Op een goeden dag was ook Phien lusteloos uit school gekomen. Ze had hoofdpijn
en pijn in den rug. Moeder had haar dadelijk in bed gestopt. 's Avonds had ze koorts
en Vader zei, dat ze wel een week in bed zou moeten blijven; de menschen moesten
goed op zichzelf passen met dit gevaarlijke weer.
- Als jij ook maar op jezelf past, Paul, zei Moeder aan 't ontbijt en ze keek bezorgd
naar Vaders bleek, vermoeid gezicht.
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- Daar ben ik immers dokter voor.
- Je gaat toch niet met de fiets vanochtend?
- Ik moet wel; de motor is vannacht kapot gegaan. Ik heb hem op z'n vroegst om
12 uur terug.
- Neem dan een rijtuig.
- Onmogelijk; in de dogcart is 't veel te koud, als je zoo stil zit.
- De barouchette?
- Ach wat, die oude barouchette; ik kom er niet in vooruit over die morsige wegen.
En kijk eens wat een visite's. Hij sloeg z'n recepten-boekje open en toonde Moeder
twee lange rijtjes onleesbare kriebelnamen.
- 't Is te erg, vond Moeder, dat houd je niet langer uit; je moet hulp hebben; 's
nachts heb je ook geen rust.
Vader antwoordde niet dadelijk. Hij was bezig de namen aan te streepen van de
patiënten, die hij vóór twaalf bezoeken wilde.
- De fiets is misschien ten slotte nog 't beste; met den motor vang je zooveel wind
en met fietsen blijf je zelf in beweging en de smalle heipaadjes zijn altijd beter
begaanbaar dan de breede wegen. Jop moet probeeren wat meer te eten. Geef haar
nog een extra eitje en om elf uur een kop chocola.
Hij stond op.
- Heb je een warm vest aan?
- Ja Maatje, zei hij zoet en een jasje en dikke handschoenen en slobkousen. Ben
je nu gerust?
Maar Moeder was niet gerust en ze zou hem zeker niet hebben laten gaan, als ze
wist, hoe 'n inspanning 't fietsen hem kostte, toen hij op de hei pal tegen den wind
intrapte, die hem pijnlijk sneed in z'n
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gelaat. Maar hij dacht aan de vele zieken, die hem dien ochtend wachtten en trapte
nog wat harder.
In de huisjes was 't warm en benauwd, ondanks den wind, die gierde door de reten.
De overgang was fel, als hij weer buiten kwam in de snijdende kou. In 't derde huisje
had hij een onderzoek. Door 't lange gebogen-staan in de benauwde bedstee, - ook
door de inspanning, steeg 't bloed naar z'n hoofd. Warm - gloeiend-warm werd hij.
Maar eenmaal buiten, zat hij te rillen op z'n fiets. De wind joeg nog ijziger aan. Hij
had een gevoel, of hij er niet meer tegenop kon; hij was zoo moe, zoo machteloos het stuur zwikte om in z'n handen - hij probeerde weer recht te gaan - rechtuit....
Een witte huifkar kwam den weg af, dichtbij al. Als ik er maar niet tegen aan rijd,
dacht hij en klemde 't stuur vast.
De boer, voorin de witte huif - kéék. 't Was de dokter, die zoo vreemd deed, zoo
onzeker fietste. Hij hield ineens 't paard in, sprong van de kar, liep hard naar de fiets,
die hij beetpakte, juist op 't oogenblik, dat de dokter tegen z'n breeden schouder
smakte.
- Breng me maar naar huis, zei Dr. van Arlevoort zacht, 't geeft toch niets. Toen
sloot hij z'n oogen; z'n gezicht was groenachtig-wit, groote wallen onder de dichte
oogen.
De boer zette hem zoo ver mogelijk achter in den wagen, nam het paardedek, dat
hij over z'n eigen knieën geslagen had en pakte den dokter er in.
- Dank je, Beumer, klonk het mat; zoo zit ik best.
- Je hadt leelijk te pas kunnen komen; 't is me dan ook hondenweer, zei de boer.
Hij sjorde de fiets voorin, zette het paard aan in draf en
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keek nu en dan achterom, waar de dokter met gesloten oogen rilde onder 't paardedek.
Moeder was juist in de huiskamer, toen de wagen 't hek binnenreed. Ze
verwonderde zich daar even over. Meestal lieten de boeren de wagens staan op den
weg en brachten hun boodschap aan de achterdeur. Toen zag ze voorin een fiets, de
fiets van Vader..... Vóór Beumer van de kar was gesprongen, was ze al buiten.
Vader kwam dadelijk overeind, pijnlijk en met moeite.
- Maak je niet ongerust, zei hij snel; 't heeft niets te beteekenen; een duizeling,
toen ik op de fiets stapte, zeker door de kou bevangen. Ik wou maar een uurtje naar
bed en een kruik.
Maar Moeder geloofde het niet. Ze voelde hoe zwaar hij op haar steunde bij 't naar
boven gaan en hoe angstvallig hij de leuning vasthield. En ze dacht, hoe afgemat hij
er deze laatste weken had uitgezien en dat ze al dagenlang ongerust was geweest,
als ze hem na een korten nacht 's morgens zoo bleek en moe z'n zware dagtaak zag
beginnen. En z'n doodzieke gezicht nù, zooals hij met gesloten oogen onder de dekens
lag te rillen, zóó hevig, dat het gansche bed schudde, - neen - dat was geen
ongesteldheid, die met een uurtje rust en een warme kruik was te genezen. Maar in
haar hart was ze dankbaar, dat ze hem thuis had, veilig in z'n bed - niet meer op de
verlaten, eindelooze heide.
De hevige schokken bedaarden langzamerhand en zonder overgang viel hij in
slaap, alsof hij te moe was z'n oogen te openen of zich te bewegen. Zij luisterde
angstig naar z'n onregelmatige, zware ademhaling.
Ach, was er nu maar een andere dokter op 't dorp, die dadelijk
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hulp en geruststelling kon brengen. Maar Ds. Bertlink's oudste zoon, die arts was en
den dokter in z'n vacanties wel eens hielp, was voor z'n studie naar Weenen
vertrokken.
't Geluid van de schel drong tot haar door - even later wéér. En ze dacht, hoevéél
er te doen was. Ze moest dadelijk telegrafeeren naar de stad, naar Dr. Höve, Vaders
vriend, in wien zij allen zoo'n groot vertrouwen hadden, dien Vader zelf ook altijd
in consult nam. Er moest een boodschap naar den burgemeester en een telegram
verzonden voor een waarnemer. Hij moest vandaag nog hier zijn; het ging niet zonder
onmiddellijke hulp; 't halve dorp was ziek.
De zieke sliep; ze opende zacht de tusschendeur naar de studeerkamer; zat even
stil aan 't bureau om haar gedachten te ordenen. Toen stelde ze de telegrammen op,
schreef het briefje aan den burgemeester. Ze schelde Grietje, gaf haar de boodschappen
mee.
- Als je klaar bent, ga dan even naar Ds. Bertlink. Else is er en de les zal dan wel
ongeveer afgeloopen zijn. Neem haar mee naar huis en vertel haar en ook aan de
familie Bertlink, dat Dokter onderweg wat duizelig is geworden van de kou en naar
huis is gereden. Ze moet vooral niet ongerust zijn. Ik ben bang, dat Beumer 't overal
vertelt, en dan wordt zooiets dadelijk overdreven en Else zou anders zoo vreeselijk
schrikken. Zeg vooral, dat Dokter nu slaapt - rustig slaapt. Misschien kom je Frits
onderweg tegen, dan vertel je 't ook wel.
Grietje vertrok. Wat nu? - O ja, de logeerkamer moest in orde gemaakt worden
voor den waarnemer, dat moest vanmiddag maar gebeuren. - Er werd wéér gescheld.
- Als Beumer 't verteld had, kwamen de menschen natuurlijk dadelijk vragen, hoe 't
was, en wat
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ze moesten doen. Martha zou geen tijd voor haar werk hebben.
Phien! Phien ook ziek - ze moest nog chocola hebben. Frits kwam vandaag vroeg
thuis, moest dadelijk boterham-eten. Moeder vond het angstig Vader een oogenblik
alleen te laten. Het leven was inééns zoo druk; de kleintjes konden ook niet
voortdurend zonder toezicht blijven. Else was druk aan 't werk, ging sinds Januari
ééns in de week naar de stad voor Grieksche lessen, Vrijdags - morgen dus. De
waarnemer moest nauwkeurig ingelicht, dadelijk op de hoogte gebracht van de
ernstigste patiënten. Ze maakte een paar aanteekeningen, van wat zij zich herinnerde,
maar Vader sprak altijd zoo weinig over z'n patiënten; als hij vanmiddag wat uitgerust
was, zou hij vollediger kunnen inlichten.
Ze keek even om de deur, vond hem rustiger, liep toen snel naar beneden. Er was
zooveel te doen.
's Middags werd de dokter wakker, heel helder en opgewekt. Hij zei, dat de slaap
hem verkwikt had; had honger en at met smaak.
- Prettig zoo in je bed, op een warme kamer, zei hij tevreden. Toen vroeg hij om
den koorts-thermometer, om z'n percussie-hamer en z'n stethoscoop.
- Laat dat toch, zei Moeder. Waarom zou je je vermoeien met die dingen.
Maar Vader hield aan. ‘Er is immers geen andere dokter; ik moèt mezelf wel
onderzoeken. Bij iederen anderen patiënt zou ik het ook doen.’
Toen bracht Moeder ze maar. Vader nam z'n temperatuur op. Hij had koorts.
- Natuurlijk, zei Moeder, dat kan ik zoo wel zien; geef het ding nu maar terug.
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Maar hij wilde den thermometer bij zich houden. ‘Voor den nacht wil ik 't wéér
weten.’ Hij voelde z'n pols; hij beklopte en beluisterde zich, vond het jammer, dat
hij niet bij z'n rug kon komen. Toen vroeg hij om een paar boeken, duidde Moeder
uit, waar ze stonden in de kast.
