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I.
Het zusje.
'Kom kinderen, we moeten met ontbijten beginnen, het is meer dan tijd. Kom nu
zitten, als 't je blieft, je thee staat ingeschonken,' zei Albertine Terborch, terwijl ze
beredderig de kopjes naast de bordjes zette.
Ze zag er uit, of ze zich erg gewichtig voelde en dat deed ze ook, ze had zich
voorgenomen Moeders plaats in te nemen, zoolang die niet beneden kon komen en
dus moest ze beginnen met te zorgen, dat de kinderen niet te laat op school kwamen.
'Tijd zat,' bromde Toos, bijgenaamd 'de professor,' terwijl zij haar gebrild neusje
wat dieper over haar boek boog.
Albertine sloeg haar handen samen.
'Heb je nu ooit, zal dan niets jou uit je boeken halen! Zoo'n tweede als jij bestaat
er niet. Kom Benni, laat ik je je servetje voorbinden. Toe sta nu even stil. Waar blijft
Flip toch?'
'Maak toch zoo'n lawaai niet,' bromde Toos, hare vingers in hare ooren duwend,
'is dat nu een reden om zoo'n onnoodige drukte te maken.'
Albertine keek boos.
Ze maakte geen onnoodige drukte, maar het was
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toch zeker geen kleinigheid, op veertienjarigen leeftijd te moeten zorgen voor Vader
en de kinderen en hoe Toos zoo onverschillig kon blijven onder de groote gebeurtenis
van dien nacht, ging haar begrip te boven.
Ze hadden een zusje gekregen!
Stel je voor, een klein zusje en dat nu Ben al zes jaar was en ze altijd gedacht
hadden, dat hij de jongste zou blijven. Daarom noemden ze hem ook Benjamin,
hoewel hij Johan heette.
'Ik wou, dat Flip kwam,' zei ze nog eens, 'die jongen is nu nooit op tijd, ik durf
hem niet eens aan de trap roepen, Moeder slaapt misschien.'
Toos sloeg met een klap haar boek toe en nam haar bril af, dien ze zorgvuldig
afveegde.
Ze greep naar haar kopje thee, dronk het uit en schoof het Albertine toe, om
opnieuw te vullen.
''t Is nog niet laat,' beweerde ze, 'Vader is er immers ook nog niet. Flip zal wel
komen en anders ga je hem maar even halen, als je niet roepen wilt.'
'Daar heb ik niet veel.... pas toch op, Ben, je morst je melk over je servet, neen
maar, op den grond ook al, wat een boel heb je nu weer gemaakt,' en haar broertje
met stoel en al achteruit trekkend, begon ze met haar eigen servetje de gemorste melk
op te betten.
Ben schopte naar de gebukte gestalte voor hem, maar Toos greep nog net bij tijds
zijn been, om hem te beletten, zijn zusje te raken.
De jongen trachtte zich los te rukken uit den stevigen greep van Toos' handen.
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'Au, je doet me pijn,' gilde hij met zijn hoog, scherp stemmetje, wat Albertine deed
opvliegen, om hem de hand vóór den mond te houden.
'Stil toch, denk aan Moeder,' smeekte ze, 'ik zal je wel een nieuw glas melk geven,
maar pas dan beter op.'
Daar werd de deur opengegooid en kwam Flip binnenstormen, gevolgd door zijn
vader.
'Ik heb het gezien, hoor, een wurm is het, een rood, gerimpeld, oud vrouwtje, maar
dan heel klein, met een bosje haar midden op het hoofd en in plaats van vingers, tien
garnalen.'
Zijn vader streek hem lachend over zijn borstelig hoofd.
'Het kleintje kon niet ineens zoo'n prachtigen krullebol hebben, als jij,' plaagde
hij, 'het is wat een lief poppetje, een beetje teertjes en fíjn, maar snoezig, vraag dat
maar eens aan de zusjes.'
'Een engeltje,' verklaarde Albertine opgewonden, terwijl Toos een soort gebrom
liet hooren, waaruit men op kon maken, dat het wel op zou knappen, als het wat
ouder was en dat ze geloofde, dat zulke heel kleine kinderen er altijd zoo raar uitzagen.
Haar vader was intusschen gaan zitten en met zijn ontbijt begonnen.
'Moes gaat nu wat slapen,' zei hij opgewekt, terwijl hij zich van kaas bediende,
'jullie moet maar niet meer bij haar gaan, voor je naar school gaat.'
Toos knikte toestemmend, maar Albertine keek teleurgesteld.
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'Ik had haar nog graag even goedendag gezegd,' zei ze.
'Beter van niet,' vond haar vader en greep Ben's hand, die juist een stukje kaas van
zijn bord wilde kapen.
'Kapers van de kust, als je je boterham netjes opgegeten hebt, zal ik je wel een
stukje geven.'
'Neen, eerst,' zeurde Ben en greep weer naar zijn vaders bord.
Lachend gaf deze hem een tikje op zijn vingers.
'Pas op, jongeheer, als ik die vingers weer op een verkeerd bord zie, maak ik ze
buit en snij ze af.'
Toen het pruilgezicht van den jongen ziende, nu hij zijn zin niet kreeg:
'Wat is dat voor een gezicht, Ben? Ik geloof, dat het heel goed is, dat de ooievaar
vannacht dat lieve zusje gebracht heeft, het werd tijd, dat onze Johan benjamin af
was. Nu heeft Moeder een nieuw troetelkindje, een jongen van zes jaar is daar ook
veel te oud voor.'
'Nu ben je niet langer Benjamin.
Nu neemt er een ander je plaatsje in
Mijn lieve kleine jongen,
Nu zit er een ander op Moeders schoot.' plaagde Toos.
'Voor een schootkindje is hij toch ook te oud,' vond Vader, 'we moeten hem nu
voortaan Johan noemen, hij is nu onze Benjamin niet meer, we hebben nu een kleine
Benjamine.'
Dat alles beviel het ventje maar half.
Als het in zijn kraam te pas kwam, verklaarde hij
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wel altijd al een groote jongen te zijn, maar hij vond het toch maar heerlijk, het
jongste kindje des huizes te wezen en door zijn moeder wat bedorven te worden en
een beetje vertroeteld.
'Ik wil geen Johan genoemd worden,' verklaarde hij 'en ik wil geen zusje hebben
ook.'
Allen lachten en Flip sloeg zich van louter pret op de dijen.
'Dan moet je het wurm maar verdrinken,' gierde hij.
Zijn vader zag hem streng aan.
'Maar Flip!'
'Nou, ik maakte immers maar gekheid,' bromde de jongen, verlegen door zijn
vaders afkeurenden blik.
'Dat begrijp ik, maar ik wil zulke dingen niet hooren. Ik verbied je langer over de
kleine Erica, als over een wurm te spreken, het is een allerliefst kindje, dus je weet,
in het vervolg geen gescheld meer.'
Johan was stil geworden en dacht blijkbaar over iets na.
'Wanneer mag ik het wur.... ik bedoel het zusje zien?' vroeg hij.
Zijn vader trok hem even aan een oor.
'Goed, dat je je bijtijds bedacht. Je mag het lieve zusje zien, als je straks uit school
komt. Moeder wil nu wat slapen en kan dus geen kleine jongens bij zich velen. En
als je dan gaat, moet je nog heel stil zijn, Moeder is moe.'
'Waarvan?' vroeg Johan.
'Van al de drukte, die de komst van zoo'n klein kindje met zich meebrengt. Kom,
het is tijd voor
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school. Ga maar gauw, anders kom jullie nog te laat.'
Albertine zette bedrijvig de gebruikte kopjes op het blad en stapelde de leege
bordjes opeen.
'Laat dat nu maar, Tine, daar zal straks Anna wel voor zorgen, het is jouw tijd ook.
Dag kinderen, leer prettig.'
Het troepje verliet de kamer en hun vader vouwde even het ochtendblad open,
maar het ging niet goed met lezen, zijn aandacht was elders, hij was zoo blij met het
kleine popje daarboven in de wieg. Het was wel een heel fijn dingetje, maar leek
toch goed ge- zond en zijn vrouw was zoo gelukkig, weer een wiegekindje te hebben,
ze hield zoo dol veel van kleine kindertjes.
Intusschen waren Albertine en Toos vertrokken, Tine naar de H.B.S. en Toos naar
het Gymnasium.
Flip, die pas elf was en dus nog met zijn broertje op de lagere school ging, riep
ongeduldig, dat hij niet langer wachten kon, als Ben niet dadelijk kwam, ging hij
weg.
Maar Ben had zijn tasch boven laten liggen en moest die dus even halen.
Flip verloor zijn geduld.
'Ik ga, hoor,' riep hij hem na.
Hij moest vóór schooltijd nog wat met zijn vrienden bepraten, hij moest hun toch
even vertellen van dat rare wezentje, dat daar in huis was gekomen, als hij nog langer
wachtte op zijn broertje, dan zou daar geen tijd meer voor zijn.
Hij ging dus maar vast, hoewel hij wist, dat zijn moeder niet hebben wilde, dat
Ben alleen naar
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school ging. Maar Moeder wist daar nu niets van en de jongen zou in geen zeven
slooten te gelijk loopen, de school was immers vlak bij.
Johan liep haastig de trap op haalde zijn tasch, sjorde haar op zijn rug en wilde
weer naar beneden gaan. Daar kwam hij langs de kamer van zijn moeder en eensklaps
bleef hij staan.
Zou hij niet even naar binnen durven gaan, om dat roode wurm te bekijken, dat
in plaats van vingers, garnalen had?
Vader was nu zeker wel weg en Moes zou het wel goed vinden, Moesje vond
meestal goed, wat hij deed en hij had haar gisterenavond ook al geen nachtkus mogen
geven. Ze had dat zeker erg naar gevonden en zou nu wel naar hem verlangen, want
hij was Moesjes lieveling, dat zei ze altijd zelf.
De deur was niet heelemaal in het slot en voorzichtig duwde hij haar open en
gluurde naar binnen.
Alles was stil in de kamer, die juffrouw, die gekomen was om op Moes te passen,
zooals Toos gezegd had, was er ook niet. Die was zeker al weer weg, wat deed ze
hier ook, waarom moest er nou op Moesje gepast worden.
Moeder zelf sliep zeker, als hij heel voorzichtig was en zijn best deed, geen leven
te maken, dan kon hij heel goed eens even kijken, wat daar eigenlijk in het wiegje
lag.
Hij duwde dus de deur wat verder open en sloop naar binnen.
Heel voorzichtig naderde hij de wieg en sloeg het dunne gordijn op, dat het zusje
voor zijn oog ver-
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borg. Daar lag iets op het witte kussentje, iets roods, iets gerimpelds, iets griezeligs,
vond Johan, die er met een soort afgrijzen naar keek.
En dat moest nu voortaan zijn plaatsje innemen en hem van Moeders schoot
verdringen, waar hij zich zoo dolgraag nog eens op nestelde, al vond hij zich ook
voor veel dingen te groot, sinds hij naar school ging.
Zijn aardig jongensgezicht kreeg een leelijke uitdrukking.
Hij hield niet van het nieuwe zusje, hij zou er nooit van houden en als het heusch
zijn plaatsje op Moeders schoot wou innemen, dan zou hij het er af gooien.
Hij balde zijn kleine vuisten bij die gedachte!
Akelig, klein wurm!
Als hij het dan niet zeggen mocht van Vader, dan kon hij het toch denken.
Waar waren nu die garnalen, die het in plaats van vingers had?
Het hield de vuistjes vast ineen geknepen, zeker om hem die rare vingers niet te
laten zien, het wasal valsch ook.
Maar hij zou ze toch zien, dat kun je net denken, dat hij naar beneden zou gaan,
zonder die rare dingen gezien te hebben.
Even naar het bed van zijn moeder kijkend, of ze hem ook zien kon en bemerkend,
dat ze rustig sliep, stak hij zijn hand uit en greep het dichtgeknepen vuistje, dat op
het witte lakentje lag.
Tot zoover ging alles goed en met wat meer durf,
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begon hij voorzichtig de vingertjes open te buigen.
Maar dat ging te ver voor de kleine slaapster, het gezichtje rimpelde zich nog meer,
de oogjes vormden niet meer dan smalle spleetjes, het mondje ging wijd open en
terwijl het roode tongetje op en neer trilde, kwam er uit dat kleine menschje een
geluid, zoo krachtig, dat Johan verschrikt het vuistje losliet en uit Moeders bed een
angstige stem vroeg, wat er toch gebeurde.