- Kom, zei ze, je weet er nu genoeg van; bij andere patiënten, die kou hebben
gevat, ga je ook niet dadelijk in allerlei geleerde boeken over hun ongesteldheid
zitten lezen. Rust maar eens lekker uit, dat zal je meer goeddoen.
Maar Vader was niet gerust; hij vond z'n ziekte géén gewone kou-vatterij, voelde
overal wat; hij moest er meer van weten.
't Is immers 't beste, dat ik onmiddellijk op de hoogte van den toestand ben; ik
moèt een paar dingen naslaan.
Moeder dacht, dat het misschien ook maar beter was hem z'n zin te geven; ze vond
hem weer minder kalm dan een uur geleden. Als de koorts kwam opzetten, zou hij
zich nog meer vermoeien met die boeken.
Vader las véél, luisterde weer eens en beklopte.
Ten slotte legde hij de boeken moe weg, viel achterover in de kussens.
- De boeken niet uit de kamer brengen, zei hij zacht, de instrumenten ook niet.
Moeder wilde niets vragen; hij zag er even afgetobd uit, als toen hij dien ochtend
thuis gebracht werd en hij sliep weer in - zwaar ademhalend.
Ze ging naar beneden om te eten met de kinderen, die al zaten. Else had het vleesch
gesneden en ze aten veel vlugger dan anders.
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- Mogen we naar Vader toe?
- Straks, als Vader wakker is.
Het was een vreemde maaltijd, vond Else. Toch gebeurde het wel meer, dat Vader
niet mee at, omdat hij opgehouden werd bij een patiënt.
Toen de kleintjes in bed lagen, werd er op de voordeur geklopt.
Het was Dr. Höve. Moeder hoorde 't aan z'n stem, liep hem in de hal tegemoet.
- Hoe heerlijk, dat je gekomen bent, vóór den nacht. Kon je wel weg?
- We zijn met ons zoovelen in de stad; ik kan wel een paar uur gemist worden.
Moeder vertelde, hoe 't alles gegaan was.
- Komt Bergsma waarnemen? vroeg Dr. Höve.
- Ik heb hem getelegrapheerd, maar hij was al bezet, seinde door naar Dr. van
Oosten, die morgenochtend komt. Wij kennen hem niet.
- Ik wel; 't is een knappe, jonge kerel; heel plichtmatig. Dat treft best. Nu maar
eerst naar den patiënt.
Dr. Höve liep naar boven, nam weer temperatuur op, beklopte en ausculteerde en
voelde Vaders pols.
Toen kibbelden ze samen over de ziekte.
Dr. van Arlevoort vond het een veel ernstiger geval dan zijn vriend.
- Dat 's altijd zoo, zei Dr. Höve. Dokters vinden hun eigen ziektes altijd erger dan
die van andere patiënten. De instrumenten neem ik mee naar je kamer. Een mensch
kàn zichzelf immers niet juist onderzoeken.
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- En de boeken? vroeg Moeder triomfantelijk.
- De boeken? O, die zetten we dadelijk weg. Patiënten, die koortsig zijn, mogen
nooit lezen. Nu ben ik je dokter; overmorgen kom ik weer eens kijken.
Toen Dr. Höve beneden in de huiskamer theedronk, zei ze: ‘Paul zelf was
vanmiddag wèl ongerust; hij was bang voor longontsteking.’
Dr. Höve dronk langzaam z'n thee, antwoordde niet dadelijk. Moeder keek hem
bezorgd aan, verlangend haar woorden te hooren weerleggen.
Maar hij sprak niet tegen: ‘Er is nog zoo weinig van te zeggen, hij moet eerst maar
eens flink uitrusten; hij is dood-op. Zoo'n buiten-praktijk is ook te zwaar in dit
jaargetijde met zóóveel patiënten. Ik kom Zaterdag nog eens naar hem kijken. Zie
den toestand niet te donker in, Mary. Morgen komt Dr. van Oosten, dus je hebt altijd
hulp bij de hand. En als je mij noodig hebt, stuur je maar een telegrammetje. In een
auto ben ik hier binnen 't uur.’
Hij stond op, moest zich haasten om den trein te halen. Hij nam afscheid met een
paar bemoedigende woorden, die toch niet in staat waren Moeders ongerustheid te
doen verdwijnen.
Het wèrd longontsteking.
Toen Moeder naar Amsterdam geschreven had, kwam oom Frank onmiddellijk
over.
- Ik kom de kleintjes halen; je hebt nu zooveel te doen met de verpleging.
- Is 't niet te druk voor Liesbeth? weifelde Moeder.
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- Wel nee; ze is weer geheel de oude en ze zal 't heerlijk vinden de kinderen een
poosje bij zich te hebben. Ik logeer vannacht in 't hotel en kom ze morgen na 't ontbijt
met 't rijtuig halen. Vind je dat goed?
- Ja, dat gaat best, hun goed is gauw gepakt.
- Als U maar zegt Moeder, wat ze mee moeten hebben, zal ik 't wel inpakken, zei
Else.
- Ga je ook mee naar Amsterdam, Else? We hebben nog een kamertje over. Frits
is immers bij Ds. Bertlink?
- Ja, hij moet op 't dorp blijven - om de school.
- Ga jij met me mee? vroeg Oom nog eens.
Else keek op. Nee, hè Moeder, dat hoeft toch niet; ik kan toch wel hier blijven.
- Wil je liever niet?
- O nee, nù niet, vroeg ze smeekend.
- Later dan maar eens hè, dan kom je samen met Phien. Phien ziet er niet slecht
uit en ze ligt heel opgewekt in haar bed.
- Ze is ook bijna beter, maar wat slap nog. We laten haar nog maar een paar dagen
liggen. Met dit gure weer, vat ze licht kou, als ze door huis loopt. 't Is voor hàar ook
gezelliger, dat Else thuis blijft. Ze vindt het prettig als iemand bij haar in de kamer
zit en ik kan nooit lang achtereen blijven.
Oom Frank haalde den volgenden ochtend de kleintjes en Else reed mee naar 't
station.
- Stuur je iederen dag een briefkaart, vroeg hij. Moeder heeft al zooveel te doen.
Else beloofde 't. Ze was dankbaar, dat Oom er niet op had
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aangedrongen, dat ze mee zou gaan naar Amsterdam. Ach, ze had immers niet
weggekund nù - nu al haar gedachten waren bij Vader, die zoo ziek lag boven op de
groote slaapkamer. Ze wenschte maar stil haar gang te gaan in huis en alle berichten
te hooren, die van boven kwamen.
‘Vannacht sliep Vader rustig’; ‘Vader klaagt veel minder over pijn dan gisteren’
- dat waren van die verblijdende tijdingen, die iets van de onrust wegnamen.
Het deed haar goed allerlei werk van Moeder over te nemen. Ze zat veel bij Phien,
maakte daar haar schoolwerk, damde en speelde halma. En ze vond 't heerlijk, als
Moeder haar vroeg iets voor Vader klaar te maken, den bouillon boven te brengen
of 's middags een kopje thee te zetten. Ze genoot van die korte bezoekjes op de
ziekenkamer, als Vader toch altijd een vroolijk praatje had en een paar dankbare
woorden, als ze hem iets bracht. Die oogenblikken bemoedigden haar; het leek immers
of Vader voor z'n plezier een beetje lag uit te rusten van het àl te harde werken, dat
hij de laatste weken gedaan had....
Maar er kwamen dagen, dat Moeder niet meer sprak over rustige nachten; de pijn
werd erger en de koorts hooger. Op dit dagen kwam Moeder Else al in de
studeerkamer tegemoet om aan te nemen, wat ze voor Vader bracht en zachtjes zei
ze: ‘Kom maar niet binnen; Vader heeft juist zoo'n pijn; hij praat nu liever niet.’
Beneden was het stil en leeg; Martha was dikwijls brommerig om de patiënten,
die maar niet konden nalaten naar den dokter te vragen. De oudjes vooral wilden
niets weten van den waarnemer.
- Zoo'n jonge kerel, zeiden ze, wat weet hij van ons af?
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De dokter heeft nu al vijftien jaar over ons gegaan. Of Martha niet even boven wilde
vragen of de vrouw nog door moest gaan met den drank? ‘Ja’ of ‘nee’ was 't eenige,
wat de dokter hoefde te zeggen; zóó ziek kon je toch niet zijn, of dàt kon je wel
zeggen.
Maar Martha weigerde: ‘De waarnemer was er voor.’
Een half uur later kwam iemand vragen om een receptje.
‘Dokter had 't al zoo dikwijls gegeven; 't waren maar een paar woorden; hij schreef
ze altijd uit z'n hoofd op. Ga nu even naar boven, was de smeekende vraag, hij zal
't wel doen.’
- Nee, zei Martha; kom maar op 't spreek-uur terug.
- Of Mevrouw dan niet even komen kon?
- Nee, Mevrouw had met de praktijk niets te maken. De waarnemer was dokter.
De patiënten pruttelden, maar Martha bleef onvermurwbaar, en ze bromde tegen
Else over de stommigheid van de boeren.
Maar Else - in haar hart - kon 't zich best begrijpen, dat de menschen, die altijd
door Vader behandeld waren, niets van Dr. van Oosten wilden weten. Het hinderde
haar zelf, hem te zien zitten op Vaders plaats, te zien uitfietsen en allerlei
boodschappen aan Grietje geven, zooals Vader gewoon was te doen. Als hij een
gewone logé was geweest, had ze hem misschien wel een aardigen man gevonden,
maar nu hij alle dagelijksche plichten van Vader had overgenomen, kostte 't haar
moeite vriendelijk tegen hem te zijn.
Phien lag gezellig met hem te babbelen en gekheid te maken, als hij naar haar
kwam kijken en Else zat er stil bij, haar hoofd op de
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ellebogen gesteund, alsof ze verdiept was in haar schoolwerk. Maar boven haar
boeken peinsde ze, waarom zij niet voorkomend kon zijn als Phien, waarom ze zelfs
geen vriendelijk woord over haar lippen kon krijgen. Eéns - lang geleden - had ze
zich zoo stellig voorgenomen, niet meer stug en onhartelijk tegenover vreemden te
zijn; het was toen zoo vanzelf-sprekend geweest, de gansche wereld lief te hebben.