Op hetzelfde oogenblikging de kamerdeur open en kwam die vreemde juffrouw van
gisterenavond binnen, in minder dan geen tijd voelde Johan zich de deur uitzetten
en hoorde deze achter zich sluiten.
Daar bedankte hij voor, hij wilde naar Moeder, zij was nu toch wakker, hij wilde
niet naar school zonder haar een kus te hebben gegeven.
Heftig rukte hij aan den deurknop, maar de deur was gesloten.
Driftig gooide hij er zich tegen aan.
Voor hij deze poging om toegang te krijgen herhalen kon, voelde hij zich opgepakt
en naar beneden gedragen, waar hij in de huiskamer werd neergezet, maar niet voordat
hij een paar flinke tikken van zijn vader beet had.
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Dat was den eersten keer, dat hem zoo iets overkwam, Moes vertelde nooit aan Vader,
als hij stout was geweest en Vader was bijna den heelen dag op zijn kantoor.
Gillend, meer uit boosheid, dan van pijn, voelde hij Vaders hand op zijn mond,
zoodat het geluid niet door kon klinken, daarna werd zijn afgevallen pet op zijn hoofd
gedrukt en voor hij goed wist, wat er gebeurde, stond hij op straat, met het bevel,
direct naar school te gaan, Vader zou straks komen vragen, of hij er was, die wilde
eerst even naar Moeder, om te zien, of ze niet te veel geschrokken was.
Zijne tranen met de mouw van zijn jasje afdrogend, sloeg Johan den weg naar
school in.
Nog nooit was hij zoo hard aangepakt geworden en dat alles kwam door dat nare,
akelige, nieuwe zusje.
Maar hij zou het leeren, zijn plaatsje in huis in te nemen.
Als Vader en Moes het niet zagen, zou hij het plagen, zooveel hij kon.
Wat getroost door dit goede voornemen, stapte hij de stoep der school op, waar
hij zijn te laat komen verklaarde door te zeggen, dat hij een zusje gekregen en dat
hij dat had willen bekijken.
Maar hij was er niets blij mee, hoor!
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II
Wat men vreesde.
De kleine Erica was nu zes weken oud.
Het eerst zoo gerimpelde gezichtje had zich ontspannen, de wangetjes waren glad
geworden, de wat te roode kleur had plaats gemaakt voor een zacht rose en zelfs Flip
moest bekennen, dat het kleintje heusch op een kind begon te lijken. Het lag nu in
het mooie wiegje in de huiskamer en Moedertje boog er zich juist over heen om te
zien, of het nog sliep.
'Wakker, mijn schatje,' zei ze teeder, toen ze de groote, blauwe oogen geopend
zag.
Een zonnestraal viel juist door het kanten omhulsel der wieg heen, deed de fijne
haartjes als gesponnen goud glinsteren en bescheen het kleine gezichtje, waarvan de
blauwe kijkers niet knipten in het felle licht. Ze keken strak voor zich uit, terwijl het
mondje zachte geluidjes liet ontsnappen en het rose vuistje, dat uit het kleine witte
mouwtje kwam, op en neer sloeg op het lakentje.
Vol verrukking keek de moeder er naar, het werd een mooi kindje, nog eenige
weken en men zou eens zien, wat een heerlijkheid daar in het wiegje zou liggen.
Wat een genot toch, weer een klein popje te hebben,
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zoo'n heel klein schatje, dat nog geheel aangewezen was op haar liefde en zorg.
Benni werd juist wat te oud, om nog Moeders troetelkindje te zijn, hij begon al
zoo'n echte jongen te worden en zoo vreeselijk druk, met een eigen wil. Hij kon haar
nog wel aanhalen en kroop nog wel eens graag bij haar, maar meestal speelde hij
liever buiten met een paar jongetjes van zijn klasse en werd ongeduldig, als ze hem
graag eens bij zich had. Neen, zoo'n speelpopje was het echte, zoo'n heerlijk klein,
warm lichaampje, dat niets liever deed, dan zich koesteren in Moeders armen, dat
was pas moederweelde.
'Komt ze dan,' vleide ze, de armen naar het kleintje uitstekend, dat daarvan niet
de minste notitie nam, maar doorging met haar kirgeluidjes, waarbij blaasjes op het
mondje gevormd werden.
Mevrouw Terborch lachte.
'Wat doe ik dwaas, alsof zoo'n heel jong kindje al reageeren kan op mijn
verlangende armbeweging, maar het ziet er zoo wijs uit, dat ik heusch vergat, hoe
klein het nog is.'
Ze boog zich over het wiegje en nam haar dochtertje in de armen, het kleine
gezichtje bij haar mond brengend en 't zachtjes met de lippen beroerend.
'Nu komt ze een beetje bij Moeder op schoot, niet waar, snoes, en gaan we lekker
samen in het zonnetje zitten en dan krijgt ze straks drinketje van Moeder, maar nog
een beetje wachten, ze heeft ook nog geen hongertje, wel?'
Het kleine ding lag blijkbaar wonderwel naar haar
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zin, de van tevredenheid getuigende geluidjes werden sterker, maar het duurde niet
lang, of het mondje trok samen, al de verdwenen rimpeltjes kwamen terug en een
doordringend geluid gaf te kennen, dat alles niet meer naar den zin van de
jongejuffrouw was.
'O jee, nu al trek?' vroeg Moeder en even op de klok kijkend, schudde ze haar
hoofd.
'Nog geen tijd, hoor kleintje, we moeten nog een kwartier wachten, ik heb zóó
beloofd aan den dokter je niet je zinnetje te geven en je op bepaalde tijden te voeden.
Toe, toe wees nu zoet en kijk eens naar Moedertjes horlogeketting, kijk die eens in
de zonneschijn schitteren!'
Ze bewoog de gouden ketting op en neer, maar het kleine ding scheen er niets van
te merken, het schreeuwde lustig door en bewoog handjes en voetjes op nog wat
onbestemde, maar tamelijk krachtige wijze.
De moederarm suste het lichaampje zachtjes op en neer.
'Stil dan, stil dan, huil nu zoo niet, anders breng je Moeder er toe, je maar vast wat
te geven en dan heet ze weer onverstandig en krijgt knorren, als ze het aan den dokter
moet bekennen.'
Het schreien werd steeds heviger.
'Heeft mijn meisje dan zoo'n honger, zal Moes haar dan die zeven minuutjes maar
schenken? Kom dan maar, dan zal Moeder haar helpen, maar niemand zeggen, hoor,
dat blijft tusschen ons beidjes.'
Niet lang daarna lag er een heel tevreden en voldaan kindje op Moeders schoot
en een paar groote
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oogen staarden voor zich uit, nu en dan even knippend, maar onafgebroken op één
punt gericht.
Mevrouw Terborch boog zich over haar kind heen en keek naar die oogjes, keek
er steeds naar. Ze trachtte de richting van dien blik te veranderen, ze poogde de
aandacht te trekken van die blauwe sterren, die, mooi van kleur en vorm, toch iets
hadden, dat haar bevreemdde, iets in de uitdrukking, dat haar een gevoel van onrust
gaf.
Ze wist zelf niet waarom, maar ze kon de gedachte niet van zich afzetten, dat niet
alles in orde was met haar kleine lieveling.
Vreemd, dat angstgevoel had ze al meer gehad, maar altijd dadelijk weer van zich
afgezet, haar kindje was immers gezond, het kwam goed aan en iedereen vond het
allerliefst, het zou bepaald een mooi, gezond meisje worden.
Maar vanochtend was dat gevoel sterker dan ooit en wat ze zelfs niet had willen
denken, laat staan uitspreken drong zich nu aan haar op: er was iets vreemds in de
uitdrukking van kleine Erica's oogen, iets onbestemds, iets vaags. Ze keerde het
gezichtje zóó, dat de zon vlak op de oogjes scheen en bespiedde vol spanning de
uitwerking: de oogleden knipten zelfs niet.
Een onbeschrijflijk gevoel maakte zich van haar meester.
Zouden die mooie oogjes niet zien?
Zou het licht er niet in doordringen?
Maar neen, neen, dat was onmogelijk, dat kon niet, hoe kwam ze aan zoo'n
gedachte, ze verbeeldde 't zich.
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maar, er was niets vreemds in die kijkertjes, het kindje was nog zoo jong.
Hoe kwam ze toch aan zulke akelige gedachten, toen de zon in die oogjes scheen,
hadden ze zeker wel even bewogen, ze had het alleen maar niet gezien.
Zou ze het nog eens probeeren?
Ze vestigde hare oogen weer op het gezichtje, maar nu waren de oogleden gesloten,
het kleintje sliep na haar maaltijd, het lag daar heerlijk rustig te ademen, een frisch,
gezond poppetje, een kindje om trotsch op te zijn.
Ze had zich vergist, bepááld vergist, maakte ze zich zelve wijs en haar dochtertje
in de wieg leggend, sloot ze de gordijntjes, maar niet, dan na nog even gekeken te
hebben naar die rose vlek op het witte kussen.
'Mooie, lange oogharen heeft ze en zoo donker bij dat blonde haartje, ze zal mooie
oogen krijgen, als ze wat ouder is,' drong ze zich zelf op en begon met zenuwachtig
beweeg een en ander op te ruimen in de kamer.
Ze kon nu niet goed stil op een stoel gaan zitten naaien, ze was opgewonden,
onrustig, ze zou blij zijn, als het koffietijd was en de kinderen thuis kwamen.
Ze was te veel alleen, haar man had niet eens tijd om tusschen den middag thuis
te komen, die zag ze niet meer voor tegen etenstijd en de kinderen den geheelen dag
op school.
Gelukkig daar sloeg de klok twaalf, nu nog een kwartiertje en de jongens waren
thuis en dan
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volgden al gauw de beide meisjes en kreeg ze het voor een uurtje wat gezelliger.
Een half uur later zaten allen om de koffietafel en door het vroolijk gepraat der
kinderen verdween langzamerhand dat vreeselijke gevoel, dat haar dien ochtend zoo
geplaagd had.
Ze lachte mee om de grappen, die Flip vertelde en beloofde Ben een tol, omdat
de zijne weggeraakt was. Hij mocht die met Flip vóór schooltijd even gaan koopen
en Toos zat natuurlijk in een hoekje, met het gebrilde neusje over een boek gebogen,
zoodat ze feitelijk alleen met Albertine in de kamer was.
Toen werd ze weer onrustig en kon de behoefte, om zich eens uit te spreken, niet
weerstaan.
Albertine zat bij het wiegje en hoopte dat Zusje wakker zou worden, ze wilde haar
zoo dolgraag nog eens nemen, voor ze weer naar school moest.
Haar moeder boog zich over haar heen en samen keken ze naar het slapende kindje.
Toen zei ze heel zacht, als durfde ze de woorden niet uitspreken:
'Heb je nooit iets vreemds aan haar oogjes opgemerkt?'
Albertine keek op, heel verbaasd.
'Iets vreemds aan haar oogjes, Moes? Wat bedoelt u?'
'Ja iets ongewoons, ik meen in de uitdrukking.'
Albertine keek nog altijd, alsof ze er niets van begreep.
'Welneen, Moes, hoe komt u er bij, ze heeft mooie, blauwe oogjes, een beetje
uitdrukkingloos nog, daar heeft u gelijk in, maar kleine kindertjes hebben dat
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altijd. Hoe komt u er bij,' herhaalde ze nog eens.
Haar moeder zuchtte verlucht.
'Ja, het is een dwaas idee van me, daar heb je gelijk aan, maar als ik haar op schoot
heb, dan verbeeld ik me wel eens, dat ze wat heel strak voor zich uit staart. Maar als
jullie het geen van allen hebt opgemerkt, dan zal het wel niet zoo zijn,' en wat rustiger
begon ze de koffietafel af te ruimen, ze kon nu die angstgedachte wat van zich
afzetten.
Toen de kinderen weer naar school waren, kwam het terug, dat vreeselijke gevoel,
dat niet alles in orde was met haar kleintje, dat ongeluk dreigde.
Nu vond ze, dat Albertine er niet over oordeelen kon, die was zooveel uit en kon
dus het kindje niet zoo bestudeeren, als zij, die er altijd bij was.
En dan die zonnestraal, die geen uitwerking op de oogjes scheen te hebben.
Had ze zich daar nu in vergist, of was dat zoo.
Kon ze nog maar eens de proef nemen, misschien zou ze dan gerustgesteld worden.
Maar de zon was weg, in de heele kamer was geen enkele zonnestraal op te vangen
en daar het winter was, kon ze het kindje ook niet naar buiten brengen.
Zoo tobde ze een gedeelte van den middag door, trachtend 'afleiding te vinden
voor hare gedachten, door wat te lezen, maar ze was niet in staat, haar aandacht bij
haar boek te bepalen.
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Een poosje zat ze weer met het kindje op haar schoot, maar toen werd ze nog
zenuwachtiger, die starende blik betooverde haar, ze kon het niet meer uithouden,
ze moest zekerheid hebben.
Eensklaps stond ze op, legde haar dochtertje in de wieg, en ging naar haar
schrijftafeltje, waar ze een kaars opstak, die daar stond.
Met de brandende kaars in de hand, liep ze naar het wiegje, sloeg de gordijntjes
zoover mogelijk terug en liet het flikkerende licht zoo dicht, als ze durfde bij de
starende oogjes schijnen.
Het kind scheen er niets van te merken, het lag stil en maakte de gewone geluidjes.

Een oogenblik was het, alsof haar hart ophield met kloppen.
Ze had dus gelijk? De oogjes waren afgesloten voor den invloed van het licht?
Toen richtte ze zich op, blies haastig de kaars uit, zette haar neer, wreef zich de
oogen uit en schudde heftig van neen.
Neen, neen, neen, het was niet zoo, het kon zoo
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niet zijn, het was alles verbeelding, het m o e s t verbeelding wezen.
Ze was zenuwachtig, overspannen, de dokter had al gezegd, dat ze eens uit moest
gaan, het was absoluut niet noodig, dat ze altijd thuis bleef, als het kleintje sliep, kon
best een ander er op passen.
Maar toch moest ze zekerheid hebben, ze zou er vanmiddag met haar man over
spreken, de dokter moest komen, de oogjes van het kind onderzoeken en als die dan
verklaarde, dat alles in orde was, zou ze pas heelemaal gerust zijn.
Dien middag ontstelde mijnheer Terborch niet weinig door hetgeen zijn vrouw
hem vertelde.
Nu zijn aandacht er op gevestigd was, moest hij bij zichzelf bekennen, dat de
starende uitdrukking van die mooi gekleurde oogjes ook hem opviel, maar om zijn
vrouw gerust te stellen, beweerde hij niets bizonders te zien. Hij vond het natuurlijk
best, het oordeel van den dokter te hooren, hij zou hem dadelijk opbellen, hem vragen,
dien avond nog te komen. Maar dan moest ze hem beloven, tot zoolang haar angst
van zich af te zetten, vanavond zouden ze er misschen samen om kunnen lachen.
Zoo pratend op luchtigen toon, ging hij aan tafel, maar ook bij hem was de onrust
opgewekt en hij verlangde even hevig naar de komst van den dokter, als zijn vrouw.
Beiden hoopten zoo vurig, dat die komst verluchting zou aanbrengen en hen
bevrijden van dat dreigende gevoel van naderend ongeluk.
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De dokter kwam en verdween met de ouders in de slaapkamer, waar het kleintje al
in haar wiegje lag.
Beneden in de huiskamer zaten de vier kinderen bijeen, de drie oudste bezig met
hun huiswerk. Johan met een Verkade-Album voor zich, waarin hij de plaatjes mocht
plakken.
Albertine en Toos, die wisten waarvoor de dokter geroepen was, trachtten te
vergeefs hun aandacht aan hun lessen te schenken, ze waren veel te angstig voor den
uitslag van het onderzoek, om iets te kunnen leeren.
Toos zat voor zich uit te staren, met gerimpeld voorhoofd en dicht geknepen lippen,
maar Albertine kon het bijna niet uithouden in die stille kamer en zat te draaien en
te wenden op haar stoel, waardoor ze Flip stootte en hem een verkeerden haal deed
maken in zijn thema, waarbij een inktmop op zijn schrift terecht kwam.
'Zeg, kun je niet stilzitten? Kijk nou eens, wat je gedaan hebt! Daar krijg ik morgen
weer een standje voor,' en ijverig likte hij den inkt af, waardoor hij het uitzicht van
zijn werk nu juist niet verbeterde.
Driftig scheurde hij het blad er uit.
'Nu kan ik weer van voren afaan beginnen,' bromde hij, 'het is toch.... maar wat
mankeert je nou, huil je?'
Werkelijk had Albertine werk hare tranen in te houden.
Hare lippen trilden zenuwachtig, terwijl ze naar haar zakdoek zocht, die op den
grond gevallen was.
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Flip, die dacht, dat ze om zijn uitval schreide, beweerde, dat er toch geen flauwer
schepsels op de wereld waren, dan meisjes, om alles begonnen die te grienen, waarop
Toos hem beval zijn mond te houden, zag hij dan niet, dat Tine verdriet had.
Tine verdriet?
Waarom?
Toen, alsof hem een licht opging:
'Er is toch niets met het kleine wurm?'
Albertine begon hartstochtelijk te schreien en de brilleglazen van Toos sloegen
aan.
'We willen hopen van niet, maar je begrijpt wel, dat de dokter niet voor niets
geroepen is.'
'Wat scheelt er dan aan?'
Johan, die tot nog toe gedaan had, alsof het heele gesprek hem niet aanging, zei
nu ineens:
'Moes is bang, dat ze niet zien kan.'
Alle drie keken den kleinen jongen verbaasd aan, Flip om het nieuws, dat hij daar
hoorde en de meisjes, omdat hij wist, waarom het ging, terwijl niemand het hem
verteld had.