Wanneer had ze dat gedacht? - Ach ja, dat was met Kerstmis geweest, die heerlijke
dagen, toen ieder gelukkig was en gezond. Zóó was het, dacht Else, zoo was het in
haar leven: Als er blijheid was en voorspoed, dan viel het haar gemakkelijk goed te
zijn; maar in dagen van zorg kwamen al haar gebreken te voorschijn; dan had ze
niets dan onaardige gedachten voor iemand, die haar niet 't minste leed had gedaan.
Ze tobde stil door over haar eigen slechtheid; ze had al die dagen toegegeven aan
haar onbillijkheid en 't was zoo erg geworden, dat ze nu een vijand zag in den man,
die met de grootste bereidwilligheid Vaders taak op zich genomen had, die Moeder
bijstond in Vaders verpleging, zoodat Moeder zelf gezegd had, dat 't bijzijn van Dr.
van Oosten haar zoo'n rust gaf.
Door haar vingers keek Else naar het jonge, ernstige gezicht en het trof haar, hoe
vermoeid hij er uitzag, lang zoo fleurig niet als een week geleden, toen hij kwam.
- Moet U nog uit vanavond? vroeg ze.
Hij keek verrast op. 't Was voor 't eerst, dat het stille meisje uit zich-zelf iets tot
hem zei.
- Ja, ik moet vanavond nog eenige patiënten bezoeken; anders halen ze er mij
vannacht weer uit; dat is nu al drie nachten achtereen gebeurd. Phien en ik spelen
even deze halma uit.
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Else stond op. U wilt zeker nog wel een kop thee, vóór U gaat; ik ga toch naar beneden
om ze voor Moeder te zetten.
- Heel graag, zei hij glimlachend; je verwent me.
Else werd vuurrood van verlegenheid en liep snel de kamer uit. Een kop thee voor
hem maken vond ze niet erg; maar om 't hem te vragen, heel gewoon, zooals ze 't
Vader zou vragen en 't hem brengen op een wellevende wijze, zooals ze 't Moeder
zag doen, dat waren dingen, die haar moeite kostten.
Wat moest ze er toch tegen doen? Ze wist zelf hoe verkeerd het was. Eens had ze
dat ook aan Vader gezegd en hij had geantwoord; ‘Maar kindje, dàt is juist 't groote
ding, dat je je eigen onbillijkheid voelt. En dan màg je er geen oogenblik langer aan
toegeven. Dwìng je dan tot vriendelijkheid.’
Toen ze door de achtergang liep, zag ze op 't zadel van Dr. van Oosten's fiets z'n
handschoenen liggen; ze herinnerde zich, dat vanmiddag z'n vinger door een der
toppen kwam kijken. Ze nam ze mee naar de eetkamer om ze te maken, terwijl de
thee stond te trekken en onder 't maken dacht ze: Nee, iets dòen voor een ander, dat
is niet moeilijk, maar te spreken....
De handschoenen legde ze weer op 't zadel, toen ze de thee naar boven bracht; ze
hoopte, dat hij er niets van zeggen zou.
Moeder was op de studeerkamer: ‘Zet de thee maar neer. Vader slaapt. En Else,
vraag of Dr. van Oosten nog even hier komt, vóór hij uitgaat.
Else voelde, dat Moeder ongerust was. Hoe vreemd, Vader was juist zoo opgewekt
geweest dien middag.
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Dr. van Oosten bleef lang in de slaapkamer. Toen kwam Moeder nog even praten
bij Phien en haar.
- Wat zei de dokter? vroeg Else.
- Vader had meer koorts dan vanmiddag; maar dat is bijna altijd in den avond,
stelde Moeder gerust. Jullie moeten nu ook gauw gaan slapen. Je moet morgen naar
de stad, Else - voor de les.
Maar Else kon niet in slaap komen. Er werd zooveel geloopen op de gang,
gefluisterd tegen Martha. Ze hoorde Dr. van Oosten thuis komen en dadelijk naar de
ziekenkamer gaan. En Moeder ging niet naar bed; 't werd elf uur - twaalf uur - één
uur... O, kwam er maar eens iemand bij haar. Ze durfde niet naar Moeder gaan, nu
midden in den nacht. Ze had een gevoel, of ze Moeders onrust verergerde door haar
voortdurend vragen: ‘Hoe was Vader? Wat zei de dokter? Heeft Vader pijn gehad?’
En de laatste dagen, nu Moeder zoo vreemd-strak kon kijken, bedwong ze zich,
zooveel ze kon. Ze begreep wel, dat de ziekte héél ernstig was, maar dat Moeder hen
zooveel mogelijk geruststelde.
Phien sliep. Phien merkte zoo weinig van den vreemden toestand in huis.
In de hal sloeg de klok half-twee. De studeerkamer werd zacht gesloten. Het was
Dr. van Oosten, die naar z'n kamer ging. Even later hoorde zij hem z'n schoenen op
de gang zetten. Maar Moeder was nog altijd daarginds. Martha liep ook nog door
huis.
Else zat rechtop in bed. Als Martha langs kwam, wilde ze haar even roepen. Het
duurde zoo lang, zoo lang. Haar rug begon pijn te doen; ze liet zich achterover vallen
om te rusten - éven maar. Maar ze kon haar oogen niet openhouden....
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Grietje moest den volgenden morgen vlak bij haar bed komen, om haar te wekken.
- Waar is Moeder? vroeg ze aan Martha, die alleen bezig was in de leege eetkamer.
- Die is wat gaan rusten; ze bleef vannacht op. Dr. van Oosten is nu bij je Vader.
- Is Vader zoo.... héél erg? vroeg Else, snikkend ineens.
- Kom kind, troostte Martha, je moet nu niet dadelijk 't ergste denken; 't is zoo'n
krachtige man. Denk eens, wat heeft hij dat gebagger over de hei lang volgehouden.
- Ja, maar juist dààrom is hij zoo ziek geworden.
- 's Nachts, zei Martha, 's nachts lijkt een zieke altijd erger dan overdag. Kom, eet
maar gauw je boterham, je moet naar den trein. Als je vanmiddag thuis komt, zal je
zien, dat 't wat beter is. Je moet er niet te veel over prakkizeeren.
Else liet zich troosten. Als 't zóó erg was, als ze een oogenblik had gedacht, was
Moeder nu niet gaan slapen en zouden ze haar niet naar de stad laten gaan - meer
dan een halven dag weg. Maar haar gedachten dwaalden telkens weg naar de
ziekenkamer en toen ze terug was in 't dorp, haastte ze zich naar huis.
Moeder was boven. Dr. Höve was er ook, ofschoon de afspraak was, dat hij den
volgenden dag zou komen.
- Is er getelegrapheerd? vroeg Else.
- Ja, zei Martha. Ze had nu geen troostwoorden. Ze sprak niet over Vaders krachtig
gestel.
De dagen, die volgden, gingen somber voorbij. Phien liep weer door huis. Als
Moeder eenigszins kon, at ze met de meisjes beneden.
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Dan spraken ze over den brief van tante Liesbeth met de aardige berichten van de
kleintjes, over 't bezoek, dat Frits dien middag gebracht had. En Moeder vroeg naar
't boek, dat Phien las en waarover Ds. Bertlink op Else's les gesproken had; maar zij
allen luisterden, of er een geluid van boven kwam, waar Dr. van Oosten of Martha
nu zat op de studeerkamer, - de deur naar de slaapkamer open - terwijl Moeder haastig
at, blij weer terug te kunnen gaan naar den zieke.
En als Moeder met haar bleek, bedroefd gezicht naar boven gegaan was en Else
alleen achterbleef, kromp haar hart inéén van angst, over dat, wat kòn gebeuren, wat
Moeder vreesde.
En 's avonds in bed, als de gedachten al angstiger werden, was haar gebed een
smeeking tot God. Ach, ze kon haar Vader niet missen, ze kòn niet buiten hem. En
ze bad om kracht om haar droefheid te beheerschen. Moeder had al zooveel zorg en
verdriet; ze mocht het Moeder niet nog moeilijker maken. Het eenige, wat ze voor
Vader doen kon, was Moeder te helpen haar kalmte te bewaren.
Dan viel ze eindelijk in slaap, afgetobd door haar droevig denken; en 's morgens
bij 't ontwaken, schokte het dadelijk door haar heen: ‘Vader! Hoe zòu de nacht
geweest zijn?’.....
Maar de nachten werden rustiger, de dagen ook. 't Gevaar van de longontsteking
was voorbij. Maar toch keken Dr. van Oosten en Dr. Höve niet minder bezorgd.
Vader was zoo zwak, zoo doodelijk zwak geworden; ze vreesden, dat hij die zwakheid
niet meer overwinnen zou, dat de koorts en de ziekte z'n gestel te veel ondermijnd
hadden.
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De lente nadert.
HET was op een ochtend na 't ontbijt, dat Else Moeder in de gang met Dr. van Oosten
hoorde spreken. En ze hoorde 't dadelijk: er was wat méér klank in Moeders stem.
Zou Vader....?
Haar hart begon hevig te kloppen, van verlangen naar Moeders woorden. Maar ze
ging rustig door met haar werk - hazelnoten aanrijgen en een bordje brood en zaad
klaar maken voor 't vogelhuisje. 't Was het werk van Edu en Liesbeth en de eerste
dagen na hun vertrek had niemand er aan gedacht, dit te doen. Maar op een kouden
ochtend, toen Else naar buiten keek, zat een rijtje musschen te kleumen op een
beuketak en de meezen tuimelden zoo onrustig door de elzetakken rondom het
vogelhuisje, dat ze van dien dag af geregeld voor de vogels zorgde. Er waren er ook
zooveel rondom 't Stroodak en ze hadden altijd honger.
Moeder kwam binnen. Else sloeg haar grijze oogen verlangend op.
En Moeder glimlachte: ‘Dokter van Oosten vond den pols wat krachtiger en Vader
sliep zoo bijzonder goed vannacht.’
Else antwoordde niet. Het waren niet alleen de heerlijke woorden van Moeder,
die haar zoo ontroerden; het was nog meer de hoopvolle klank in Moeders stem, die
ze er al die lange, droevige dagen in gemist had. Maar ze kon niet spreken, ze moest
alleen zijn om dit uit te denken. En ze liep ineens de kamer uit met het bordje eten;
de hazelnoten-kettingen aan haar pinken.
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Terwijl ze 't voer spreidde in 't huisje, drong de beteekenis van Moeders woorden
goed tot haar door. Sterker worden - goed slapen - o, dàt was het immers, wat genezing
moest brengen, wat Vader weer maken moest tot hun eigen krachtigen Vader, die
met hen stoeide en ravotte. Vader weer bij zich te hebben aan tafel, in den tuin, in
z'n grooten stoel in de huiskamer, op de wandelingen over de hei....
De glasdeuren van de eetkamer werden geopend. ‘Else, vroeg, Moeder, wil je eens
kijken of er misschien weer een ei in 't hok is? Voor Vader,’ knikte Moeder met een
glimlach op haar bleek gezicht.
- Ik ga dadelijk, jubelde Else's stem.
Ze liep 't huis om naar 't kippenhok en ze voelde, hoe weldadig warm het was in
den tuin. 't Was zoo lang koud en nat geweest en nu een Februari-dag, zoo zonnig
en warm, als was 't volop lente. Boven haar hoofd was hóóg de heldere blauwe hemel
en de kastanjeknoppen glommen als goud aan de kale takken. En hoe groen was de
kamperfoelie al en daar stond de hazelaar vollen bloei. In deze laatste weken, zoo
zorgvol binnenshuis, zoo guur daarbuiten, hadden ze geen van allen aandacht
geschonken aan den tuin. En andere jaren was 't altijd Vader, die de eerste lenteboden
mee naar huis bracht; de hazelaarkatjes, de eerste sneeuwklokjes geplukt op een
zonnig plekje aan de sloot van een boerderij - op een plaats, waar vroeger een oud
buitengoed geweest was. Else liep door naar 't plekje, waar hùn sneeuwklokjes altijd
't eerste bloeiden en - ja waarlijk, daar stonden ze, een heel troepje lichte, bengelende
klokjes.
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- Ik zal ze Vader brengen; hij zal er blij mee zijn. Ook wat hazelaarkatjes plukte ze
en zij vond twee versche eieren.
Terwijl ze de klokjes schikte in een vaasje, dacht ze aan Vaders vroolijk gezicht
en z'n prettige stem, als ze hem vroeger bloemen bracht

‘En daar stond de hazelaar in vollen bloei.’

voor z'n schrijftafel. Hem daar weer te zien zitten, te midden van z'n boeken, zoo
krachtig en recht, zoo kerngezond en sterk.....
Met haar bloemen liep ze naar boven. Moeder was bezig op de kinder-slaapkamer
kleeren uit te zoeken voor de kleintjes.
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Tante Liesbeth had er om geschreven; ze zouden vooreerst nog in Amsterdam blijven.
Zacht opende Else de deur van de studeerkamer, die ze doorliep en ging naar de
slaapkamer.
Vader lag stil, heel stil, met z'n gezicht half naar haar toegewend. Hij scheen te
slapen. En zóó had Else zich al ingeleefd in z'n algeheele beter-zijn, dat ze ontstelde
van z'n nog zoo zieke gezicht. Op haar teenen kwam ze nader en bleef staan voor 't
bed. Ze keek maar aldoor naar dat bleeke, vermagerde gezicht, die gesloten, ingevallen
oogen, den korten baard, die zoo vreemd stond en 't donkere haar, dat ongewoon
lang was.
Else bleef kijken. Nooit was ze lang alleen bij hem geweest, zoo rustig-alleen in
de ziekenkamer, terwijl hij stil sliep.
- Wat stil, dacht ze, wat stil en zwak en bleek. Er kwam een plotselinge beklemming
over haar. Waarom lag hij zóó stil, waarom bewoog hij niets? Niet éven z'n hand,
die zoo rustig lag op 't dek? Ze zag, dat hij z'n ring aan den middenvinger had gedaan.
Waarom hoorde zij z'n ademhaling niet? - Ze schrok van die gedachte. En in
doodsangst boog zij zich over hem heen om te hooren - om te voelen - z'n ademhaling
- om zekerheid te hebben....
Het was misschien door haar strakke kijken, dat de dokter ontwaakte. Hij sloeg
z'n oogen op. Hij zag vlak bij zich 't gezichtje van z'n oudste, de grijze oogen, groot
van angst, in haar handen de eerste lentebloemen. Hij zag haar lang aan en begréép....
Toen, volkomen rustig, sprak hij: ‘Wou je me een kus geven, kindje; dat mag wel.’
Else kuste z'n koele voorhoofd.
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- Zijn ze d'r al? vroeg hij met z'n nog zwakke stem. En ik heb ze niet gevonden. Lief
van je om ze me te brengen. Zet ze zoo dat ik ze zien kan. Dank je, Elsje. Nu ga ik
weer een dutje doen. Luie Vader heb je, hè?
- Er zijn al wéér twee eieren, zei Else, en haar stem trilde.
- Zal je ze straks voor me klaar maken? Heel zacht gekookt - in een glas? Prettig
hoor, dat jullie me zoo verwent. Dag kind!
Else knikte maar, liep de kamer uit naar beneden - den tuin in. En ze bemerkte
niet, dat haar oogen vol tranen stonden. Ze keek naar de blauwe lucht en in haar hart
was een dankgebed, want ze had weer gezien, wat ze al die weken gemist had: het
éven-guitige in den blik van Vaders blauwe oogen; en ze had weer gehoord den
licht-blijden klank in z'n nog zoo zachte stem. Ze wist het zeker, het werd nu goed,
het kòn niet anders; de dokter en Moeder en Vader-zelf; 't was alles als door een
wonder veranderd. En de warme zon scheen, de dorre bladeren knisterden vroolijk
onder haar voeten en de spreeuwen kwamen aanvliegen en schitterden in 't zonlicht.
Er brak een onvergetelijk-heerlijke tijd aan. Dag aan dag nam de beterschap toe. De
kinderen mochten wat langer in de slaapkamer blijven, waar Vader gezellig met hen
lag te babbelen. Op vrije middagen kwam Else om hem voor te lezen, want Vader
voelde zich dadelijk weer dokter en benoemde Moeder tot z'n eerste patiënt. Iederen
middag stuurde hij Moeder naar bed om klein-te-slapen en alle te kort gekomen
nachtrust van de laatste weken in te halen. Edu en Liesbeth zouden in Amsterdam
blijven, tot Moeder weer roode wangen had en de blauwe kringen onder haar oogen
waren
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verdwenen; en daarom was Moeder een heel gehoorzame patiënt.
Frits was weer thuis en kwam met Phien nà schooltijd verslag van den dag doen
op de ziekenkamer.
En op een lentemiddag in 't begin van Maart, toen Else ook les op school gehad
had en ze met hun drietjes ná vier het hek van 't Stroodak binnenstapten, zat Vader
voor 't raam van de studeerkamer zich te koesteren in de zon. Z'n vreemde baard was
verdwenen. Z'n haar was weer zoo kort als vroeger; en zooals hij hen vroolijk
toeknikte vanaf z'n kamer, was het, alsof ze eindelijk den ouden Vader weer geheel
terug hadden.
O, die voorjaarsdagen! Else had ze wel willen vasthouden, omdat ze uur aan uur
zoo onuitsprekelijk genoot van haar geluk, dat ze gevreesd had voor altijd te moeten
verliezen.
Op een goeden dag bracht tante Liesbeth de kleintjes terug, die heel wijs babbelden
over electrische trams en Artis; telefoneerden in de koperen busjes van de
gordijnen-koorden en opmerkingen maakten over allerlei groote-stads-dingen, waarvan
ze vroeger onder 't Stroodak nooit hadden gedroomd.
Else keek rond in den grooten kring, alle kinderen bijeen en tante Liesbeth, die er
eigenlijk ook zoo'n beetje bijhoorde.
En 't hinderde haar niet in 't minst, dat Dr. van Oosten nog zat op Vaders plaats.
Immers, Vader zat boven, omdat deze eerste middag met Edu en Liesbeth wat ál te
druk zou zijn. Vader zat boven, gezond en weer vol belangstelling in z'n werk. Mèt
de zon en de warmte zouden de krachten komen en 't volkomen herstel.
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Over de heide.
BIJ 't open raam van de studeerkamer zat Else 's morgens te werken. De warme
Aprilzon scheen naar binnen - het was ook al bijna Mei en 't voorjaar was
buitengewoon zacht.
- Else! Else! riep een vroolijke stem in den tuin.
Ze boog zich uit 't raam.
- Berg eens gauw al je boeken weg; we gaan samen den heelen ochtend de hei op
om frissche wangen te halen; 't rijtuig komt al aan op den weg.
Else rende naar beneden, kwam juist den tuin in, toen de knecht van den stalhouder
de dogcart vóórreed.
- Zal ik mennen, Dokter?
- Dank je, Geurt, dat doen we vanochtend zelf; we leven nog voor ons plezier deze
week.
- De andere dokter is toch al weg?
- Ja, maar 't is nu zoo kalm met de praktijk; we kunnen 't wel rustig opnemen.
- Morgen dan, Dokter! jongejuffer!
- Goeien morgen Geurt; kom den Bruin om half één maar halen, dan zijn we wel
terug.
Else was op de voorbank gewipt. Wat een prettig bedenksel, Vader.
- Ja, 't weer is te mooi, om er alléén van te genieten.
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Ze draafden den grooten weg langs, zwenkten toen af - de hei op.
De groote vlakte lag voor hen de vroege lente lachte hen van alle kanten tegen.