'Hoe weet je dat?' vroeg Toos streng.
'Afgeluisterd,' was het kalme antwoord.
Flip was stil geworden.
'Is dat waar?' vroeg hij toen.
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Albertine knikte snikkend van ja.
'Moes is er bang voor, is het niet vreeselijk?' en met haar hoofd op de tafel, gaf ze
zich aan haar verdriet over.
Toos trachtte haar te kalmeeren.
'Toe, kom, schrei nu zoo niet, we hebben immers geen zekerheid, er is misschien
niets van aan. Laten we nu niet dadelijk het ergste denken, maar afwachten.'
Toen tot haar broertje:
'Ik vind het schandelijk, datje afluistert, wat Vader en Moeder samen praten, je
wordt met den dag ondeugender.'
'Gaat je niks aan, kan ik het helpen, als ik het net hoor. Maar zeg eens, kan ze nou
heelemaal niks zien, net alsof ik mijn oogen dicht doe?'
'Zwijg er nu maar over, we weten er immers nog niets van. Je moet naar bed, het
is je tijd.'
'Ik wacht lekker, tot Moes terugkomt.'
'Plak dan zoetje plaatjes verder en zeg geen gekke dingen,' en Toos boog zich weer
over haar boek, waarin ze geen letter las.
Flip was geheel onder den indruk, van hetgeen hij daar gehoord had.
'Wat moeten we nu met een blind zusje doen,' merkte hij op.
Albertine liet een zucht hooren.
'Zwijg toch,' riep ze, 'zeg toch niet alles zoo koudweg.'
Toen op de pendule kijkend:
'Wat duurt het lang, ik houd die onzekerheid niet langer uit, ik ga naar boven.'
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'Je zult niet binnen mogen komen,' riep Toos haar na, terwijl Flip met dichte oogen
zat, om er zich in te denken, wat een blinde gevoelen moest.
'Tine zal wel zoo dadelijk terugkomen,' beweerde Toos, 'ze zullen haar boven niet
binnen laten. Daar heb je haar al, ik hoor voetstappen. Neen, het is Vader, die den
dokter uitlaat, nu zullen we het weten,' en met gloeiende wangen en angstige oogen
staarde ze naar de deur, waardoor dan ook al sooedig haar vader binnenkwam.
Hij zag zeer bleek en zeer ernstig en knikte alleen even, in antwoord op Toos'
vragenden blik.
'O, Vader!'
'Ja, helaas, Moeder had gelijk, het onderzoek heeft uitgemaakt, dat ons kleintje
niet zal zijn, als andere kinderen, ze zal waarschijnlijk nooit kunnen zien.'
Zijn stem trilde en hij beet op zijn knevel, om zijn aandoening meester te blijven.
Flip tuurde op zijn schrift, even had hij zijn vader aangekeken, maar diens pogingen
ziende om zich goed te houden, had hij dadelijk zijne oogen afgewend en kampte
nu met zijn eigen tranen.
Jongens huilen niet, maar van zoo iets werd je toch beroerd, dat arme wurm!
Alleen Johan plakte kalm een nieuw plaatje in zijn album. Hij dacht er over na,
dat Moeder misschien wel niet zooveel van zoo'n blind zusje zou kunnen houden en
hij dan weer de eerste zou worden voor haar.
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III.
Vier jaar later.
Het Gymnasium ging uit.
Flip, nu sedert een paar jaar gymnasiast, stond met een troepje jongens uit zijn
klasse te praten.
'Zeg, Flip, daar heb je je zuster,' zei er een.
'Dat's wat nieuws,' beweerde Flip, 'waar wou je, dat ze anders was.'
'Neen, ik bedoel niet, die met den bril, ik meen de andere, de mooie.'
'Een mooie,' viel er een uit, 'waar, laat 's kijken.'
Flip stak zijne handen in zijn zakken, na zijn boekentasch een duw te hebben
gegeven, zoodat die stevig onder zijn arm zat en haalde zijne schouders op.
'Wat kan jou dat schelen.'
'Gaat je niet aan, wijs maar op.'
'Nou, kijk dan maar goed, die daar met dien groenen hoed op, ze staat met Toos
te praten.'
De jongen keek in de richting, waarin Flip wees en zag een mooi blond meisje,
met een elegant figuurtje.
'Die? O maar, dat 's al een dame, dat 's niks voor mij.'
Flip begon te lachen.
'Hoeft ook niet. Een lekkere dame anders, ze gaat nog op school.'
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'Och kom, heusch?'
'Waar?'
'H[oe ou]d is ze dan?'
Flip haalde alweer zijne schouders op en keek doodonverschiìiig naar zijn zuster,
die den jongens zoo'n belang scheen in te boezemen.
'Achttien, 4de H.B.S., zeur er nou niet langer over.'
'Achttien en dan pas vierde, dat is ook geen bol, zeg,' vond er een.
Flip kreeg een kleur.
Het is iets anders je eigen zuster af te takelen, dan het een ander te hooren doen.
'Kijk naar je eigen, 't is waarachtig, of jij zoo'n wonder bent.'
'Ze is in ieier geval mooi, wat kan het schelen, of meisjes knap zijn,' en Albertine's
bewonderaar deed zijn best haar aandacht te trekken, om haar te kunnen groeten.
'Die andere zus van je kan er een puntje aan zuigen.'
'Toos? Wel, die steekt jullie allemaal in haar zak, laat die maar loopen!'
'Zoo'n bol?'
'Net zeventien en al in de vijfde, even achttien, als ze eindexamen doet, 'k wou,
dat ik al zoover was.'
Een diepe zucht vergezelde deze woorden.
De jongens begonnen te lachen.
Het was bekend, dat Flip nu juist geen ijverig werker was en heel wat liever zijn
tijd aan sport gaf, dan aan zijne boeken.
'Dat zal nog wel een poosje duren,' lachte er een.
'Als ik er maar ooit kom,' zuchtte Flip weer.
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'Zeur toch niet,' was de welgemeende raad, 'denk liever aan onze match van
vanmiddag, maak maar dat je op tijd bent.'
'Jawel, maar dan moet ik nou gaan.' En toen tot zijn vriend:
'Vooruit Frits.'
Op een draf liepen de jongens naar huis, opeens vervuld van de match, die dien
middag op het voetbalterrein gehouden zou worden.
Intusschen had Albertine haar arm door dien van Toos gestoken en slenterden de
beide meisjes samen naar huis.
'Hoe was je eigenlijk zoo vroeg, dat je me halen kondt?' vroeg Toos.
'Mijnheer van Dalen is ziek, daardoor hadden we het wiskundeuur vrij.'
'Een heel uur vrij? Waar heb je al dien tijd ge- zeten?'
Albertine kreeg een kleur.
Die Toos keek haar ook zoo spottend aan.
'Een beetje gewandeld,' zei ze.
'Met Mies?'
Albertine kleurde nog sterker en gaf Toos' arm een drukje van verstandhouding.
'Dat komt er nu niets op aan, maar ik ben je komen halen, omdat ik je wat vragen
wilde, voor we thuis waren.'
'Ik dacht ook al, waaraan heb ik die eer te danken. Spreek maar op, wat wou je.'
Albertine aarzelde even.
,Ja, zie je, je weet, dat ik Moeder beloofd heb, van-

Felicie Jehu, Blind zuske

31
middag thuis te blijven bij de kinderen.'
'Ja, dat weet ik, en?'
'Nu ze zoo verkouden zijn, heeft Moes niet graag, dat Johan met Zuske alleen blijft
met de meiden, je weet Jo is niet altijd aardig voor het kleintje en ze verveelt zich
zoo gauw, ze moet een beetje bezig gehouden worden, het arme zieltje.'
'Best, dat kun jij dan doen, als je bij haar thuis blijft, zooals je beloofd hebt.'
Albertine zweeg even, ze scheen niet goed met haar voorstel voor den dag te
durven komen en Toos hielp haar ook heelemaal niet.
'Och, zie je,' begon ze weer, 'doordat mijnheer van Dalen ziek is, kan Eddie nu
geen privaatles nemen en heeft hij dus een vrijen middag. Je moet niet vergeten, dat
hij het altijd zoo druk heeft, nu hij voor zijn eindexamen zit en dus is het iets
bizonders, als hij zoo eens een extramiddagje vrij heeft.'
'Dat treft hij dan,' zei Toos droog. Ze begreep best, waar Albertine heen wilde en
had er niets geen zin in, haar eigen vrijen tijd op te offeren.
'Heb jij afspraak gemaakt voor van middag?' vroeg Albertine nu.
'Neen, maar ik weet toch best, hoe ik mijn tijd besteden zal.'
Albertine zuchtte diep.
'Je wilt dus niet. Die arme Eddie zal zoo teleurgesteld zijn.'
'Dacht je dat ik Eduard in plaats van mijnheer van Dalen les wilde geven? Ik begrijp
anders niet, wat hem belet om van zijn vrijen middag te
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profiteeren. Hij kan eens lekker gaan fietsen.'
Albertine greep Toos' arm, dien ze losgelaten had, weer stevig vast en drukte hem
tegen zich aan.
'Je begrijpt best, wat ik bedoel, speel nu maar geen comedie. Als ik niet met Eddie
mee ga, heeft hij geen plezier. Toe, wees nu lief!'
Toos had geen lust om toe te geven.
'Jij met je Eddie, noem den lummel toch Eduard, waarom geef je hem zoo'n
bespottelijken verwijfden naam.'
Op het woord 'lummel' richtte Albertine zich even op, alsof ze beleedigd was,
maar ze moest Toos te vriend houden en daarom begon ze weer:
'Toe Tooske, doe het nu maar, een ander keer blijf ik dan eens voor jou thuis.
Moeder moet vanmiddag uit en de kinderen kunnen niet samen alleen blijven. Je kunt
zoo heerlijk met Zuske spelen, ze is zoo graag met jou,' voegde ze er vleiend bij.
Toos zweeg; blijkbaar kostte het haar moeite toe te geven, ze had zoo'n verrukkelijk
boek, waarin ze nu eens rustig een paar uurtjes had kunnen lezen, als ze bij de kinderen
bleef, zou daar niets van kunnen komen, haar blind zusje wäs geducht veeleischend
en moest altijd bezig gehouden worden. Van alleen spelen, wilde het haast nooit
hooren. Dat was wel een beetje Moeders schuld, die door overmaat van medelijden
met haar gebrek, haar erg bedierf, iets waar ze trouwens allemaal aan mee deden.
Albertine liep zwijgend naast haar voort.
Ze kende Toos en wist, dat ze, vóór ze thuis waren, wel zou toegeven.
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En ze had gelijk.
Voor ze naar binnen gingen, zei Toos kortaf:
''t Is goed, je kunt gaan,' en voor Albertine haar had kunnen bedanken, was ze de
gang in en liep naar binnen, waar moeder en de kinderen al aan de koffietafel zaten.
Kleine Erica was nu vier jaar. Als men haar zoo zag zitten, zou men nooit gedacht
hebben, welk een ramp dat jonge leventje van den aanvang af had verduisterd.
Verduisterd meer in letterlijken, dan in figuurlijken zin, het kindje zag er heelemaal
niet ongelukkig uit.
Het frissche gezichtje stond vroolijk, terwijl ze met handig tastende vingertjes,
zonder ooit mis te grijpen, haar boterhammetjes van haar bordje naar haar mond
bracht. Alleen toen ze haar melkbeker niet precies vond staan, waar ze dien gewoon
was, kwam er een booze trek om het mondje en greep het handje wat driftig rond.
Haar moeder haastte zich den verschoven beker bij de tastende vingertjes te brengen
en tevreden gesteld, dronk het kind de melk op, zonder een druppel te morsen.
Moeder keek met verteederde blikken naar haar jongste, wat was het toch een
mooi kindje, met dat prachtige blonde krulhaar rond haar rose gezichtje en die groote,
blauwe kijkers, waarvan alleen de starende uitdrukking deed zien, dat ze niet waren,
als andere oogen.
Haar arm, klein meisje!
Hoewel haar man haar steeds voorhield, dat het
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kind nooit het gebruik van hare oogjes gekend had, en dus het gezicht niet zoo miste,
als men wel denken zou, kon ze het toch nooit vergeten, een groot medelijden vervulde
steeds haar hart en daarom was ze niet alleen zelf steeds met haar kleintje bezig,
trachtend zelfs haar onuitgesproken wenschen te raden, maar spoorde ook voortdurend
de anderen aan, steeds lief voor het kleine zusje te zijn en het zooveel mogelijk
pleizier te doen.
Haar man zei, dat ze het bedierf, dat het kindje luimig en nukkig zou worden, maar
op zijn beurt deed hij al niet anders en als ze hem dat onder het oog bracht,
verontschuldigde hij zich, door te zeggen, dat hij zoo weinig thuis was en dien korten
tijd van samen zijn toch niet besteden kon, met voor boeman te spelen.
Ze zou dat zelf ook niet graag gezien hebben, ze zou het niet hebben kunnen
verdragen, dat iemand een onvriendelijk woord tegen haar ongelukkig kind sprak.
'Zuske is nog erg verkouden, Tine, zul je vanmiddag goed op haar passen?'
Albertine kreeg een kleur.
'Toos zal bij haar blijven,' zei ze, 'ik wilde zoo heel graag gaan fietsen vanmiddag.
Haar moeder trok even hare wenkbrauwen samen.
'Je hadt me toch beloofd, thuis te blijven,' zei ze, 'niet, dat ik het niet lief van Toos
vind, maar...'
'Ik wil niet, dat Toos bij ons blijft,' verklaarde Johan, een dik ventje, wien men
zijn tien jaren niet aan zou zien.
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'Dat wordt je niet gevraagd,' zei Toos, 'je bent liever met Tine, hè, omdat die je in
alles je zin geeft, maar vanmiddag gedraag je je fatsoenlijk, hoor, of ik zal je!'
Johan stak zijn tong uit, maar liep daarop van tafel weg, om aan de wrekende hand
van zijn zusje te ontkomen.
'Toe Toos, vergeet niet, dat hij pas ziek geweest is, wees wat voorzichtig met hem,'
verzocht Moeder.
'Ziek, ziek, een verkouden keel, die al weer over is, de bengel moest naar school,
daar hoort hij.'
'Dat zullen Vader en ik beslissen. Beloof me nu maar vanmiddag geen ruzie te
maken.'
'Ruzie maken met zoo'n klein kind,' en veront- waardigd stond ook Toos op en
liep gauw naar boven. Voor Moeder uitging, kon ze dan nog een beetje lezen, straks
kwam daar niets meer van.
Een uurtje later zat Toos in de huiskamer met Zuske op schoot en Johan aan hare
voeten een verhaal te vertellen, zooals zij alleen dat kon.
De beide kinderen waren een en al aandacht en men kon zich geen vreedzamer
troepje voorstellen, dan het drietal, dat daar zoo rustig bij elkaar zat.
Johan's oogen hingen letterlijk aan de lippen der vertelster en Zuske's vingertjes
gleden van tijd tot tijd, bij een heel spannende passage, over zijn gezicht.
Ze wilde zoo graag weten, hoe hij het wel vond en het verhaal was te mooi, om
het door vragen af te breken. Als Johan met open mond zat te luisteren, vond hij het
gehoorde prachtig en als de tastende vingertjes de van elkaar gespleten, warme lippen
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ontmoetten, kwam er een tevreden trekje op het gezichtje, Johan genoot even veel
als zij.