Tegen 't donkere sparregroen stonden héél licht de witte stammen van de
berkeboompjes en de éven-uitkomende jong-groene blaadjes. Het speenkruid bloeide
met duizend gouden sterretjes tusschen 't eikenhakhout en over de vééltintige hei
straalde de zon; en de ijle vederwolken hingen fijn-wit tegen den blauwen hemel.
- Wat een zon en wat een lucht! Wat zullen we gezond worden, Elsekind. De zomer
is toch maar alles. Kijk eens bij 't meertje! Wat een kieviten! Mooi hè, in de zon?
Hij wees met de zweep naar een kleine plas en een troepje drukke kieviten, die
schitterden in 't zonlicht. Kijk - daar rechts; wat is dat voor een vogel?
- Een grutto op een paaltje, praatte zij met een hooge kinderstem, Liesbeth na.
- Best hoor; ja, Liesbethje weet er al een heeleboel van.
- Dag Moeder Bos. Hij boog zich uit den wagen. Thuis alles goed?
- 't Gaat wel, Dokter. Vader nog altijd aan 't hoesten; de jonge dokter zegt ‘maar
doorgaan met den drank’; maar 't geeft niet veel.
- Tòch maar doorgaan; als hij ophoudt met innemen, wordt het hoesten erger. Hoe
oud is je Vader nu? De vijf-en-tachtig al voorbij, hè?
- Zeven-en-tachtig in den nazomer.
- Kijk eens aan; wat kras is hij dan nog.
- Dokter ziet er weer best uit.
- Ja Moeder, het doet een dokter goed, eens een poos in bed te liggen; dat zie je
alweer.
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- Gaat Dokter in 't voorbijgaan eens bij Vader aan? De oude verlangt naar U.
- Ik beloof het je.
De dogcart reed verder, bolderde een zijweg in. Vader gaf Else de teugels, sprong
van den wagen.
Rijd maar langzaam door; ik heb in dit en in 't volgende huis een patiënt.
Else keek hem na, zag hem even praten met de kinderen, die vóór 't huis aan 't
spelen waren, ze terug-houden, toen ze mèt hem, naar binnen wilden gaan. Ze zag
hem weer komen uit het tweede huisje, zich bukken op den drempel van de lage
deur, gevolgd door de vrouw, die hij nog een laatste aanwijzing gaf; de zorgvolle
trek op 't gelaat der vrouw ontspande zich, toen hij haar iets bemoedigends zei.
Ze dacht aan de dagen, dat Dr. Höve bij hen kwam en zulke verblijdende berichten
bracht als: ‘ik geloof, dat er nù geen gevaar meer is,’ of ‘we gáan vooruit - niet veel
nog - maar we zullen op den duur overwinnen.’ Ze kon zich nu beter dan ooit
voorstellen, hoe welkom Vader was in al die kleine huisjes, hoe verlangend z'n komst
tegemoet werd gezien.
En ze dacht er aan, hoe zij zich langen tijd voorgesteld had, dat ze later, als ze
volwassen was, mèt Vader de hei op zou gaan, dat ze samen de zieken zouden
genezen, - hij de groote menschen en zij de kinderen. En dat ze dan samen spreek-uur
zouden houden en 's avonds allerlei boeken en tijdschriften over verschillende ziektes
lezen - ieder aan een kant van 't bureau-ministre.
Maar ze had langzamerhand begrepen, dat er van zóó'n samenwerken toch nooit
iets komen kon en dat dokter-worden niet iets

C.M. van Hille-Gaerthé, Onder het stroodak

218
eenvoudigs was, dat je maar op de studeerkamer van het Stroodak uit Vaders boeken
kon leeren, met Vaders uitleg, als je iets niet begreep. Er waren zooveel ernstige,
moeilijke dingen aan verbonden; eerst het weggaan uit huis - nu in 't najaar al - het
wonen in een vreemd gezin, waar ze wel een beetje vertrouwd mee raakte, omdat ze
er nu elken Vrijdag koffie dronk; maar dat toch iets héél anders was dan 't leven
thuis, waar ze in 't vervolg alleen 's Zaterdags en 's Zondags zijn zou. En dan later,
de lange studiejaren, als ze nog verder van 't Stroodak woonde en alleen in de
vacanties thuis kwam, hoe zou ze dat kunnen uithouden? Misschien ging zoo iets
beter, als je ouder was; ze wilde haar plannen er toch niet voor opgeven. Het was
immers de eenige weg, als je ooit dokter wilde worden, als je wilde worden als Vader.
Het was of Vader iets van haar overdenkingen vermoedde, toen hij zei: ‘Onze
morgentochten zullen niet zoo heel lang meer duren, Elsje; dan komt 't Gymnasium.’
- Den heelen zomer toch nog.
- Dat 's waar en we zijn nauwlijks begonnen; we zullen er nog eens van genieten
en je met gezonde, bruine wangen in 't najaar naar de stad sturen. Het is prettig voor
je, dat het dochtertje van Meneer Meldert ook op 't Gymnasium is, dan heb je
tenminste één kennis.
- En Jaap.
- Dat is zoo, Jaap wordt weer een klasgenoot. Je moet eens vragen of Jeanne
Meldert een Zondag bij ons komt, dan leeren we haar allemaal kennen.
- Nù hoeft het toch nog niet. Later hè, als ik er.... er woon.
- Je vindt haar toch een aardig meisje. Ik vond het juist zoo
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vriendelijk van haar je 't Gymnasium te laten zien, zoodat je je er met 't examen niet
zoo vreemd zou voelen. Wat was dat niet een lieve gedachte.
- Ja Vader.
- En waarom dan niet een beetje hartelijkheid - van jouw kant? Je moet je niet zoo
terugtrekken, Elsje - het zal toch al niet gemakkelijk voor je zijn als meisje uit een
andere plaats in een klasse te komen, waar alle kinderen elkaar al zoo lang kennen.
En als er nu onder zijn, voorkomend en vriendelijk als Jeanne, dan moet je niet
denken: ‘ik heb jullie niet noodig;’ want werkelijk kind, je hebt ze wèl noodig; het
zal je leven en je werk in de stad zooveel prettiger maken; het is zoo heerlijk voor
een meisje, als ze een vriendin heeft.
Else zweeg en keek peinzend voor zich uit. Ze had wèl gemeend, dat ze hen missen
kon - die kinderen en menschen uit de stad. Ze had immers haar eigen thuis en ze
had zich voorgesteld, dat ze iedere week zoo goed ze kon, die vijf en een halven dag
zou zien door te komen om daarna te genieten van haar thuis-zijn. En nu was Jeanne
haar zoo vriendelijk tegemoet gekomen, onverwacht-vriendelijk. En dat was wel
héél prettig geweest en ook om met haar 't Gymnasium te bekijken en haar te hooren
vertellen: ‘dit is de derde klasse, daar zit jij nu over een half jaar. Zou je 't niet aardig
vinden, als we naast elkaar kwamen zitten? Zal ik 't den Rector vragen?’ Daarna had
Jeanne haar naar den trein gebracht - ja, ze had het toen véél gezelliger gevonden
den weg samen af te leggen dan alleen te gaan, zooals ze gewoon was.
Maar nu werd er iets van háár gevergd; ze moest van haar kant ook hartelijkheid
toonen, had Vader gezegd. Ze begreep nu ook wel,
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dat haar leven in de stad heel anders worden zou, als ze iemand had met wie ze naar
school kon gaan, met wie ze eens spreken kon over de vele, vele gedachten, die je
voortdurend vervulden. Jaap had z'n eigen vrienden en Frits zou in een lagere klasse
komen en zeker gauw met de jongens opschieten; ze stelde zich niet veel voor van
de vriendschap met Jaap en Frits. Ze dacht aan Jeanne's thuiskomen, als ze Vrijdags
aan de koffietafel zaten, haar prettig vertellen, haar belangstellend vragen naar 't
Stroodak en vooral naar de kleintjes. Jeanne zelf was de jongste; ze hield zooveel
van kleine kinderen, ze hield ook van buiten-zijn en groote wandelingen.
Al dit genot kon Else haar geven. Wat was ze toch zelfzuchtig, dat ze 't komen
van Jeanne zooveel mogelijk wilde verschuiven, dat ze weer alleen aan zichzelf, niet
aan de ander had gedacht.
De lichte wind streelde langs haar wangen, de leeuweriken vlogen jubelend de
hoogte in, den blauwen hemel tegemoet. Om haar de zon en de wijde, heerlijke heide
en naast haar Vader, die nooit dacht aan zichzelf, die altijd vervuld was van liefde
en zorg voor hen allen thuis, voor al de menschen op 't dorp, die kwamen vragen om
z'n hulp.
Hoe zou ze toch ooit - maar een klein beetje - kunnen worden als haar Vader? Als
ze blééf denken aan z'n woorden, aan hun heerlijke uren van samenzijn - zou dat
helpen?
Ze keek hem niet aan, toen ze sprak; ze zag voor zich uit over de bruine vlakte
naar den verren horizon.
- Zal ik 't Vrijdag vragen, of ze Zondag komt, aanstaanden Zondag?
Hij keerde dadelijk z'n opgewekt gezicht naar haar toe.
- Zondag? Ja, dat is een goed plan; dat kan best. Dan moet
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je vragen, of ze dadelijk na 't ontbijt komt; ze kan dan om tien uur al hier zijn en dan
gaan we weer de hei op, als 't weer mooi is. Dan neem ik Jop mee op de voorbank
en jullie beidjes achter in de dogcart; we zullen haar ons mooie land eens laten zien,
hè Elsje?
Ze knikte maar en glimlachte. Nu had hij weer dadelijk een plan om den dag tot
iets heel prettigs te maken; nu ging ze immers vanzelf verlangen naar den komenden
Zondag.
- Houd de teugels eens vast, kleine droomster; ik moet even hier zijn. Else groette
de vrouw, die naar buiten kwam, blij den eigen dokter weer terug te hebben.
- Kan ik de jongejuffer dienen met een glas versche melk?
- Als-'t-u-belieft.
Vanaf de hooge dogcart zat ze te kijken naar 't vriendelijk boerenhuisje, dat er
welvarender uitzag dan de meeste hei-huisjes. De muren waren helder wit gekalkt
en vóór 't huis bloeide een breede strook gele narcissen, die vroolijk afstaken tegen
àl dat wit. Aan de bessenboompjes ontloken de kleine groene blaadjes en ook aan
de meidoornhaag rondom 't vóórtuintje.
Nu komt het weer, dacht Else, de bladen en de bloemen en de koesterende zon en
héél de heerlijke, weldadige zomertijd. Wat is er toch veel moois, veel geluk in 't
leven. Ik moet probeeren er een prettigen dag van te maken, een heel prettigen dag
voor Jeanne.
Toen de dokter terugkwam en al in de dogcart zat, keerde hij zich nog om naar de
vrouw bij 't tuinhekje.
- En hoe is 't met Gulliver?
Ze begon te lachen. ‘Héélemaal beter en ik geloof, dat hij krulhaar krijgt. Dat
hebben onze kinders anders geen van allen.’

C.M. van Hille-Gaerthé, Onder het stroodak

222
- Jongen, jongen, wat zal hij dan mooi worden, stuur hem eens bij me aan op 't
spreek-uur. Ik moet hem nog eens bekijken. De vrouw beloofde 't; keek hen lang na,
toen ze weg draafden.
- Wie is Gulliver, Vader?
- Gulliver is een beste jongen, een flinke, dappere kleine jongen.

‘En hoe is 't met Gulliver?’

- Vertel eens, waarom U hem zoo noemt.
- 't Vorig nazomer kwam hij bij me. 't Was het zoontje van deze vrouw - een
jongetje van een jaar of tien, ‘Hij had wat uitslag op z'n hoofd en 't ging maar niet
over,’ zei z'n Moeder. Maar 't zag er bedenkelijk uit en om hem volkomen te genezen,
moesten al z'n haren uitgetrokken worden en je begrijpt, dat was een
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pijnlijke en langdurige geschiedenis. Drie keer in de week kwam hij bij me en toen
ik hem den eersten keer onder handen had, hield hij zich flink en gaf géén geluid.
Om hem wat af te leiden zei ik: ‘Je voelt je zeker als Gulliver, toen hij wakker werd
in 't land van Lilliput.’
- Wie is dat? vroeg hij.
- En onderwijl vertelde ik hem 't gedeelte, dat Gulliver wakker werd en elk van
z'n haren met een paaltje in den grond was bevestigd. En na afloop liet ik hem de
plaat zien. Maar toen hij twee dagen later terugkwam, was 't eerste, wat hij vroeg:
‘Als U gaat trekken, wilt U dan als-'t-U-blieft weer uit dat prachtige boek vertellen?’
En zoo hebben we den heelen Gulliver behandeld. Vóór hij wegging bekeek hij de
platen en 't verhaal boeide hem zoo, dat hij vroeg op 't spreek-uur kwam om vooral
dadelijk behandeld te worden. Toen heb ik hem maar een uurtje later besteld, want
't was te gek, dat er een kamer vol recepten- en drankjesmenschen zat te wachten,
ter wille van Gulliver. Het speet hem, toen hij beter verklaard werd.
- En heeft hij 't verhaal toen niet verder gehoord?
- Op denzelfden dag was 't verhaal ook uit. - Nu moeten we links af over den
straatweg en dan nog naar een paar boerderijen aan den overkant. Het dorp doe ik
vanmiddag.
Aan de andere zijde van den straatweg lagen de bouwlanden en de grootere
boerderijen en hier en daar een weitje.
- Wat staat het winterkoren mooi, hè; en o Else, doe je oogen eens goed open; wat
zie je daar achter de wei?
Rondom de groene wei met 't nog korte gras liep een smalle sloot en juist aan den
overkant stond de witte sleedoorn in vollen
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bloei. Aan de glimmend-bruine takken waren de enkele licht-groene blaadjes, maar
de volle witte bloesem was als sneeuw tegen de blauwe lucht.
- Wat een vondst, wat zal Moeder er blij mee zijn. Hij sprong als een jongen over
't hek en kwam terug, z'n arm vol witten bloesem.
- Hoe prachtig sneeuw-wit en wàt een bloemen; je zièt niet dat ik ze zoo geplunderd
heb. Dat plekje moeten we onthouden, Else, daar gaan we ieder jaar heen. Houd ze
goed vast en pas op, dat je je niet prikt. In de groene vaas zullen ze mooi staan en in
den gemberpot in de hal.
- En in de kan op uw kamer.
- We zullen ze meebrengen als troost voor Moeder. Moeder was zelf wel graag
mee de hei opgegaan, maar ze kreeg drie menschen bij zich om haar te spreken en
ze kon niet weg.
En Moeder, die in den voortuin naar de tulpen keek, zag ze komen: den dravenden
Bruin en daarachter haar man en haar oudste, de haren wapperend in den wind, de
wangen gekleurd door zon en buitenlucht. Hun oogen straalden om den genoten
morgen, de stemmen schalden door de ijle lucht en brachten een klank van geluk.
Zij zag ze zitten, half-verborgen onder den sneeuwigen rein-witten lentebloesem en
ze liep snel heen om bij hen te zijn en strekte haar handen uit om al die weelde in
ontvangst te nemen.
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Een gewichtige dag.
ELSE en Frits waren 's avonds nog even bij Meneer van Bruggen aangeloopen om
goeden-dag te zeggen. Den volgenden dag zouden ze 's morgens vroeg naar de stad
gaan voor het toelatingsexamen van 't Gymnasium.
‘Nu, vooral kalm zijn, morgen,’ zei Meneer van Bruggen. ‘'t Is volstrekt niet anders
dan als je bij mij in de les zit; 't is alleen een andere meneer dan ik, die je iets vraagt.
Misschien klinkt z'n vraag minder gewoon dan je van mij gewend bent; maar hij wil
dezelfde dingen weten als wij jullie hier geleerd hebben en daarop kunnen jullie dus
best antwoord geven. Als je soms merkt dat je verkeerd hebt geantwoord, dan is 't
niet erg; je moet daar vooral niet over doordenken, daar heb je op zoo'n dag als
morgen geen tijd voor. Er wordt veel meer gewicht gehecht aan de goede antwoorden
dan aan de enkele fouten, die je wel eens maken zult.’
Na deze woorden van Meneer van Bruggen zagen ze den morgen kalm tegemoet.
Ze wisten, dat ze gewerkt hadden en Meneer van Bruggen zorgde er altijd voor, dat
de leerlingen, die van zijn school naar de stad gingen, bij waren.
En Frits had dien winter, tijdens Vaders ziekte zoo flink en nauwkeurig gewerkt,
dat hij met de Paasch-vacantie z'n rapport op
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de studeerkamer kon brengen en met stralende oogen afwachten tot Vader het gansche
rijtje hooge cijfers gelezen had en het korte briefje van Meneer, waarin nu alleen een
paar regels om z'n bijzondere tevredenheid over Frits' werk te betuigen.
Toen had Vader hem werkelijk als een kleinen jongen op zijn knie getrokken en
z'n hoofd tusschen zijn handen genomen, hem lang en ernstig aangezien en niets
gezegd dan: ‘Jongen, wat kàn je goed, als je ernstig wilt; vergeet dat nooit, m'n kerel.’
Den avond vóór 't examen zei Frits, dat hij niets opzag tegen den volgenden dag,
het eigenlijk beschouwde als een prettig uitgangetje met hun drietjes.
Maar toch - toen ze binnen 't groote gebouw waren en dan naar 't eene, dan naar
't andere lokaal moesten gaan, toen er telkens weer iemand anders kwam om hun
vragen te doen en er bij 't schriftelijk werk wéér een vreemde heer aan een tafeltje
zat - toen vonden ze 't niet zoo gewoon, als ze zich hadden voorgesteld. En hun
dorpsschool met de bekende onderwijzers en hun eigen klasse, leek hun heel veilig.
En de menschen vroegen veel minder gemoedelijk dan ze gewend waren - Meneer
van Bruggen op z'n allerplechtigst - zoo iets vond Else het.
De tijd ging toch snel voorbij. Ineens zaten ze met Moeder te wachten in de
spreekkamer, waar Jeanne ook gekomen was. Jeanne vroeg naar dezen en dien, hij
van wien je geschiedenis had en hij, die Latijn vroeg. Maar Else wist niets, ze
herinnerde zich geen enkel gezicht: ‘Hoe is 't mogelijk Jeanne, dat je ze ooit uit elkaar
kent.’
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Jeanne schaterde: ‘Ze lijken geen steek op elkaar, niemand op niemand.’
Frits wist meer te vertellen, vond de school prachtig, keek naar de opgezette beesten
in de glazen kast van de spreekkamer. ‘Krijgen jullie die beesten in de klas? Ken je
ze?’ vroeg hij Jeanne.
- Nee, we zijn nog niet zoo ver.
- Nu ja, maar die vogels - hij noemde ze op een rijtje - die zie je toch wel buiten.
- Nooit gezien.
- Meisjes kijken zoo slecht.
- Jij zou 't ook niet weten, als je altijd in de stad had gewoond.
- Ik vind de stad héérlijk - zoo groot, en de school zoo groot en mooi. Jammer, dat
't al vacantie is en de jongens weg zijn; ik zou de jongens graag zien.
- Hè, nee, zei Else, 't is hier nu zoo rustig.
- En dan was Jaap er toch ook.
- Die zie je straks wel.
- Ja straks, wat vreemd, hè Moeder; 't is net, of we al dagen van huis zijn. Hoe laat
komen we terug?
- We kunnen niet eerder terug dan zeven uur; we blijven maar eten in de stad.
- Dit wachten, wat duurt dat lang, vond Else, veel langer dan 't heele examen; toen
vloog de tijd en daarna hebben wij al anderhalf uur gewandeld en hoelang zitten we
hier nu al weer, Moeder?
- Niet langer dan acht minuten.
- O, het lijkt úren; ik word er koud van; ik dacht niet, dat wachten zoo iets akeligs
kon zijn.