Haar broertje, hoewel al jaren gewoon aan die aanraking, had daar nog steeds een
griezel van. Hij vond iets engs in dat zachte gestrijk over zijn gezicht, hij kreeg er
kippevel van, verklaarde hij en dikwijls duwde hij het tastende handje dan ook terug.
Dat had dan een uitbarsting van drift van Zuske ten gevolge en dan kreeg hij de
schuld. Hij was er zoo goed als zeker van, dat Toos hem de kamer uit zou zetten, als
hij Zus niet haar gang liet gaan. Hij moest dat mooie verhaal ten einde hooren en
daarom verdroeg hij dezen keer de tastende aanraking zwijgend
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en trok alleen maar even een afkeerig gezicht, toen de vingertjes weer weg waren en
er bij Erica dus geen huilbui meer volgen kon.
Het verhaal was uit en Toos loosde een diepen zucht.
Wat nu?
Hè, ze zou zoo dolgraag wat lezen, konden die kinderen nu niet eens een half
uurtje zich zelf bezig houden.
Ze vond het altijd verkeerd, dat met Zuske zoo voortdurend gespeeld werd, dat
kon toch zoo haar heele leven niet doorgaan. Ze moest bepaald leeren, eens alleen
bezig te zijn.
Wacht, ze wist wat.
Vader had gisteren een doos kralen voor haar mee gebracht, groote en kleine, daar
had ze nog niet mee gespeeld, die zou ze haar leeren aanrijgen en als Johan dan wat
wilde kleuren of teekenen, kon zij best een beetje lezen. Zoo gedacht, zoo gedaan.
Zuske wilde graag kraaltjes leeren rijgen en Johan stemde er in toe, te gaan
teekenen. Hij zou een mooie soldatenteekening maken, die kon hij dan kleuren ook.
Met veel geduld wees Toos het kleine ding het verschil tusschen de groote en de
kleine kralen en hoe ze nu om beurten er een aan een draad moest rijgen, en toen
Zuske zei, het nu wel alleen te kunnen, nam ze haar boek.
Eerst had ze niet veel rust, telkens moest ze zien, of het zóó goed was en haar
oordeel zeggen over de teekening van Johan, maar na een poosje ging het
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beter, de, kinderen raakten verdiept in hun werk en zij in haar boek.
Ze trof het, dat Zuske bij uitzondering alleen bezig wilde zijn en dat Johan zoo
rustig zat te teekenen. Alleen wilde ze wel, dat ze niet zoo voortdurend hardop
praatten, het hinderde haar bepaald.
Als ze eens in de voorkamer ging zitten, met de deuren open, kon ze toch wel een
oogje op hen houden en daar zou ze het gebabbel minder hooren.
Ze nestelde zich heerlijk in een gemakkelijken stoel en al heel gauw bestond de
buitenwereld niet meer voor haar en zoo merkte ze eerst niet, dat het lustige gebabbel
langzamerhand overging in gekibbel.
Erica, niet wetend, dat Toos weggegaan was, had al een paar keer om hulp bij het
rijgen gevraagd en geen antwoord krijgend, vroeg ze, of Toos er niet meer was.
'Neen,' was het korte antwoord.
'Waar is ze dan naar toe?'
'Weet niet.'
'Help jij me dan even.'
Johan zat met van inspanning uitgestoken tong te kleuren, het lukte net zoo mooi,
het zou een prachtteekening worden, hij zou haar aan mijnheer geven, zoodra hij
weer naar school mocht, die vond zulke dingen zoo aardig.
Hij duwde dus het handje terug, dat hem naald en draad toestak, om op nieuw in
te steken en deed dit ruwer, dan juist noodig was.
'Toe zanik nou niet.'
'Maar je moet me helpen.'

Felicie Jehu, Blind zuske

39
'Straks, hou nou je mond, anders verknoei ik alles en het wordt juist zoo leuk.'
'Wat doe je dan, laat me eens zien,' en als naar gewoonte strekte het handje zich
uit en bewoog zich in de richting van het werk van Johan.
Deze was zoo verdiept in zijn schilderstuk, dat hij niet merkte, hoe de tastende
vingertjes naderden en hij liet een schreeuw van schrik, toen eensklaps een veeg over
de natte verf zijn kunststuk onherroepelijk bedierf.
Woedend van spijt vloog hij op en sloeg met zijn potlood naar de noodlottige
vingertjes, die kalm doorgingen met betasten van het papier.
Een kort oogènblik van stilte en toen een erbarmelijk gehuil, dat Toos deed
opvliegen en naar de achterkamer loopen.
Daar vond ze een tooneel van groote verwarring.
Het tafeltje was omgestooten, water en verf liepen over den grond, die bezaaid
was met kralen.
Een bitter huilend, klein meisje en een jongen, wiens drift wel wat bedaard was
door de gevolgen er van en die nu wat schuw naar zijn zuster keek. Hij wist, hoe
streng het verboden was, Zuske pijn te doen en was zich heel goed bewust, een harden
tik met het potlood gegeven te hebben.
Hij hield zijn handen maar vast tegen zijn ooren, die Toos kon zoo gemeen knijpen.
Voor deze recht wist, wat er eigenlijk gebeurd was, ging de deur der kamer open
en kwam haar moeder binnen.
'Wat is hier gebeurd? Wat scheelt het kind?'
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vroeg ze ontsteld, bij het kleine meisje neerknielend.
Dit stak haar handje uit, waarop duidelijk een roode streep te zien was en jammerde:
'Jo heeft het gedaan, die akelige Jo heeft Zuske pijn gedaan.'
Het gekwetste handje kussend, keek Moeder met booze oogen naar den jongen,
die daar erg verlegen stond te kijken, maar zijne handen van zijne ooren had genomen,
nu Moes er bij was, zou Toos toch niet durven.
'Heb jij dat arme kind geslagen? Schaam je je niet? Je bent toch een vreeselijk
ondeugende jongen, een wreede jongen, om je arm klein zusje pijn te doen.'
Johan worstelde met zijne tranen. Hij vond het meisjesachtig om te huilen, maar
dat Moeder zoo boos op hem was, zonder dat ze eigenlijk wist wat er gebeurd was,
werd hem bijna te machtig.
Intusschen jammerde Zuske voort, Johan steeds beschuldigend van stout te zijn
en haar pijn gedaan te hebben.
'Wees nu maar stil,' viel Toos in, 'dat weten we nu wel.'
Haar moeder keek verontwaardigd naar haar.
'Jij hadt wel wat beter op het arme, kleine ding kunnen passen, maar jullie zijn
allemaal eender, allemaal even egoïst. Kijk nu toch zoo'n arm mishandeld handje
eens aan,' en het kind loslatend, nam ze Johan bij een schouder en duwde hem de
deur uit.
'En jij naar bed, voor straf kom je er niet meer
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uit vandaag, dan kun je eens goed nadenken over je wreedheid. Vooruit, gauw een
beetje.'
Johan verzette zich krachtig.
'Ik wil niet naar bed, u weet niet eens, hoe het gebeurd is, dat nare kind....'
Juist klonk er een nieuwe jammeruitval, Zuske had ontdekt, dat al hare kralen over
den grond lagen.
Opgewonden door het verdriet van het kind. dat ze toch al als zoo beklagenswaardig
beschouwde, wilde mevrouw Terborch van geen verontschuldiging hooren.
Johan moest direct naar bed, daar hielp niets tegen, er. was in zijn moeders oogen
nu eenmaal geen grooter misdaad, dan het arme, blinde zusje pijn en verdriet te doen.
Toos hielp intusschen Erica de kralen weer bij elkander zoeken en belde, om de
ongelukkige overblijfselen te laten opruimen, yan wat zoo kort te voren nog den trots
van Johan had uitgemaakt.
Daar trachtte ze van Zuske te weten te komen, wat er eigenlijk gebeurd was, maar
ze begreep alleen, dat het kind op haar wijze had willen zien en dat Johan het toen
geslagen had.
Toen dien middag aan tafel mijnheer Terborch Johan miste en hoorde, wat er
gebeurd was, kreeg hij den indruk, dat zijn vrouw wel wat haastig recht gesproken
had. Hij wilde wel eens hooren, hoe de jongen zelf de zaak voorstelde en ging dus
na het eten naar boven, om eens met Johan te praten.
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Weer beneden gekomen, zei hij niet veel, zoolang Flip en de meisjes in de kamer
waren, maar toen hij met zijn vrouw alleen gebleven was, Flip naar bed en Albertine
en Toos in hun eigen kamer nog aan het werk, begon hij er over.
Hij vertelde zijn vrouw, hoe Zuske onwillekeurig de teekening van Johan bedorven
had en hoe deze daarover echt verdriet gehad had en in zijn drift, zijn eigen rechter
was geweest.
De jongen begreep nu zelf, dat Zuske het niet expres gedaan had, maar hij was
pas tien jaar en onnatuurlijk was het niet, dat hij zijn zelfbeheersching verloren had.
Jongens zijn trouwens onder elkaar gewoon, hun goed recht uit te vechten.
'Maar toch niet met een ongelukkig, blind kind,' vond zijn vrouw.
'Laat dat 'ongelukkig' er nu eens af. Natuurlijk is een jongen als Johan te ruw voor
zoo'n klein meisje, hij moet zich maar zoo min mogelijk met haar bemoeien.'
'Dat heb ik ook veel liever, hij is te wild voor haar, maar ze speelt wel eens graag
met hem. Altijd met volwassenen spelen is voor een kind toch niet het ware.'
Mijnheer Terborch was nu, waar hij wezen wilde.
'Juist,' beaamde hij, 'het is zoo jammer, dat ze niet een zusje van ongeveer gelijken
leeftijd heeft. Dat zou zoo goed voor haar zijn, een speelkameraadje, dat zacht met
haar omging en niet zooveel met haar in leeftijd verschilde.'
'Ja, maar waar dat te vinden! Als ik wel eens
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een kleintje bij haar op visite vraag, is dat schuw voor haar, ze beweegt zich wat
anders, dan andere kinderen en wil natuurlijk graag alles betasten. Dan begint zoo'n
kind te huilen en wil niet meer terugkomen, dat heb ik al eens ondervonden.'
Mijnheer Terborch zat in gedachten.
'Ja zeker,' zei hij na een poosje, 'je heb gelijk, het beste zou zijn, als ze een zusje
van gelijken leeftijd had.'
Zijn vrouw lachte.
'Jammer, dat je zoo'n meisje maar niet kant en klaar koopen kunt.'
'Neen, dat nu wel niet, maar.... Hoor eens, ik loop al een paar dagen met een plan
rond en die scène van vandaag nu weer, maakt dat ik er hoe langer hoe meer lust in
krijg.'
'Wat is dat dan?' vroeg zijn vrouw nieuwsgierig.
Mijnheer Terborch leunde achterover in zijn stoel en keek over zijn brilleglazen
zijn vrouw aan.
'Je weet, dat Hendriksen indertijd een goed vriend van me was en dat hij een paar
jaar geleden gestorven is.'
'Ja?'
'Nu, verleden week is zijn vrouw hem gevolgd en laat een klein weesje achter, een
meisje van een jaar of vijf. Geld is er niet, vanmiddag hoorde ik, dat er geen
rechtstreeksche familie is en de verre neven en nichten zich niet verplicht achten,
het kind op te voeden. Daar blijft dus niets anders voor over, dan het weeshuis.'
'Hoe treurig!'
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'Ja, wel treurig, als Hendriksen dat geweten had! Zie je, hij heeft me indertijd eens
uit een groote moeilijkheid geholpen en nu voel ik me eigenlijk verplicht op mijn
beurt zijn kind te helpen.'
Mevrouw Terborgh voelde zich zenuwachtig worden.
Zou haar man....?
Maar dat ging toch niet, wie weet, wat voor een kind men in huis haalde en dat
met kleine Zus.
'Ja?' zei ze weer vragend.
'Och, zie je, ik dacht zoo, we moesten dat kindje maar tot ons nemen, we kunnen
het best doen en het zou meteen een speelkameraadje voor Zuske zijn. We zouden
er zoo'n goed werk mee doen, het kindje is nog zoo jong voor een weeshuis.'
Nu was het de beurt aan mevrouw, om in gedachte te verlinken.
'Weet je iets van dat kind af?'
'Een van haar neven is bij me geweest, om me te vertellen, hoe de zaken stonden.
Hij vond het zelf zonde van het kindje, het schijnt een lief, zacht meisje te zijn. We
zouden het in ieder geval eens kunnen probeeren niet waar?'
Ja, dat zou kunnen, financieel was er geen bezwaar en het zou wel prettig zijn, als
het kleintje een kind bij zich had, om mee te spelen. Het was wel erg vermoeiend en
gebonden, haar altijd bezig te moeten houden, natuurlijk zou ze er in den beginne
goed op letten, of dat kind wel lief was en zacht. Viel het niet mee| dan kon het altijd
ergens anders onder dak gebracht worden.
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'Nu, hoe denk je er over? Willen we onze beslissing uitstellen tot morgen? Als je er
eens over geslapen hebt, ben je het misschien meer met jezelve eens.'
'Neen, dat hoeft niet. We kunnen het probeeren, misschien zal het werkelijk prettig
voor Zuske zijn.'
'Dat zal het zeker,' vond haar man en hij voegde er in gedachte bij: en nuttig en
goed. Ons kleintje moet een beetje leeren inzien, dat ze niet heel alleen het spilletje
kan zijn, waarom alles draaien moet. Kinderen voeden elkander op.
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IV
Mia
Voor Zuske was het een belangrijke dag: Vader was op reis geweest en werd vandaag
thuis verwacht.
Maar het mooiste was, dat hij beloofd had een zusje mee te brengen, dat altijd met
haar zou kunnen spelen. En dat niet zoo'n heel klein kindje, als er laatst bij Marietje
gebracht was, zoo'n schreeuwertje, dat maar den heelen dag in een wiegje lag en
waarmee je heelemaal niet spelen kon, neen Vader zou een _zusje meebrengen, dat
even groot was, als zij zelf. Nu kon het haar ook niet meer schelen, of Marietje niet
wilde komen spelen, omdat ze niet van het kleine zusje af wilde.
Ze begreep natuurlijk niet, dat haar moeder dit voorwendsel aangegrepen had, om
te verklaren, hoe het kwam, dat het buurmeisje niet komen wilde. Ze mocht niet
weten, dat Marietje gezegd had, nooit meer bij dat 'enge kind, met die vingers, die
altijd aan je zaten,' te willen komen.
Zuske had het wegblijven van haar vriendinnetje erg naar gevonden, ze speelde
zoo graag met een ander kind, dat was iets bizonders voor haar, ze was dat niet
gewoon, maar juist daardoor was ze geen prettig speelkameraadje, ze wist zich niet
te schikken
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en wilde altijd absoluut haar eigen willetje doorzetten. Ze mocht dat altijd doen, als
ze met volwassenen speelde en dacht er gewoon niet over, dat een ander kind ook
wel eens wilde doen, waar het zelf lust in had.
Ze was zich nog tamelijk onbewust van haar gebrek, hoorde wel spreken van zien,
maar dat deed ze immers ook met haar vingers.
Hoe jonger ze was, hoe minder ze zich bewust geweest was, anders te zijn, dan
andere kinderen, maar nu begon het toch langzamerhand tot haar door te dringen,
dat die kinderen iets bezaten, dat zij niet had, ze kon er zich geen klaar begrip van
vormen, wat dat eigenlijk was, maar het moest iets zijn, dat prettig was om te hebben,
want Moeder beklaagde haar, omdat ze het miste.
In 't algemeen dacht ze er nog weinig over na en was tevreden, als er met haar
gespeeld werd en ze doen mocht, wat ze graag wilde, en vooral, als ze wat lekkers
kreeg. Daar was ze dol op, niets vond ze heerlijker, dan wanneer Moeder haar stilletjes
een lekker hapje toestopte.
Nu zou straks dat nieuwe zusje komen, ze zou altijd iemand hebben om mee te
spelen en ze stelde zich daar gouden bergen van voor.
Mevrouw Terborch hoorde haar gebabbel aan en ze voelde zich niet heelemaal
gerust.
Zou de komst van dat vreemde kind aan de ver wachting beantwoorden?
Wie weet, wat voor een kind het was, de familie, die het kwijt wilde zijn, zei er
natuurlijk niets dan
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goeds van, maar zij had er een zwaar hoofd in.
Als kleine Zus het maar met haar vinden kon.
En dan, ze schaamde zich eigenlijk voor die gedachte: als het vreemde kind maar
niet liever en mooier was, dan haar kleintje!
Bij haar zou dat natuurlijk niets geen gewicht in de schaal leggen, maar ze zou het
niet prettig vinden, als het kleine Marietje, zooals toevallig ook dit kind heette, te
veel in de harten der anderen sloop, haar arm meisje zou toch altijd al gauw achteraan
komen, door haar treurig gemis.
Ze keek naar Zuske en was getroost op één punt, zoo'n fijn poppetje zou het wel
niet zijn, zulke engelenkopjes met gouden krulletjes waren er niet veel.
Nog tevredener werd ze, toen ze haar pleegdochtertje gezien had.
Haar man bracht een vrij groot meisje mee, met een niet mooi, hoewel eigenaardig
gezichtje.
Kort geknipt zwart haar, zonder de minste krul, met een scheve scheiding gekapt,
zwarte oogen in een bleek-bruin gezichtje, een eigenaardig wipneusje, een wat groote
mond, waarin mooie, witte tandjes.
Met een zucht van verlichting constateerde ze: Zus was veel mooier en vooral veel
aanvalliger. Aanvallig was het nieuwe pleegdochtertje heelemaal niet.
Het,stond daar schuw rond te kijken en toen haar nieuwe moeder het naar zich toe
trok, om het een hartelijken welkomskus te geven, liet het zich kussen, zonder in het
minst die liefkoozing te beantwoorden en liet intusschen hare groote oogen
ronddwalen door de kamer, alsof het 't noodig vond, ineens de plaats