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Er klonk een stap op de trap. Jeanne ging kijken. 't Was een leeraar, die langs de
spreekkamer kwam om naar huis te gaan.
- Waarom ben jij hier? vroeg hij.
- Ik wacht, zei Jeanne, ik wacht met Mevrouw van Arlevoort, tot de kinderen
weten, of ze er door zijn. Denkt U, dat 't nog lang duurt? Else wordt al heelemaal
koud van 't wachten.
Hij kwam de spreekkamer binnen, keek Else en Frits eens aan en ook 't meisje en
de twee jongens, die in de vensterbank zaten te wachten op den uitslag van hun
examen.
- Wie is Else? vroeg hij.
- Dat ben ik, Meneer. Else stond op.
- O, ja, jij. En ben je zoo koud? Laat eens voelen. Hij stak z'n hand uit, Else legde
de hare erin. Maak je maar niet ongerust, straks word je wel weer warm. Dag Else,
tot ziens. Dag kinderen.
Hij boog voor Mevrouw van Arlevoort en de andere Moeder, die zat te wachten,
liep toen snel heen. Maar Jeanne riep: O, Else, je bent er natuurlijk dóór: hij keek
zoo vroolijk en hij zei ‘tot ziens.’
- Ja maar... als het nu maar voor de derde klas is... Else durfde 't nog niet gelooven.
Maar de oude concierge kwam binnen, wenkte de wachtende kinderen: ‘Ga maar
gauw - alle vijf!’
Wèg vlogen ze om even later met blijde gezichten terug te komen. Ze waren er
door - twee met de aanmaning een paar boeken in de vacantie nog eens te repeteeren
- maar Else en Frits en de derde leerling van Meneer van Bruggen zonder taak.
De rector kwam binnen, sprak nog wat met Mevrouw van Arlevoort, terwijl de
kinderen zich aankleedden in de gang.
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Maar eindelijk waren ze toch op straat en Mevrouw liep dadelijk naar het
telegraafkantoor om 't blijde bericht naar huis te seinen, want 't zou nog drie uur
duren, eer ze terug waren.
- Weet je wat je doen moest? zei ze tegen Jeanne. Ga straks met ons mee; je hebt
toch vacantie en blijf dan vannacht slapen. Ze zullen van avond allemaal wel in een
vroolijke stemming zijn.
- Dolgraag, Mevrouw; ik kom dan bij U aan 't station. Zoo ging Jeanne mee naar
't Stroodak, waaraan ze zulke prettige herinneringen had van den Zondag, in de lente.
Maar nu was het Juli en 't koren stond hoog op de akkers.
- Zou iemand ons afhalen? vroeg Else.
- Wel nee, we zijn met ons vieren en ze hebben ons van ochtend pas gezien.
- Weten ze, dat Jeanne meekomt?
- Nee, dat is een verrassing.
- Dat 's nog te betwijfelen, vond Frits.
- Je mag wel een beetje beleefder worden, als je met September bij ons komt,
kleine jongen.
- Houd er maar de hand aan, Jeanne, het kan hem volstrekt geen kwaad.
- Laat ze maar oppassen, bromde Frits en stak z'n hoofd uit het portierraam, want
het dorp was in 't zicht. Niemand op 't perron, berichtte hij.
- Kijk, zei Else, vóór 't station rijdt Dirk met den ezelwagen van Old-Eikenburgh.
Er zijn twee ezels voor, Hans en de ezel van boer Berends. En zie eens, Dirk heeft
bloemen op z'n jas en de zweep en de leidsels; en de ezels aan hun ooren en staart.
En de
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wagen is ook versierd. Kijk, wat beeldige groene slingers en een troep kinderen er
om heen. Wat zou Mevrouw van Lowyck voor een feest hebben? Ze zit zeker ook
in dezen trein. Niets voor Mevrouw van Lowyck, hè Moeder, om met die versierde
ezels uit rijden te gaan.
Toen ze buiten 't station waren, opende Dirk met breeden zwaai 't portier van den
ezelwagen en maakte z'n deftigste buiging: ‘Of U maar wilt instappen en ik feliciteer
de jongejuffrouw wèl en den jongenheer ook èn Mevrouw en ik hoop, dat U veel
plezier van de geleerdheid beleven moogt.’
- Dank je, Dirk, maar wat is dat alles prachtig. Wie heeft dat zoo mooi versierd?
- De jongejuffrouw uit Amsterdam.
- Dat is waar, zei Else. Eva is vanmiddag gekomen; ik heb er den heelen dag nog
niet aan gedacht. Wat een aardig verzinsel van haar. Nu kan je ook kennis maken
met Eva, Jeanne. Vindt U 't niet dol, Moeder, dat Mevrouw van Lowyck ons den
ezelwagen stuurde?
- Ik voel me als de koningin in de gouden koets, zei Jeanne, en groette de
dorpsmenschen en kinderen, die uit hun huizen liepen en wuifden tegen de kinderen
van den dokter in den versierden wagen.
Frits mende en Dirk zat naast hem met over elkaar gekruiste armen.
- Groeten jullie maar, riep Frits vanaf de voorbank, Dirk en ik kunnen niet. Wij
rijden 't hek binnen, hè Moeder, tot aan de voordeur; dat staat beter.
Het witte hek van 't Stroodak stond wijd open; op 't gazon
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vóór 't huis wapperde de vlag hóóg aan den vlaggestok. En in 't portiek onder een
poort van groen, stonden ze allen met blijde gezichten: Vader en Phien en de kleintjes
en tante Liesbeth, die al een paar dagen onder 't Stroodak logeerde en Martha en
Grietje. En daar stond Mevrouw van Lowyck met Eva en Ds. Bertlink met z'n vrouw
en Jaap en werkelijk ook Meneer van Bruggen.
Het leek wel een bruiloft, vond Else. Phien en Eva en Liesbethje en zelfs tante
Liesbeth - allen in 't wit en iedereen droeg bloemen op z'n jurk of blouse. Het was
een gejubel zonder einde en om hen heen sprong Binkie, woest van vreugde, met
een oranjelint om z'n hals en om z'n staart.
Neen, zoo'n blijde ontvangst hadden zij zich niet voorgesteld; ze zaten maar te
vertellen in de huiskamer van alle vragen, die ze gehad hadden en 't akelige wachten
en den aardigen leeraar, die hen zoo gerustgesteld had.
En de anderen vertelden van Eva, die om één uur gekomen was en toen Phien om
vijf uur met het telegram naar Old-Eikenburgh was gevlogen, had Eva bedacht den
ezelwagen te versieren en dien naar 't station te sturen. En toen hadden ze Jaap
gehaald, die de vlag geheschen had en een eerepoort wilde hebben boven de huisdeur
en toen....
- En toen niets,.... riep Phien en hield haar hand voor Jaaps mond, zoodat hij rood
werd van benauwdheid.
Maar opeens vroeg Vader om stilte en tante Liesbeth zei met haar vriendelijke
stem, dat ze zeker nu wel allen een kopje thee zouden willen hebben. En ze had
gedacht, dat nu ze zoo vroeg
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hadden gegeten en daarna een reis gedaan, dat ze wel weer trek zouden hebben. En
ook de anderen hadden door de drukte en 't versieren vanmiddag niet genoeg gegeten
en daarom was er in de eetkamer nog gedekt voor een avond-boterham. Neen - nu
moesten de oudere menschen niet dadelijk afscheid nemen. Mevrouw van Lowyck
moest blijven en Meneer van Bruggen en Ds. Bertlink en Mevrouw ook. Er waren
zooveel plaatsen als menschen en de eetkamer-tafel kon tot in 't oneindige verlengd
worden. Er was op iedereen gerekend en tante Liesbeth knikte eens tegen Moeder,
dat alles in orde was.
- En Edu en Liesbethje?
- Op Edu en Liesbethje is óók gerekend; die hebben van middag een half-uur
langer klein-geslapen.
- Hoera voor tante Liesbeth, riep Frits. Laat zij maar den baas spelen.
Jeanne nam Liesbethje bij de hand en Phien en Jaap liepen vooraan den langen
stoet.
- Wel Eva, vroeg Mevrouw van Arlevoort en ze nam Eva's arm; ik heb je nog niet
gesproken; hoe is 't gegaan dit jaar?
- Over, Mevrouw; Nr. 4 van de klasse, zei Eva met stralende oogen.
- Kind, hoe heerlijk; wat ben ik er blij om.
Phien opende wijd de deur van de eetkamer.
En ja - er was gedekt voor een avondboterham; maar wàt voor een avondboterham!
Ofschoon het avondlicht nog helder naar binnen scheen, waren alle kaarsen
aangestoken. Op den schouwrand stonden ze en op
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't buffet en op de lange, lange tafel, waar op het witte servet de ranken van de kleine
rozeroode roosjes lagen tusschen de donker glimmende blaadjes. En op alle
vingerdoekjes lagen de kleine rozeknopjes en ze omkransten de groote schotels met
aardbeien en frambozen, en ze lagen rondom de schaal in 't midden met de feesttaart,
waarop in witte suikerletters stond: ‘Leve de Gymnasiasten!’
Aan 't boveneind van de tafel twee stoelen vlak naast elkaar van boven tot onder
met groen en bloemen versierd; die waren bestemd voor Else en Frits.
Else keek rond: Wat een menschen! wat waren ze vroolijk, wat werd er gelachen
en gepraat; hoe feestelijk zag alles eruit; ze kon zich niet voorstellen, dat dit alles
was om Frits en haar.
- Hoe is 't zoo gauw in orde gekomen? vroeg ze.
- O, we hebben gewerkt als paarden, hè tante? Eva en Jaap en Martha en Grietje.
En de kleintjes hielpen mee en tante Liesbeth versierde de tafel.
En telkens moesten we voor een mensch méér dekken en ten slotte voor Jeanne.
Zit je wel goed, Jeanne?
Maar Jeanne zat best tusschen Liesbethje en Edu; dat had ze zelf zoo gekozen.
Eva en Phien zaten aan 't ondereind en hielpen tante Liesbeth met de thee en
schonken melk in, want Moeder mocht niets doen vandaag en Else héélemaal niet.