Felicie Jehu, Blind zuske

49
goed op te nemen, waar het voortaan leven zou.
Wat onaangenaam aangedaan, liet mevrouw Terborch haar los.
'Ze is groot,' zei ze tegen haar man, 'grooter dan Erica, ze is immers even oud?'
'Een beetje ouder, ze is al vijf, niet waar poes, je bent al een groote meid van
vijfjaar?'
Het kind antwoordde niet, knikte alleen maar even toestemmend.
Mijnheer Terborch knipoogde tegen zijn vrouw.
'We zijn nog niet erg samen opgeschoten,' zei hij, 'ik heb er nog niet veel meer uit
kunnen krijgen, dan een enkel woordje. Het schijnt een beetje een schuw kind te zijn,
zou het niet het beste zijn, Zuske te laten komen en ze dan met haar beidjes alleen
te laten, jij kunt van uit de voorkamer een oogje op hen houden, terwijl ik me wat
ga verfrisschen. Eerlijk gezegd, heb ik daar groote behoefte aan, prettig is het niet
precies, te reizen met een kindje, waaruit je geen woord krijgen kunt, terwijl je toch
aldoor het gevoel hebt, dat je er vriendelijk tegen zijn moet en je dus voortdurend
inspannen moet. Ik geloof niet, dat ze heel gemakkelijk te winnen zal zijn, kijk ze
daar nu eens teruggetrokken en somber staan.'
Marietje had zich werkelijk naar het verst verwijderde hoekje der kamer begeven
en stond daar nu voor zich uit te kijken met oogjes, die haast te wijs keken voor zulk
een jong kind.
'Ja,' zei zijn vrouw, 'laten we probeeren, wat Zuske uitwerken kan, ze is blijkbaar
geducht verlegen.'
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'Ik vind het meer stugheid.'
'Ook mogelijk, maar toch zal ze met een kind wel beter kunnen opschieten, dan
met ons. Ga jij nu maar, ik zal wel op haar letten.'
'Eerst even zien, hoe Zus haar ontvangt. Wil je haar halen?'
Mevrouw Terborch ging naar boven, waar kleine Erica letterlijk vast gehouden
moest worden door het dienstmeisje, dat op haar passen zou, terwijl haar moeder
eerst alleen het nieuwe zusje ontvangen wilde.
'Ze is haast niet te houden, mevrouw, ze is vreeselijk druk, ik ben blij, dat u komt.'
'Mag ik mee? Ik wil naar het nieuwe zusje,' en het kind drong zich tegen haar
moeder aan en klemde zich aan haar vast, bang weer achtergelaten te worden.
Mevrouw Terborch nam haar op haar arm en droeg haar naar beneden. Voor de
tuinkamer gekomen, zette ze haar op den grond en opende de deur.
'Hier zijn we, kom nu eens hier, Marietje en zeg je nieuw speelkameraadje eens
goeden dag,' zei ze opgewekt, 'maak jullie nu maar eens gauw kennis samen.'
Marietje deed geen stap voorwaarts en Zuske, die haar handje uitgestoken had
naar haar nieuw vriendinnetje, voelde niets dan lucht.
Mevrouw Terborch nam haar bij. de hand en bracht haar naar het hoekje, waar het
kind zich terug getrokken had.
'Kom nu eens hier, Marietje en geef Zus eens lief een handje.'
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Het kleine drong zich tegen den muur, als had het daar wel door willen kruipen en
zei stug:
'Ik heet geen Marietje.'
Mevrouw Terborch keek verbaasd haar man aan.
'Heet ze geen Marie?'
Deze knikte met zijn hoofd.
'Jawel, zoo heet ze wel, maar ik geloof, dat ze een beetje anders genoemd wordt.
Mie of zoo iets.'
'Wordt je Mie genoemd?' vroeg zijn vrouw aan het kind.
Geen ander antwoord, dan een ontkennend schudden van het donkere hoofdje.
'Hoe dan?'
'Ik ben Mia van Moesje.'
Ineens vulden zich de oogen van haar toekomstige pleegmoeder met tranen.
'Het arme kind,' fluisterde ze haar man in.
Toen met een heel vriendelijk stemgeluid:
'Zullen we je dan ook Mia noemen, liefje?'
Het kind knikte van ja.
Het had geen oog af, van het kleine, blonde meisje, dat daar bij haar .gebracht
was, ze keek er naar, als naar een wonder.
Ze hadden haar verteld, dat ze naar een klein meisje zou 'gaan, dat blind was en
dat ze daar erg lief en zoet tegen moest zijn.
Ze had eerst niet goed begrepen, wat het precies zeggen wilde, blind te zijn, maar
toen hadden ze haar de oogjes laten sluiten en haar verteld, dat het kleine meisje, net
als zij nu, niets zien kon. Ze had zich natuurlijk een kind met dichte oogen voorge-
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steld en daar stond nu een meisje met groote, open oogen, die haar aankeken.
Het was dus niet waar, wat ze haar verteld hadden.
Ze had graag willen weten, wat er nu eigenlijk van aan was, maar durfde niets
vragen, die vreemde mijnheer en mevrouw maakten haar zoo verlegen.
'Laten we ze nu samen alleen laten,' vond mijnheer Terborch, 'dan zullen ze het
vlugst met elkaar op hun gemak zijn.'
Zijn vrouw meende ook, dat dit het beste zou wezen, zóó schoot men niet op en
het handje van Zuske loslatend, duwde ze haar nog wat dichter bij het schuwe figuurtje
tegen den muur en zei:
'Speel jullie nu maar samen een beetje, als zoete kindertjes, dan kom ik zoo meteen
terug en breng wat lekkers mee.'
Met deze woorden ging ze de kamer uit, gevolgd door haar man en liet de beide
kinderen alleen.
Zuske stak haar handje uit, ze wilde het nieuwe zusje zien.
Mia onttrok zich aan de tastende vingertjes en week opzij af.
'Ik wil je zien, kom hier,' beval Zuske.
'Dat kun je zoo ook wel, ik ben dicht genoeg bij je.'
'Maar ik kan je niet aanraken, ik wil je bevoelen.'
'Ik wil niet bevoeld worden, hou je handen bij je.'
Zuske liep weer een paar passen vooruit in de richting van de stem, die tot haar
sprak.
'Je blijft van me af, hoor,' klonk het dreigend.
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Bang voor handtastelijkheden, kwam mevrouw Terborch toegeloopen.
Ze deed haar best, Mia duidelijk te maken, dat kleine Zus haar niet op de gewone
manier zien kon

en dus graag eens voelen wilde, hoe ze er uitzag.
Dadelijk weer schuw, nu die vreemde mevrouw er bij kwam, durfde het kind niet
langer weigeren en. liet dus toe, dat de tastende vingertjes over haar gezicht gleden
en elk deel daarvan afzonderlijk even bevoelde.
Ze stond daar als verstijfd, vond die zachte, glijdende aanraking iets vreeselijks,
maar durfde zich niet bewegen, nu die mevrouw er bij was.
Toen Zuske genoeg naar haar zin gevoeld had, lachte ze vroolijk.
'Je bent een jongetje, je hebt zulk gek kort haar.'
Mia werd boos, ze was Moesje's meisje en haar verlegenheid overwinnend, barstte
ze los:
'Dat jok-je, ik ben geen jongen.'
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Zuske stak alweer haar handje uit, om nog eens naar dat vermeende jongenshoofd
te voelen, maar Mia duwde haar terug.
Hoe verlegen die mevrouw haar ook maakte, nog eens dat gewriemel aan haar
hoofd te dulden, dat was haar te sterk.
'Blijf van me af,' stootte ze uit.
Mevrouw Terborch nam het handje van Zus in de hare en zei overredend:
'Kom poesje, nu heb je Mia genoeg gezien, ga nu eens prettig wat met haar spelen.
Wil ik je de poppen eens geven?'
De poppen werden voor den dag gehaald en Mia maakte zich dadelijk meester
van de grootste.
Het was een pop met oogen, die open en dicht konden en Mia scheen dat vooral
interessant te vinden.
Ze hield de pop zoo, dat de oogleden over de starende glazen oogen vielen en zei:
'Kijk, ze slaapt.'
'Laat 's zien,' en Zuske stak haar vingertjes uit, om over het poppegezicht te strijken.
Maar Mia stiet het handje terug.
'Blijf er toch af, je maakt haar wakker.'
Zuske was zoo'n behandeling heelemaal niet gewoon, ze werd er stil van.
'Maar anders kan ik niet zien,' zei ze, alweer haar handje uitstekend.
Nu trok Mia de pop achteruit.
'Daar is niks van waar, je ziet net zoo goed als ik, je hebt oogen en die zijn niet
dicht. Je vindt het
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zeker prettig, om overal met je vingers aan te zitten. Moesje zegt, dat het niet mag,
de boel wordt er maar vuil van.'
Zus begort te huilen.
'Ik wil Truusje zien slapen, Truusje is mijn kind en niet van jou, geef ze gauw hier,
jij mag er niet meer mee spelen.'
'Maar jij maakt haar kapot, jij wil haar oogen indrukken. Neen hoor, je krijgt ze
niet,' en Mia legde de pop veilig een eindje verder weg.
Zuske huilde door.
'Ik vind je niks lief, ik wil een ander zusje hebben, jou niet.'
'Ik ben ook je zusje niet, mijn moesje is jouw moesje niet.'
'Moeder heeft gezegd, datje mijn nieuwe zusje bent.'
'Is die vreemde mevrouw jouw moeder?'
'Welke vreemde mevrouw?'
'Die daar net hier was, bedoel ik. Nou, zie je wel, dat was mijn moesje niet, die is
op reis en nu moet ik zoolang zoet hier blijven, als ze weg is, maar jij bent mijn zusje
niet, hoor, en die vreemde mevrouw is Moesje heelemaal niet.'
Dat was Zuske te machtig, haar eigen lieve moesje een vreemde mevrouw te hooren
noemen!
En dan, het nieuwe zusje, waar ze zoo naar verlangd had, wilde haar zusje niet
zijn en pakte nog haar pop af ook.
Ze snikte het uit van verdriet en haar moeder, die even de kamer verlaten had,
kwam gauw aangeloopen, om te zien, wat er gebeurd was.
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Ze vond Mia kalm in een hoekje met Zuske's mooiste pop op schoot, die ze lieve
naampjes gaf en op haar knietjes in slaap wiegde, terwijl Zus midden in de kamer
stond te snikken, zooals ze maar zelden deed.
Het kind op schoot nemen en sussen was het werk van een oogenblik, begrijpen
deed ze er niet veel van, het kleintje praatte tusschen haar snikken door over haar
moesje, dat geen vreemde mevrouw was en over een zusje, dat ze niet hebben wilde.
Ze keek met booze oogen naar het kind daar in den hoek, dat wonderwel tevreden
scheen te zijn met haar pop.
'Jij mag niet zoo stout zijn tegen mijn arm, klein meisje,' zei ze op boozen toon.
Mia scheen nu vrijwel over haar verlegenheid heen, ze antwoordde ten minste
dadelijk en zei heel kalm:
'Ik ben niet stout, dat kind is stout, het is een jokkebrok.'
'Zuske een jokkebrok! Hoe durf je dat zeggen.'
Mia knikte heel ernstig met haar wijs kopje.
'Ja, ze jokt, ze zegt, dat ze niet met haar oogen ziet, maar met haar vingers, maar
ze heeft haar oogen wijd open en kan best zien, hoor.'
Mevrouw Terborch keek naar de kleine wijsheid daar in dien hoek en wist niet,
of ze lachen of schreien moest. Haar ongelukkig, klein schatje werd beschuldigd van
comediespel, omdat ze hare oogjes openhield en die donkere kabouter daar tegen
den muur was volkomen overtuigd van haar goed recht.
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Ze wist op het oogenblik niet, wat te doen en besloot Zuske maar mee te nemen en
af te wachten, tot haar man weer beneden kwam, die moest dan maar raad schaffen.
Straks kwamen ook de kinderen thuis, dat zou wat afleiding geven, ze vond die
eerste uren erg moeielijk, de komst van dat speelkameraadje viel haar niet mee.
Zoo bleef Mia alleen en scheen daar best tevreden mee te zijn.
Ze nam de groote pop weer op en begon haar zacht in slaap te zingen. Toen legde
ze haar voorzichtig op den divan en ging er naast zitten, steeds zachtjes neuriënd.
Na een poosje zag ze eensklaps de kamerdeur opengaan en een jongenshoofd door
de opening kijken.
Ze hield op met zingen en keek er naar, hoe de deur heelemaal opengeduwd werd
en een grappige, dikke jongen naar binnen stapte en naar haar toe kwam, met
nieuwsgierige oogen naar haar kijkend.
Ze liet hem tot bij den divan naderen, zonder zich te bewegen, bukte zich toen
plotseling opzij af en verborg haar gezichtje in het groote kussen.
Johan keek naar het kleine, bruine meisje, dat blijkbaar verlegen voor hem was
en begon te lachen.
'Zeg, kijk eens op, ben jij het nieuwe kind?'
Geen antwoord, het gezichtje werd nog dieper in het kussen verborgen.
Johan raakte haar schoudertje aan en schudde dat even zachtjes.
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'Nou, wees maar niet bang voor me, ik zal je niet opeten, zeg nou eens wat, toe dan.'
Steeds geen antwoord.

Johan had grooten lust, aan de spillebeenen te trekken, die onder het kortje jurkje
uitkwamen, als hij haar van den divan trok, zou ze wel moeten opkijken.
Maar dan zou ze zeker gaan huilen, meisjes huilen dadelijk, vooral zulke kleintjes
en dan kreeg hij natuurlijk van Moeder, omdat hij het nieuwe kind dadelijk geplaagd
had.
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Hij stak dus zijne handen in zijne zakken en begon zachtjes te fluiten.
Hij keek naar het kopje, waarván niet veel meer te zien was, dan het korte, donkere
haar en naar de bruine handjes, die het kussen omklemd hielden.
'Ze ziet er wel leuk uit, net een jongen,' dacht hij, 'ze is ook grooter dan Zus,
misschien kunnen we nog wel eens pret samen hebben, maar voor het oogenblik heb
je er niks aan,' en juist wilde hij maar weggaan, hij kon zijn tijd beter gebruiken, dan
hier te staan zeuren, toen er beweging in de gebogen gestalte op den divan kwam en
twee lachende, donkere oogen hem even aankeken, om dadelijk daarna weer in het
kussen te verdwijnen.
Johan begon te lachen.
'Hallo, ik geloof, dat je me een beetje voor den gek houdt. Vooruit, kom maar te
voorschijn en laten we wat praten.'
Weer keken de ondeugende kijkers hem aan en toen richtte het heele lichaampje
zich op.
Met een grappig gebiedend gebaar wees het kleine bruine handje op de plaats naast
zich.
'Kom hier zitten.'
Johan deed het, hij vond dat nieuwe kind een leuk ding, daar moest hij meer van
hebben.
Zoodra hij zat, nam Mia de groote pop en drukte die in zijne armen.
Johan begon te lachen en duwde haar terug.
'Dank je, aan poppen doe ik niet. Je heet Marie, hè?'
Kalm legde Mia de pop weer op zijn schoot.
'Jij bent de vader,' zei ze, 'en je moet het kind
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wat nemen, anders is het lastig en kunnen we niet praten.'
Dit kwam er zoo ernstig en zoo beslist uit, dat Johan maar toegaf, dat kind zag er
niet naar uit, of ze iets op zou geven, dat ze eenmaal in haar bol had.
'Nou goed, even dan. Je heet immers Marie?'
Heftig ontkennende beweging van het hoofdje.
'Neen, ik heet Mia, maar je kunt ook Moeder tegen me zeggen, omdat jij de vader
bent.'
Johan vond het nieuwelingetje hoe langer, hoe grappiger.
Nu begon ze druk te babbelen en Johan kwam tot de conclusie, dat ze hem duchtig
meeviel. Heel iets anders dan Zus hoor, grooter ook en veel wijzer, gek wijs eigenlijk
voor zoo'n klein ding, maar hij zou wel eens pret met haar kunnen hebben, dat voelde
hij, van Zus had je gewoon niets dan last. Zoo zaten ze daar heel gezellig met hun
drietjes op den ruimen divan, Johan, Mia en de pop. Johan vergat heelemaal, dat hij
die nog steeds in zijne armen hield. Hij schrok dan ook niet weinig, toen ineens Flip
naar binnen stormde, gevolgd door Albertine en Toos.
'Een idylle,' lachte deze, 'kijk toch eens, meisjes, Johan met een pop op schoot en
een zigeunerskind tegen hem aangeleund.'
Nog voor Flip heelemaal uitgesproken had, was Johan opgevlogen en had de pop
neergegooid.
Tegelijkertijd was Mia's gezichtje weer in het divankussen verdwenen, dat de
bruine armpjes krampachtig omkneld hielden.