En Mevrouw van Lowyck zat met haar lieve, deftige gezicht tusschen Vader en
Ds. Bertlink en was ook al met rozen versierd en tante Liesbeth naast Meneer van
Bruggen en ze praatte zoo vroolijk, alsof ze hem haar leven lang gekend had.
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- Maar die taart, riep Frits, hoe komt die taart er nu opeens?
- Dat durf ik haast niet te vertellen, zei tante. Die taart heb ik vooruit moeten
bestellen in de stad en hij was om twaalf uur al hier. Ik heb er met niemand over
durven spreken.
- En verbeeld je, tante, dat we nu eens gezakt waren.
- Ja, dan had ik hem tot m'n schande alleen moeten opeten.
- Ik had U toch wel geholpen, tante, zei Frits.
- Hè, vreeselijk, vond Else. Zakken en dan een taart met zóó'n opschrift, ik had er
geen kruimel van willen hebben.
Wat hadden ze een honger; wat werden er veel boterhammen gegeten, vóór de
feesttaart werd aangesneden.
En toen ze eindelijk ieder een groote punt op hun bord hadden, tikte Ds. Bertlink
met z'n mes tegen z'n vingerkom. 't Gezellige stemmengeroes hield plotseling op en
Ds. Bertlink keek naar 't boveneind van de tafel en toen keken alle menschen en alle
kinderen ook dien kant op.
- Een toast, fluisterde Jaap, die naast Else zat.
Else werd rood van verlegenheid en ze dacht erover, of ze nu opstaan moest of
mocht blijven zitten. Ze keek over de tafel naar Moeder, maar Moeder knikte met
een glimlach, dat alles in orde was. Toen bleef ze maar zitten.
En Ds. Bertlink zei:
‘Ik wil een paar woorden zeggen tot mijn beide oud-leerlingen, dáár, in die
versierde stoelen.
Toen jullie vanochtend naar de stad ging, hebben we zeker allemaal wel eens aan
je gedacht en we hoopten, dat het je goed zou gaan. En het schoot me toen ineens te
binnen, wat Frits zei,
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toen hij voor 't eerst naar de school van Meneer van Bruggen ging en zijn Moeder
hem 's middags vroeg; ‘Wel Frits, hoe vond je de school?’ Toen antwoordde hij: ‘'t
Was er net zoo prettig als een heele prettige visite zonder koekjes.’
En nu is die schooltijd, die was ‘als een heele prettige visite,’ voorbij. Maar deze
beschouwing van Frits, heb ik altijd heel gelukkig gevonden. En ik hoop, dat dit zoo
blijven zal, dat Else en Frits zullen blijven genieten van hun schooljaren, al worden
de lessen gewichtiger en 't werk moeilijker, en al is 't Gymnasium minder visite-achtig
dan de oude dorpsschool.
Van harte hopen we, dat jullie goede en gelukkige jaren tegemoet gaat!’
Ds. Bertlink kwam met z'n theekopje naar Else en Frits, om met hen te klinken en
toen klonken ze allen en Jaap begon te zingen: ‘Lang zullen ze leven,’ waarmee ieder
instemde. Maar Frits werd hoe langer, hoe opgewondener en opeens stond hij boven
op z'n stoel en riep met z'n harde jongensstem: Dames en heeren....
Iedereen luisterde.
- Dames en heeren, riep Frits nog eens. Ook uit naam van mijn zuster, die niet
graag in 't publiek spreekt, kom ik Ds. Bertlink bedanken voor zijn schoone woorden.
Wij hebben dan examen gedaan, we zijn allebei geslaagd zonder hèr-examen en
zonder taak en als wij eenmaal alle klassen van 't Gymnasium door zijn en we hebben
ons eind-examen achter den rug, dan....
Frits zocht naar de woorden, die hij nu verder zeggen zou en onderwijl dwaalde
z'n blik langs de tafel en hij zag, dat alle gezichten naar hem opgeheven waren. Hij
zag Ds. Bertlink en
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hij dacht aan zijn hartelijke woorden en de lessen op z'n [...] studeerkamer; hij keek
naar Meneer van Bruggen en hij zag zichzelf weer gaan door de klasse na Meneers
strenge woorden over z'n schandelijk rapport; hij zag z'n Vader en hij wist, dat Vader
iets van hem verwachtte en hoe bitter hij hem al eens teleurgesteld had.....
De gedachten vlogen door z'n hoofd, terwijl hij zocht naar 't einde van den zin en
hij gevoelde zich onveilig en alléén, daar boven op z'n stoel.
‘.... en ik hoop, zei hij en z'n stem klonk nu heel zacht, ik hoop, dat ik later door
m'n eind-examen zal komen en dat ik nooit zal blijven zitten....’
Toen gleed hij snel naar beneden en zat met gebogen hoofd aan tafel, z'n wangen
zoo donker als de frambozen op z'n bord. Hij bemerkte zelfs niet, dat Meneer van
Bruggen naast z'n stoel stond.
- Frits, jongen, daar klinken wij eens op; houd je maar taai en als je eens
moeilijkheden hebt met je werk, dan weet je den weg naar m'n huis en m'n kamer.
- Dank U, Meneer, héél graag, zei Frits en stond op en gaf Meneer een hand en
ook Else stond op en zei: ‘Ik dank U voor alles Meneer, ik vond het zoo'n prettige
school.’
Maar nu wilde Vader nog iemand toespreken, íemand, die géén examen heeft
gedaan, iemand, die zelfs nooit in haar leven een examen deed, maar die ons vandaag
zooveel vreugde bereid heeft, die in zoo korten tijd alles zoo feestelijk in orde heeft
gebracht en die nu maar met een onschuldig gezicht zit te praten en te lachen, alsof
ze met dit alles niets te maken had gehad en puur voor haar
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plerzier bij ons op visite was. Ik drink op alle vriendelijke zorgen van onze oude
tante Liesbeth. Daar gaat ze!
- Hiep, hiep, hoera, riep Edu, met z'n armen om den hals van tante, die zich lachend
verweerde tegen zooveel lof. Het wàs werkelijk alles voor haar eigen plezier.
Toen ze weer zaten, waren Phien en Jaap verdwenen in den donkeren tuin. Maar
opeens schoot een vuurpijl omhoog op 't gazon bij de rhododendrons.
- Vuurwerk, vuurwerk! riep Frits en rende den tuin in, geheel vergetende, dat dit
was te zijner eer; maar 't was toch te erg om Phien en Jaap alléén te laten genieten
van 't afsteken der vuurpijlen en rotjes en zevenklappers.
De anderen volgden en liepen nog wat na te praten langs de tuinpaden, waar de
oranje lampions tusschen de boomen hingen. Toen liet Phien 't vuurwerk maar aan
de jongens over.
Toen 't laatste potje Bengaalsch vuur uitgerookt was, zei Mevrouw Bertlink, dat
er nu afscheid genomen moest worden genomen.
- Maar wij brengen jullie naar huis, zei Frits. Mag het, Vader? We brengen ze met
de lampions, de kaarsen zijn nog niet half opgebrand; 't is zonde ze al uit te blazen.
Gaan jullie mee, meisjes? Jij ook, Eva?
- Ja, hé tante, 't màg? vleide Eva.
- Maar moeten jullie alléén terug; vindt U dat goed? vroeg Mevrouw van Lowyck
aan Dr. van Arlevoort.
- Ik moet nog even op 't dorp zijn, Mevrouw; één visite. In 't teruggaan fiets ik bij
Dominee Bertlink aan en neem ze vandaar af mee naar huis. Ik ben bang, dat ze
anders nog met de lampions de hei opgaan.
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- Eerst brengen we Mevrouw van Lowyck, dan Meneer van Bruggen en dan den
Dominee, commandeerde Frits. Hebben jullie allemaal je lampions aan een stok?
- Wij mogen mee tot 't hek, zei Edu.
- Zou jij niet naar bed gaan, kindje? vroeg de Dokter en beurde in 't voorbijgaan
Else's gezichtje op, dat bleek zag van slaap en moeheid. Is dat niet beter, dan die
heele wandeling naar 't dorp en terug? Ze zullen over een uur nog niet thuis zijn en
je hebt een langen dag achter den rug.
- Ja, liever wel, zei Else.
Vóór ze naar boven ging, liep ze nog even in de huiskamer en door 't open raam
zag ze hen allen den straatweg afgaan. De luide, vroolijke stemmen schalden door
de avondlucht, de dansende lichtjes werden al kleiner.
De stilte, die nu òm haar was, trof haar na al de vroolijke drukte van dien avond.
Wat een lange, wonderlijke dag was het geweest. Ze dacht alles nog eens over,
het vroege weggaan van huis, het komen in de vreemde omgeving, haar angst en
blijdschap, en haar geluk van dien avond. Dat er zooveel kon gebeuren in zoo'n
korten tijd, dat een dag zoo lang en gewichtig kon zijn!
Zij zat in de vensterbank en leunde, een beetje moe, haar blonde hoofd tegen den
raampost. Vóór haar lag de tuin en door 't licht, dat uit 't huis viel, zag ze de bloeiende
rozen tegen 't donker-groen en den rosen geranium-rand in 't gras-gazon, dat zilver
was van avonddauw.
Was ze nu blij? Was ze bedroefd?
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Een groot verlangen bezielde haar om het werk te beginnen - het werk, dat leidde
naar de dokters-studie, zoodat ze later haar leven kon inrichten, als Vader 't gedaan
had: helpen, genezen en leed verzachten.
Maar weg te gaan uit deze omgeving, waar alles haar zoo lief en eigen was, dat
stemde weemoedig.
De avondwind streelde langs haar wangen en voerde met zich den geur van
kamperfoelie en pas-gemaaid gras. Ze hoorde ergens in den tuin de stemmen van
haar Vader en Moeder; ze zag de sterren flonkeren, hoog boven de boomtoppen en
in haar hart juichte het: ‘Nog zeven weken, nog zeven heerlijke vacantieweken onder
het Stroodak.’
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