Felicie Jehu, Blind zuske

61
Johan wilde vluchten, maar Flip hield hem tegen, waaruit een worsteling ontstond.
Intusschen was Albertine naar den divan gegaan en had Zuske's pop voor erger
bewaard.
Ze boog zich over het zwarte kopje en streelde het zachtjes.
'Kom, je hoeft niet zoo verlegen te zijn. Ik ben Albertine, Erie's zuster en we
moeten goede vrienden worden.'
Het kussen werd nog krampachtiger omklemd, het heele hoofdje verdween er bijna
in.
Albertine trachtte het kinderlichaampje op te richten, maar toen haar dit gelukte,
ging het kussen mee omhoog en van het gezichtje was niets te zien.
Ook Toos probeerde met vriendelijke- woorden de verlegenheid van het nieuwe
huisgenootje te overwinnen, smaar eveneens te vergeefs.
Toen klonk een gedempt stemmetje.
'Johan.'
De jongen, die het juist opgegeven had te ontsnappen, die Flip was ook zoo sterk,
kwam naderbij.
'Roep je me?'
'Ja, toe laat ze weggaan.'
Beschermend legde Johan zijn hand op haar arm.
'Hou je maar stil, ze zullen wel gaan.'
Toen zijn dik figuurtje zoo recht mogelijk oprichtend:
'Ga toch weg, zie je nou niet, dat Mia verlegen voor jullie is, ze wil mij alleen
maar bij zich hebben.'
Die woorden kwamen er zoo trotsch uit, dat Flip het uitbulderde en ook Albertine
en Toos hartelijk lachen moesten.
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'Laten we maar gaan,' zei deze laatste, 'straks aan tafel zullen we wel verder kennis
maken. Waar zijn Moeder en Zus toch, dat dit kind hier alleen met Johan is.'
'Toe, laat ze nou gaan,' klonk het alweer uit het kussen.
Johan duwde met beide handen Albertine naar de deur.
'Ik zal ze wel wegjagen, hoor, en je hoeft niks bang te zijn, ik zal je altijd
beschermen.'
Albertine liet zich duwen en verdween lachend in de gang, gevolgd door Toos.
Flip kon niet besluiten te gaan, voor hij zijn broertje even aan het oor getrokken
had.
'Onze Johan heeft een nieuwe functie aanvaard,' riep hij zijn zusters na, 'hij is
ridder geworden en beschermheer van het vrouwelijk geslacht.'
Toen liep hij ook weg en Johan ging weer naast Mia zitten en verzekerde haar,
dat alles in orde was, ze waren weer saampjes alleen.
Zoo begon de vriendschap tusschen Johan en Mia.
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V.
Een kibbelpartijtje.
De eerste weken na Mia's komst vielen niet mee.
Het kind bleek niet zoo zacht van karakter te zijn, als men beweerd had en soms
dacht haar pleegmoeder wel eens, dat men hun maar wat wijs gemaakt had, om het
meisje een goed thuis te bezorgen.
Haar man zag de zaken zoo zwart niet in, hij vond Mia wel een leuke .zus en
beweerde dat het volstrekt niet noodig was, dat een kind altijd zoo zacht als een lam
was, hun eigen Zuske was dat heusch ook niet.
'O maar, dat arme schepseltje, wou je dat nu bij een door en door gezond kind als
Mia vergelijken?' en mevrouw Terborch keek zoo verwijtend, dat haar man maar
beter vond te zwijgen, als Moeder op dien toon begon, kwam je toch niet verder met
haar.
De kleine Mia bleek een heel vast willetje te hebben en Zuske ondervond tot haar
verdriet, dat ze niet altijd alles kon doen, wat ze graag wilde, als ze met het nieuwe
speelkameraadje samen was. Daardoor kwam het, dat er niet weinig gekibbeld werd
en mevrouw Terborch dikwijls reden dacht te hebben, tusschenbeiden te komen,
waarbij Mia onvoorwaardelijk ongelijk kreeg.
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Mia voelde deze onrechtvaardigheid diep en het gevolg er van was, dat ze niet van
haar pleegmoeder hield, ofschoon die overigens heel goed voor haar was.
Van haar pleegvader hield ze veel, die kon zoo echt aardig tegen haar zijn en nam
niet altijd Zuske's partij, als er gekibbeld werd.
Toch weigerde ze halstarrig hem Vader te noemen, zooals hij graag wilde, dat ze
doen zou en nog veel minder was ze er toe te brengen, tegen mevrouw Terborch
moeder te zeggen.
'Vader is weg, al lang,' zei ze, toen mijnheer Terborch er op aandrong, zoo door
haar genoemd te worden, 'en Moes is op reis, maar die komt terug. Misschen is ze
wel naar Vader toe, ze huilde altijd, omdat Vader weggegaan was, maar zij komt
terug, dat weet ik zeker, als ik niet bij haar ben, heeft ze toch geen plezier.'
De terugkomst van haar moeder was haar niet uit het hoofd te praten, wie haar dat
verteld had, om haar te troosten in haar eerste verdriet, had er zeker niet aan gedacht,
dat die gedachte zich zoo vast zou zetten. Nu had niemand den moed, haar uit haar
dwaling te helpen en zoo bleef het voor haar vaststaan : Moeder kwam weer terug.
Oom en tante wilde ze wel zeggen, daar had ze niets op tegen en met dien titel
moesten haar pleegouders dus tevreden zijn.
Ze was er nu wel achter, dat Zuske werkelijk niet zien kon en als ze in een goede
bui was en het tastende handje van Erica zag, kreeg ze soms plotseling groot
medelijden met haar speelkameraadje en
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was dan voor een poosje zoo lief en zoo toegevend, dat het aandoenlijk was om te
zien.
Eens kwam ze met een bril aandragen, dien ze van ooms schrijftafel had gekaapt.
Ze had hem een paar dagen geleden gevraagd, waarom hij door die ronde glazen
keek.
'Omdat ik zonder bril niet lezen kan,' had hij geantwoord.
Toen had ze gedacht, dat die glazen oogen Zuske wellicht ook zouden helpen en
vol vreugde kwam ze er mee aan.
'Zus, sta eens even stil, heel stil hoor, ik zal je wat op je neus zetten en dan kun je
ineens zien.'
Zus liet zich lijdzaam helpen en stond daar met den grooten bril op het kleine
neusje voor zich uit te staren, in afwachting van de dingen, die komen zouden.
'Nou?' vroeg Mia ongeduldig, 'hoe zie ik er uit?'
Zus deed een paar stappen naar voren en strekte haar armpjes uit met de vingertjes
uitgespreid om Mia te bevoelen. Deze week achteruit.
'Neen, dom kind, je moet me met je oogen zien, niet met je vingers.'
Zuske deed weer een paar stappen naar voren om Mia te bereiken aan wier stem
ze hoorde, dat ze terug geweken was en greep weer naar haar.
Mia verloor het beetje geduld, waarover ze beschikte en duwde Zuske terug,
midden tegen haar lijfje, waardoor ze achterover tuimelde, niet op dien stoot bedacht.
Toen volgde natuurlijk een huilpartij en toen
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mevrouw Terborch haastig kwam aanloopen, vond ze haar kleine meid op haar rugje
liggen, op het neusje een grooten bril, nat van tranen.
Mia stond met een boos gezichtje te stampvoeten en te roepen, dat Zus een dom
kind was en niet zien wilde met haar oogen.
Veel begreep mevrouw Terborch er niet van, want Zuske huilde, toen ze op haar
moeders schoot zat, veel te hard, om te kunnen antwoorden en Mia beweerde maar
aldoor, dat het Zus' eigen schuld was en dat ze zoo vreeselijk dom was.
Eindelijk bedaarden beide kinderen wat en kwam ze er achter, wat er eigenlijk
gebeurd was en dat Mia getracht had, Zuske het gezicht terug te geven. Tot Mia's
verbazing kreeg ze geen standje, zooals anders, als ze Zus aan het huilen had gemaakt
en trok Tante haar zelfs naar zich toe en kuste haar en noemde haar: 'haar eigen zoete
Mia.'
Het kind, dat zich eerst gewillig had laten aanhalen, worstelde zich bij deze
woorden dadelijk los en zei stug:
'Ik ben niet van u, ik ben alleen van Moesje.
Mevrouw Terborch liet haar gaan.
Het was toch eigenlijk een naar kind, je kwam er nooit verder mee.
Het best kon Mia het met Johan vinden, daar speelde ze dolgraag mee, het liefst
wilde spelletjes. Maar daaraan kon Zus ongelukkig zoo goed als niet deelnemen en
die werden dus meestal verboden.
Ze was dan ook al tevreden, als hij met haar met de pop wilde spelen en noemde
hem nog
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steeds den vader van Truuske en deze lievelingspop van Zus beschouwde ze heelemaal
als haar kind.
Hiervan was Zuske natuurlijk niet gediend, Truus was van haar en dit beweerde
eigendomsrecht van beide kinderen gaf op een dag aanleiding tot de grootste
kibbelpartij, die ze tot nog toe gehad hadden, ja men kon het best een vechtpartij
noemen.
Mia had het lange haar van Truuske in papillotten gedraaid, deze moesten er een
heelen dag in blijven, dan zou het haar morgen mooi krullen, dacht ze.
Zuske, die de pop in een hoekje vond zitten en haar op schoot nam, ontdekte de
papieren bolletjes op het geliefde poppenhoofd en verontwaardigd beweerde ze, dat
haar kind zóó niet slapen kon, die gekke papiertjes moesten er dadelijk uit.
Ze begon dan ook de papilotten los te draaien en niettegenstaande Mia beweerde,
dat ze er af moest blijven, omdat Truuske morgen jarig was en dan mooi moest zijn,
ging ze er mee door.
Mia werd boos en trachtte de pop van Zuske's schoot te trekken, maar deze hield
haar stevig vast, waaruit een geruk en getrek ontstond, dat niet bepaald goed voor
de schoonheid van het arme Truuske was.
Ineens trok Mia met zoo'n kracht, dat de heele pruik losliet en in Zuske's handen
achterbleef, terwijl Mia in triomf de pop wegdroeg en ergens in een hoekje stopte,
waar Zus haar niet zou kunnen vinden.
Een oogenblik bleef Zuske verbluft zitten, met de pruik in hare handjes, toen
voelde ze in het rond, op haar schoot, op den stoel, op den grond en
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geen Truuske vindend, vloog ze op en trachtte Mia te pakken, die wel maakte, dat
ze niet onder den greep van de zoekende vingertjes kwam, want ze wist bij
ondervinding, dat als Zus driftig was, ze vinnig knijpen kon.
Dat duurde zoo een poosje, tot eindelijk Mia in een hoekje gedreven was, waaruit
ze niet goed ontsnappen kon en jawel hoor, Zus kreeg haar te pakken.
Woedend van pijn, begon ze met haar vrije hand naar Zus te slaan en toen deze
losliet, duwde ze haar ruw terug.
Zus struikelde, viel, deed zich pijn, sprong weer op, hoe langer hoe driftiger, omdat
Mia haar steeds wist te ontwijken, totdat ze weer niet achteruit kon en tegen den
muur kwam te staan.
Zus, in haar triomf, greep toe, kreeg Mia's haar te pakken, dat al wat aangegroeid
was, en trok daar met beide handen uit alle macht aan.
Mia schreeuwde en schopte, maar Zuske liet niet los en eindelijk, dol van pijn,
beet ze in het armpje, dat vlak bij haar mond was.
Ze beet flink toe met hare stevige tandjes en gillend liet Zuske los.
Juist kwam mevrouw Terboch op het lawaai aanloopen en op Zuske toevliegend,
ontdekte ze een drupje bloed op het rondje armpje.
'Wat heb je kind? Hoe komt dat bloed op je arm? Wat is er gebeurd?'
Snikkend klemde Zus zich aan haar moeder vast.
'Moesje, Moesje, die stoute Mia heeft me gebeten.'
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'Je gebeten?'
Een oogenblik wist mevrouw Terborch niet, of ze goed hoorde, toen liet ze Zus
los en zag om naar de schuldige, die schuw in een hoekje gekropen was, waar ze met
hare donkere oogen angstig toekeek, wat er nu gebeuren zou.
Toen mevrouw Terborch op haar af kwam, dook ze instinctmatig ineen, maar deze
greep haar bij een armpje en trok haar op. Haar voor zich uit duwend, opende ze de
deur van de groote provisiekast en sloot haar daarin.
Overbluft en bang, zelf geschrokken van wat ze gedaan had, kroop ze maar weer
in een hoekje op een tonnetje appelen en bleef daar stil zitten, zich betrekkelijk veilig
voelend, nu ze mevrouw Terborch niet meer zag.
Deze nam het nog steeds huilende Zuske mee, om haar armpje aí te wasschen en
te verbinden, wat nu wel niet bepaald noodig was, maar wat het kind erg interessant
vond en wat haar nog meer troostte dan Moeders verzekering, dat ze die stoute Mia
wel krijgen zou en dat straks alles aan Vader verteld zou worden.
Bij zich zelve besloot ze, dat ze wel eens zou willen zien, of ze zoo'n wilde kat
nog langer in huis behoefde te houden.
In de huiskamer was het nu stil.
Toen Flip een half uur later uit school kwam en van zijn moeder het gebeurde in
kleuren en geuren gehoord had, begreep hij eigenlijk niet goed, waarom Mia kleine
Zus gebeten had, dat scheen Moeder zelf niet te weten.
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Hij besloot eens te gaan hooren, of de kleine gevangene al wat bedaard was, of dat
ze nog een lustig deuntje huilde.
Hij verwachtte dat eigenlijk, kinderen kunnen zoo'n spectakel maken, als ze het
niet naar hun zin hebben en was dus niet weinig verwonderd, in de huiskamer een
doodsche stilte aan'te treffen, in plaats van het gejammer, dat hij verwacht had.
''t Schaap is zeker in slaap gevallen,' dacht hij en ging op zijn teenen staan, om
door de ruitjes boven de deur in de kast te kunnen zien.
Wat hij daar zag, scheen al heel grappig te zijn, hij sloeg zich ten minste van louter
pret op zijne knieën. Mia zat heel bedaard een prachtigen appel op te peuzelen, dien
ze zeker in de provisiekast gevonden had.
Door zijn lachen gestoord, keek ze op, lachte ook en deed een nieuwen hap in den
lekkeren buit.
'Zoo'n klein nest,' dacht Flip, 'dat moet Moeder dadelijk weten.'
Het zitkamertje van zijn moeder binnenstormend, waar deze zich met Zuske had
teruggetrokken, riep hij, nog steeds lachend:
'Neen maar, Moeder, dat moet u gaan zien, die kleine heks zit rustig een van uw
fijne appels op te peuzelen en heeft het, geloof ik, wonderwel naar haar zin.'
Mevrouw Terborch stond dadelijk op.
'Wat zeg je, Flip, zit ze aan de fijne tafelappelen,' en met Zuske aan hare rokken
hangend, liep ze naar de huiskamer, om te zien, of dat werkelijk waar was.
Flip, die meegeloopen was, wees door de ruitjes
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der kastdeur op de kleine zondares, die heel tevreden haar appel oppeuzelde, op het
tonnetje gezeten, waartegen ze met hare hielen een deuntje trommelde.
Het bloed steeg mevrouw Terborch naar hare wangen, ze had gedácht het kind te
straffen en in plaats daarvan scheen het zich best te amuseeren en had daarenboven
een van die prachtige appelen gestolen, waarvan ze er nog maar enkele had en waarop
ze zoo zuinig was.
Zuske's vingertjes van haar rok losmakend, gaf ze Flip een wenk, even op het kind
te letten en opende toen de deur van de kast.
Dadelijk verdween de rest van den appel achter Mia's rug en haastig slikte ze het
stukje door, dat ze in haar mond had.
Het volgend oogenblik voelde ze zich duchtig door elkaar geschud en hoorde ze
de booze stem van Tante, die haar verweet, den appel te hebben weggenomen, in
plaats van heel stil en zoet te zijn en spijt te hebben over haar ondeugendheid.
Ze scheen hier niet veilig te kunnen zitten, dan moest ze maar naar boven, naar
de kinderkamer, daar kon ze dan alleen blijven, tot ze naar bed ging. Als Oom thuis
kwam, zou hij alles hooren en dan zou ze eens zien, dat Oom ook maar niet alles
door de vingers zag.
Mia liet zich op den grond zakken, ze wilde niet naar boven, naar die groote
kinderkamer, het begon al donker te worden, hier in de kast, die aan den anderen
kant aan de keuken grensde, kon ze allerlei geluiden hooren, waardoor ze wist, dat
ze niet alleen
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was, maar boven in het schemerlicht in die groote kamer, heel alleen met iedereen
beneden, ze rilde van angst, als ze er aan dacht.
'Sta op,' beval mevrouw Terborch, 'gauw een beetje, hoor je niet.'
Mia, weer op haar beentjes getrokken, klemde zich aan een plank vast, waarop
allerlei potjes met jam stonden en mevrouw Terborch durfde niet verder gaan, uit
angst dat de heele boel naar beneden zou komen.
'Wil ik helpen?' vroeg Flip, die het niet onaardig zou gevonden hebben, als de jam
vrij over den grond had gevloeid.
'Let jij maar op Zuske, neem haar maar mee naar mijn boudoir, ik zal het hier
alleen wel klaar spelen.'
Maar daar had Flip geen lust in, hij moest zien, hoe het hier afliep en daarom
bracht hij Zus maar even naar de keuken, waar ze de meiden geweldig in den weg
liep, maar dat kon hem niet schelen.
Toen Zus dus veilig opgeborgen was naar zijn idee, liep hij haastig terug om te
zien, hoe de zaken in de huiskamer stonden.
Hij vond zijn moeder steeds sterkere bedreigingen uitende, wat tot uitwerking had,
dat het angstige kind nu ook nog haar beentjes om den poot geslagen had, die de
plank steunen moest.
Daar kwam ook Johan aangeloopen en op de hoogte gebracht, van wat er gebeurd
was, wilde hij zijn vriendinnetje helpen en trachtte zijn moeder voorbij te dringen,
om in de kast komen.
Maar dat lukte hem niet en hij moest zich
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bepalen met Mia toe te roepen, een beetje harder te trekken, dan kwam de jam naar
beneden en konden ze samen smullen.
De boosheid van mevrouw Terborch keerde zich nu tot hem.
Hij voelde zich stevig bij een arm beetpakken en met behulp van Flip was hij in
minder dan geen tijd in de gang en hoorde hij de deur van de eetkamer achter zich
sluiten.
'Hou je goed, Mia,' gilde hij, met zijn mond op de reet van de deur gedrukt, 'laat
je niet naar boven brengen, daar is het vreeselijk eng, als het donker is, trek liever
wat harder.'
'Laat los, ondeugend kind,' commandeerde van haar kant zijn moeder.
Mia deed noch het een, noch het ander, ze bleef staan, zooals ze stond, zich stevig
vasthoudend aan haar wankelbaren steun.
Mevrouw Terborch zag in, dat ze zoo niet verder kwam.
Ze gaf het op, liet het kind waar ze was en deed de deur weer op slot.
Maar dat nam ze zich voor, als haar man thuis kwam, zou hij alles weten en dan
zou hij toch moeten toegeven, dat het kind weg moest.
Intusschen bekwam kleine Mia wat van den schrik.
Zoolang de deur dicht was, voelde ze zich veilig, het licht was nu in de eetkamer
opgestoken, het scheen gezellig door de ruitjes boven de deur en ze wist niets beters
te doen, dan haar appel verder op te knabbelen.
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Daar hoorde ze Johan's stem.
'Zeg, luister eens, ze zitten boven op Moeders boudoir en die vertelt alles aan
Vader. Nou ben ik toch benieuwd, hoe dat afloopen zal, want Vader is wel goed,
maar als hij echt boos wordt, kan hij bar zijn, hoor.'
Mia's hartje klopte alweer onrustig.
'Wat doet hij dan?' vroeg ze.
'Ik weet het niet, misschien moetje hier wel weg.'
'O, dat 's niks, ik ga toch gauw naar Moesje terug.'
'Ken je net denken,' en Johan, ruwe jongen, als hij was, voelde toch innig
medelijden met het kleine meisje, waarvan hij wist, dat haar moeder niet meer bij
haar terug zou komen.
Hij wilde haar op zijn manier troosten.
''t Zal wel losloopen met Vader, ik zou maar niet bang zijn. Kun je niet een potje
jam openmaken, er is van die zalige abrikozenjam, snoep daar eens van, dan heb je
dat alweer vast gehad.'
Maar kleine Mia dacht niet aan snoepen, ze wilde maar, dat Moesje niet zoo lang
weg bleef. Ze voelde heel goed, dat ze stout was geweest, ze had dien appel niet stil
mogen wegnemen. Dat ze Zus pijn had gedaan, dat was haar schuld niet, Zus was
begonnen.
Akelig vond ze het, dat ze veel stouter was hier, dan bij Moes alleen. Ze begreep
niet, hoe dat zoo kwam, maar als Moesje het later hoorde, zou ze het zoo naar vinden.
Daar hoorde ze de kamerdeur opengaan en Johan had nog net den tijd om te
fluisteren: 'daar
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zijn ze,' voordat hij weer in de gang gezet werd.
Mia's hartje klopte tot in haar keeltje, ze stond als verstijfd, met hare groote oogen
op de deur der kast gericht.
Waar ze eigenlijk bang voor was, wist ze zelf niet, maar ze durfde nauwelijks
ademhalen, toen ze de zware stappen van Oom hoorde naderen en den sleutel in het
slot steken en omdraaien.

'Ik zal het nooit meer doen,' riep ze met een stemmetje dat oversloeg van angst.
Mijnheer Terborch stak zijn hand uit.
'Kom eens bij me, kleintje, we moeten eens samen praten.'
Zijn stem klonk niet onvriendelijk en Mia ademde wat op.
Ze deed machinaal een paar stappen vooruit en mompelde nog eens: 'Ik zal het
niet weer doen.'
Mijnheer Terborch greep haar handje en trok haar naar zich toe.
Toen sloot hij de kast en nam haar op zijn arm mee naar zijn eigen kamer, waar
het gezellig en licht was en zette zich in een club-fauteuil, terwijl hij het kind tusschen
zijne knieën voor zich plaatste.
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'Vertel me nu eens, hoe je zóó stout kondt zijn tegen Zuske,' zei hij ernstig.
Mia's oogjes werden weer somber.
'Ik was niet stout, Zus is begonnen.'
'Maar jij hebt toch in ieder geval Zuske gebeten. Dat doen geen lieve kinderen, je
bent toch geen hondje, wel?'
Dat vond Mia grappig.
Ze lachte en zei schalks:
'Misschien wel, ik kan ook blaffen,' en dadelijk klonk een geluidje door de kamer,
dat werkelijk veel van het keffen van den klein hondje had.
Ze zag er zoo grappig overmoedig uit, dat mijnheer Terborch moeite had, zijn
eigen lach te verbergen.
Dat ging toch zoo niet, hij had haar mee naar zijn kamer genomen, om haar eens
ernstig onder het oog te brengen, dat ze heel stout was geweest en nu begon ze gekheid
te maken.
Hij fronste dus plichtmatig zijne wenkbrauwen en zei, zoo streng hij kon:
'We zijn hier nu niet, om gekheid te maken, ik meen het heel ernstig, het heeft me
veel verdriet gedaan, dat ik hooren moest, dat je zoo stout tegen Zuske geweest bent.'
Het hoofdje was weer naar voren gezakt, heel boetvaardig stond ze daar, maar
haar neergeslagen oogen volgden met wel wat veel aandacht de bewegingen van een
groote vlieg, die op het tapijt liep.
'Als ik je bij Tante breng, zul je dan zoet om vergeving vragen en beloven, dat je
zoo iets nooit weer zult doen?'
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'Ik zal nooit meer een appel wegnemen.'
'Dat is goed, maar ik meen nu, dat je beloven moet, Zuske nooit meer pijn te doen.
Denk eens na, Zuske heeft het lang zoo prettig niet, als andere kindertjes, die goed
zien kunnen, zooals jij.'
Even stond het kind in gedachten.
'Zus ziet ook, met haar vingers en ze heeft me het eerst geknepen.'
'Wil je dus niet aan Tante beloven, dat je het niet meer doen zult.'
'Neen.'
Even zweeg mijnheer Terborch, hij voelde, dat hij zoo niet verder kwam.
Toen legde hij zijn hand op Mia's hoofdje en haar aankijkend, vroeg hij heel ernstig:
'Wat zou Moesje daar wel van gezegd hebben?'
Het kind kreeg een kleur, heel het kleine gezichtje werd rood.
'Moesje weet er niks van.'
'Maar als ze het wist, zou ze toch heel graag willen, dat je lief was en zoet beloofde,
Zus geen pijn meer te doen.'
Weer eenige oogenblikken van stilte.
Toen greep Mia de hand van mijnheer Terborch.
'Ga maar mee, dan zal ik het zeggen, om Moesje pleizier te doen.'
Zoo gingen ze samen naar Tante, die niet weinig in haar schik was, dat het koppige
hoofdje zich gebogen had.
Na het eten speelden de beide kleintjes nog een poosje heel zoet samen, men zou
niet gezegd hebben,
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dat ze dien middag nog zoo gevochten hadden. Toen ze naar bed waren, voelden en
mijnheer en mevrouw Terborch zich heel tevreden.
Hij voelde zich trotsch, omdat zijn woorden zulk een goede uitwerking hadden
gehad, het kind was nog nooit zoo lief en toegevend geweest voor Zuske, als dien
avond.
Zij dacht, dat ze het toch maar goed ingezien had, zoo'n ondeugend, klein ding
moest flink aangepakt worden.
Wat Mia zelf betrof, die was de heele geschiedenis al zoo goed als vergeten, ze
sliep in met het bewustzijn, dat ze prettig met Zus gespeeld had, voor ze naar bed
ging.
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VI.
De nieuwe juffrouw.
Toen Mia in Mei zes jaar geworden was, vonden haar pleegouders het hun plicht,
haar met September naar school te laten gaan, hoewel het hun speet, dat Zuske dan
weer het grootste gedeelte van den dag haar speelkameraadje zou moeten missen.
Het kwam nog leelijker uit, dan ze gedacht hadden, Zuske huilde niet alleen, omdat
Mia niet met haar spelen kon, neen, ze wilde met alle geweld mee naar school. Ze
had er wel geen goed begrip van, wat een school eigenlijk was, maar dat kon haar
niet schelen, als Mia ging, wilde ze mee. Vroeger, als ze hoorde, dat de broertjes en
zusjes naar school waren, had ze er nooit veel over nagedacht, wat ze daar eigenlijk
deden, ze was toen ook nog zoo klein. Maar nu haar speelkameraadje zoo'n heelen
dag van haar af ging, omdat ze naar school moest, wilde ze niet alleen thuis blijven,
ze was gewoon, dat Mia nooit een pretje had, waarin ze niet deelen kon en ze
beschouwde het naar school gaan als een pretje. Ze moest dan ook precies van Mia
weten, wat ze daar uitvoerde en Mia, die graag praatte over al het merkwaardige, dát
ze in die eerste schooldagen ondervond, babbelde het honderd uit en vertelde, hoe
ze stil in een bank moest zitten, wat ze niet erg prettig vond,
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maar toch telkens heerlijk spelen mocht met al de kinderen.
En dan het leeren!
Ze was er niet weinig trotsch op, dat ze nu lezen kon, zooals zij het noemde,
ofschoon dat natuurlijk nog niet veel te beteekenen had. Ze las Zuske de weinige
woorden voor, die ze kende en Zus begreep maar niet, waarom ze nooit eens wat
anders las, altijd diezelfde woorden.
'Maar kind, die staan toch in mijn boek gedrukt.'
Dat begreep Zus ook al weer niet en goed boos werd ze, toen Mia beweerde, dat
er een roos bij stond, waardoor je zien kon, wat de letter beteeken de.
Dat wilde Zuske toen natuurlijk ook zien en liet haar vingertoppen over het
geglaceerde papier glijden, waarop die mooie roos te zien moest zijn.
Toen ze enkel glad papier voelde, beweerde ze, dat Mia haar voor den gek hield
en werd heel driftig, vooral toen Mia volhield, dat het wel waar was, maar dat je die
roos alleen zien en niet voelen kon. Nadat haar drift wat bedaard was, kwam Zus tot
het besluit, dat ze die mooie roos niet zien kon, omdat ze niet naar school ging, daar
zou ze dat zeker eerst moeten leeren en van toen af, was er geen huis meer met haar
te houden, als Mia 's ochtends vertrok, ze moest en zou mse. Met veel moeite gelukte
het haar moeder eindelijk haar te overtuigen, dat ze een jaar jonger was dan Mia en
dus nog een jaar met leeren wachten moest.
'Over een jaar ga ik met Mia mee naar school,' vertelde ze toen trotsch aan Johan.
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De jongen begon te lachen.
'Ben je mal, kind, wie heeft je dat wijs gemaakt, wat zou jij op een school doen,
je kunt daar toch niks leeren, je bent heelemaal anders, dan andere kinderen.'
Zuske antwoordde, tegen haar gewoonte in, niets; ze stond doodstil en staarde met
hare lichtlooze oogen voor zich uit.
Toen Johan haar daar zoo zag staan, zoo stil, zoo verslagen, vreesde hij, dat dit de
stilte moest zijn, die den storm vooraf ging en veiligheidshalve maakte hij, dat hij
wegkwam, als Zus begon te huilen, was het beter voor hem, dat hij niet in haar
nabijheid gevonden werd.
Maar Zuske huilde niet.
Ze stond daar maar stil en in haar hoofdje klonk het: heelemaal anders, dan andere
kinderen. Dit hoorde ze telkens en het scheen, alsof iets haar duidelijk werd, waarvan
ze tot nog toe alleen een vaag gevoel gehad had.
Ze had wel eenig bewustzijn gehad van het feit, dat Mia niet heelemaal was, zooals
zij, ze had hooren praten van met je oogen zien, terwijl zij met hare vingers keek,
maar hoe je met je oogen zien kon, daar had ze niet het minste begrip van en dus
vond ze het heel gewoon, dat zij hare vingers daarvoor gebruikte. Ze wist even goed
als Mia, met welke pop ze speelde, ze kon Truuske best van Annette onderscheiden,
meer kon Mia ook niet, dat was dus net eender. Maar nu had Johan gezegd, dat ze
heelemaal anders was dan andere kinderen en dat ze daarom niet naar school kon
gaan.
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En moeder had gezegd, dat het alleen nog niet kon, omdat ze nog te klein was.
Hoe zat dat nu?
Dat moest ze dadelijk eens aan Moeder vragen en vlug liep ze naar de keuken,
waar ze wist, dat haar moeder bezig was.
Ze was in haar ouders huis zóó gewend, dat men heusch niet gedacht zou hebben,
een blind kind voor zich te zien, als men haar met groote zekerheid de gang door,
naar de keuken zag loopen en even vlug den deurknop grijpen, als een ziende zou
gedaan hebben.
Daar stond haar moeder bij de tafel iets uit te wegen, ze hoorde de rijstkorrels op
de schaal vallen en naar haar toeloopend greep Zuske haar arm en hield dien vast.
'Moes, hoor eens.'
'Ja poesje, dadelijk, laat even mijn arm los, ik ben zoo meteen klaar, dan zal ik
naar je luisteren.'
Maar Zus hield niet van wachten. Ze trok haar moeders arm naar beneden en zei:
'Eerst hooren, ik wil wat weten.'
Haar moeder loosde een zucht en zette de flesch met rijst neer, die ze in haar hand
hield.
Nu Zuske wat ouder werd, werd ze er niet gemakkelijker op, haar ontwakend
verstand kwam steeds met nieuwe vragen en als ze niet dadelijk en volledig antwoord
kreeg, werd ze driftig en begon te huilen. Dat kon haar moeder heelemaal niet hebben,
het kind was toch al zoo zenuwachtig.
Er zat voor haar dus niets anders op, dan alle

Felicie Jehu, Blind zuske

83
bezigheid dadelijk op zij te leggen en naar haar te luisteren, als ze dat verlangde. Het
kind was dat nu eenmaal zoo gewend, maar lastig werd het wel, nu het vragen zooveel
meer voorkwam, dan toen ze jonger was.
'Wat is er dan, kindje, wat wou je weten?'
'Als ik zoo groot ben als Mia, mag ik ook naar school, hè?'
Zonder over het antwoord na te denken, verlangend, aan haar bezigheid te kunnen
doorgaan, knikte mevrouw Terborch van ja.
'Zeker, zeker,' zei ze, 'later hoor,' en nam de stopflesch met rijst weer op.
Maar hiermee was Zuske niet tevreden.
'En Johan zegt, dat het niet kan, omdat ik heelemaal anders ben, dan andere
kinderen.'
Haar moeder keek haar verschrikt aan.
'Heeft Johan dat gezegd? Luister maar niet naar hem, hij is stout, hij wil je plagen.
Ga maar weer zoet binnen spelen, is de toren al af, dien je bouwen zou?'
Zuske klemde zich nog meer aan haar vast, zoo ging ze niet weg, ze wilde weten,
of het waar was wat Johan gezegd had.
'Ben ik heelemaal anders, dan andere kinderen?' drong ze aan.
Haar moeder ging op een der keukenstoelen zitten en nam haar op schoot. Met
tranen in de oogen, kuste ze het kleine gezichtje en verzekerde haar, dat ze alleen
maar op een andere manier zag, dan Mia bijvoorbeeld, dat wist ze immers ook wel,
maar
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wat kwam er dat op aan. Ze zag toch immers alles even goed, al moest ze daarvoor
hare vingertjes gebruiken.
Zuske werd nadenkend.
'Kunnen alle andere kinderen met hun oogen zien? Is er geen een zooals ik?'
'Zeker wel, liefje, er zijn wel meer kindertjes, die niet met hun oogjes kunnen zien,
een heeleboel, hoor, denk daar nu maar niet verder over na. Ga maar prettig bouwen,
dan laten we den toren staan tot Vader thuis komt, die vindt dan zijn kleine Zus een
knappe meid. Vader ziet zoo graag iets moois, dat Zuske gemaakt heeft.'
Zus liet zich troosten en ging weer spelen, maar nu eenmaal de gedachte zich
vastgezet had in haar hersens, dat ze anders was, dan andere kinderen, liet die haar
niet meer los en hoe ouder ze werd, hoe meer die haar plaagde.
Ze werd ook hoe langer hoe lastiger in huis en zeer veeleischend en haar moeder
gaf haar maar alles toe en verlangde dat ook van de andere huisgenooten. Zoo liep
het kind groot gevaar, voor haar heele verdere leven bedorven te worden en tot een
echt ongelukkig schepseltje op te groeien.
Dat zag haar vader ook in en toen de drang tot leeren en zich ontwikkelen sterker
bij haar begon te worden en ze ruim zes jaar was, kwam hij, na eenig aarzelen, met
het plan voor den dag, het kind aan de zorgen van het Blindeninstituut in Amsterdam
toe te vertrouwen.
Maar wat hij wel gevreesd had, gebeurde, zijn

Felicie Jehu, Blind zuske

85
vrouw wilde daar absoluut niets van weten, de gedachte alleen, haar ongelukkig
kindje aan vreemden af te staan, maakte haar ziek.
Vergat hij dan heelemaal, dat het zulk een teer poppetje was?
Zou hij, als ze een normaal kind geweest was, het in zijn hoofd gekregen hebben,
zulk een jong schepseltje onder hun oogen weg te laten gaan?
Al vertelde men nog zooveel goeds van dat instituut in Amsterdam, niemand kon
haar wijsmaken, dat men goed op een teer kindje zou kunnen letten, waar zooveel
gebrekkigen bij elkaar waren. In één woord, ze stond het kind niet af, in geen geval.
Mijnheer Terborch, die eerlijk gezegd zelf ook wel bezwaren had tegen het uit
huis gaan van zijn klein dochtertje, maar die bezwaren op zij gezet had bij de gedachte,
dat het voor het verdere leven van het kind goed zou zijn, was niet zoo moeilijk over
te halen, ten minste voorloopig dat plan te laten varen. Als Erica wat ouder was, zou
men dan altijd nog kunnen zien.
Maar dan moesten er andere maatregelen genomen worden, er moest deskundige
hulp worden ingeroepen om het kleine ding te helpen opvoeden, het kind moest net
zoo goed leeren, als andere kinderen, al kon ze geen gewoon onderwijs volgen.
Hij besloot daarom aan den directeur van het Blindeninstituut tè schrijven en hem
te vragen, of hij ook een onderwijzeres kon aanbevelen, die de methoden voor
blindenonderricht machtig was en bij hem zou willen inwonen om de geheele opvoe-
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ding van zijn blind dochtertje te leiden. Want het be- zwaar van Moeders overgroote
toegevendheid bleef bestaan en daarom moest de nieuwe onderwijzeres een flinke
persoonlijkheid zijn, die met verstand zou weten om te gaan met het wel wat heel
bedorven kind.
Het antwoord van den directeur viel gunstig uit, hij kon een flinke dame aanbevelen,
die alleszins bekwaam was tot de moeilijke taak, een blind meisje op te voeden en
die daartoe graag bereid was.
Juffrouw Harmsen was verscheidene jaren aan het Instituut werkzaam geweest en
wilde nu graag hare krachten eens beproeven aan de opvoeding van een enkel kind.
Indien het mijnheer Terborch gelegen kwam, zou ze den volgenden dag overkomen,
dan kon men alles samen bespreken.
Mijnheer Terborch was niet weinig in zijn schik met den goeden loop der dingen
en zijn vrouw vond het wel een geruststelling, dat ze nu haar kleintje niet zou
behoeven aftestaan. Als het kind bij haar in huis bleef, kon ze toch altijd een oog in
't zeil houden.
Ze had al bij voorbaat iets tegen die juffrouw, die zich voortaan tusschen haar en
haar kind zou plaatsen. Ze zei daar natuurlijk niets van, want ze vond het verkeerd
van zichzelve, maar dat die directeur zoo sprak van een flinke dame, die gaarne hare
krachten eens wilde beproeven, beviel haar maar half. Als dat mensch het waagde
niet lief voor haar klein meisje te zijn, zou ze hier niet lang wezen, daar kon ze van
opaan. Zij zou er wel voor waken, dat Zuske niet hard behandeld werd en overspannen
door al dat leeren.
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Juffrouw Harmsen kwam en maakte een zeer gunstigen indruk op mijnheer Terborch,
terwijl ook mevrouw moest bekennen, dat ze wel iets liefs over zich had en er nie!:
bazig of ruw uitzag. Het was een klein persoontje, met een heel vriendelijk gezicht
en ze sprak zoo lief over de kleine blinden, waarmee ze in Amsterdam in aanraking
was geweest, dat Zuske's ouders haar met een verlucht hart uitgeleide deden, na
afspraak te hebben gemaakt, dat ze met het begin der volgende maand haar nieuwe
betrekking zou aanvaarden.
Wat voelde Zuske zich groot, toen haar verteld werd, dat er een juffrouw zou
komen, om haar te leeren lezen en nog een boel dingen meer. Eerst was ze wel wat
teleurgesteld, dat ze nu niet met Mia mee naar school mocht, maar toen Vader haar
uitgelegd had, dat die school voor kindertjes was, die met hun oogen zagen, terwijl
die juffrouw haar zou leeren lezen met haar vingertjes, was ze tevreden, vooral toen
Vader er bij vertelde, dat de juffrouw ook met haar spelen zou en ze Mia dus niet
meer zou missen, als die naar school was.
'Nou ben ik ook groot, net als Mia,' vertelde ze vol trots aan de meisjes in de keuken
en dezen beaamden het.
'Laat het schaapje maar zoolang onwetend blijven, als mogelijk is,' beweerde de
keukenmeid, maar zij zag het anders in, zoo'n juffer zou natuurlijk een praats hebben,
van waar ben je me en het arme kind willen bedillen van belang, dat kende ze zoo
van die schooljuffrouwen.
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Maar Lien, het tweede meisje, dat nog al eens wat van Zuske's kuurtjes te lijden had,
vond het zoo kwaad niet, de rakker had haar laatst nog opgesloten in de slaapkamer.
Een half uur had ze daar gezeten en niets kunnen uitvoeren, terwijl ze tot over hare
ooren in het werk zat en toen ze eindelijk bevrijd was, denk je toen, dat mevrouw
dat ondeugende nest eens een flinken uitbrander gaf? Niks daarvan, mevrouw lachte
er om, ze vond het waarachtig nog aardig.
Men had Zuske het groote nieuws niet te lang vooruit verteld, één dag maar, ze
wond zich dadelijk zoo op. Nu bleek dit nog te vroeg te zijn, want Zus was dien
ganschen dag onmogelijk, haar mondje stond geen minuutje stil, ze wilde ieder
oogenblik weten, hoe laat het was en of de dag gauw om zou zijn. Ze had geen lust
in spelen en dwong en was zoo lastig, dat haar moeder zichzelve bekennen moest,
dat het toch wel een rust zou zijn, als de juffrouw er wezen zou, om zich met haar
bezig te houden.
Juffrouw Harmsen zou eerst tegen een uur of negen 's avonds komen, ze wilde
dien dag nog zoo graag bij een harer kennissen in Amsterdam doorbrengen en dus
was Zuske beloofd, dat de juffrouw er zijn zou, als ze den volgenden dag wakker
werd.
Eerst had ze hier genoegen mee genomen, maar toen het bedtijd werd, wilde ze
er niet van hooren, naar boven gebracht te worden, ze moest en zou opblijven tot de
juffrouw er was.
Mijnheer Terborch had dien avond tot zijn spijt niet kunnen thuisblijven, doordat
hij een vergadering
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moest bijwonen en hoewel Albertine en Toos protesteerden en het een dwaasheid
noemden, het kind zoo laat te laten opblijven, eindigde mevrouw Terborch met haar
toestemming te geven. Ze kon nu eenmaal haar benjaminnetje niets weigeren, het
arme kind miste al zooveel.
Toen wilde, zooals van zelf spreekt, Mia ook opblijven en nadat deze onder hevig
protest naar bed gebracht was, kwam de beurt aan Johan om niet naar boven te willen,
als dat kleine nest van een Zus mocht opblijven, behoefde hij toch zeker niet naar
bed, meende hij.
Onder gemopper en met een paar extra koekjes tot troost verdween hij eindelijk
en Zuske zat stralend van haar overwinning te genieten, zij alleen op met de grooten
en Mia en Johan naar bed, dat was haar nog nooit overkomen.
Het duurde niet heel lang, of Klaas Vaak kwam aangeslopen met zijn zandkoker
en maakte haar oogleedjes zoo zwaar, dat ze haast niet meer op te tillen waren, maar
dapper worstelde ze tegen zijn verraderlijke aanvallen, alleen vroeg ze wel eens heel
zacht aan Moeder, wanneer de juffrouw nu kwam.
Albertine zat met verteederde oogen te kijken naar het slaperige kinderfiguurtje,
maar Toos trok haar schouders op en verklaarde, dat het toch eigenlijk idioot was,
het kind viel om van den slaap. Intusschen was Johan wel naar boven, maar niet naar
bed gegaan, Mia lag er wel in, die werd nog bij het uitkleeden geholpen en te bed
gebracht, maar hij was gewoon alleen te gaan en dus kon hij ge-
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makkelijk Mia een bezoekje brengen.
Mia sliep nog niet en nam het voorstel, waarmee hij kwam, gretig aan.
Ze kroop dadelijk weer uit bed en volgde hem op hare bloote voetjes naar zijn
kamertje, dat vlak bij de trap was. Zoodra ze zouden hooren bellen, zouden ze samen
over het hekje gaan hangen, dat terwille van Zuske de trap afsloot, dan konden ze in
de gang

kijken en toch lekker zien, hoe die juffrouw er uitzag.
Ook deze twee verlangden erg naar de komst van de verwachte, want eerlijk gezegd
hadden ze wel slaap, vooral Mia, die het koud kreeg ook, hoewel Johan haar zijn
eigen pantoffeltjes geleend had.
Eindelijk, daar klonk een bel en elkander duwend, om toch vooral niet te laat te
komen, stoven ze tegen het hekkentje aan, zoodat het kraakte en een
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van de pantoffels, die voor de kleine voetjes van Mia veel te groot waren, er af vloog
en tusschen de spijlen door naar beneden rolde, op iedere trede bonzend, wat niet
weinig leven maakte.
De juffrouw, die juist de trap passeerde, zag het sloije komen aandansen en keek
naar boven, wat tengevolge had, dat een kleine witte gedaante met een gilletje
achteruit vloog, terwijl een jongen zich op den grond liet vallen van het lachen.
'Die kinders toch,' hoofdschudde Lientje en verzocht de juffrouw als 't je blieft
naar binnen te gaan.
Daar werd ze hartelijk verwelkomd door mevrouw Terborch, terwijl Albertine en
Toos haar nieuwsgierig opnamen.
Zuske had al haar slaap opeens verloren en met een blosje op de eerst zoo bleeke
wangetjes, drong ze zich tusschen haar moeder en de juffrouw en stak haar handje
uit, ze wilde de juffrouw ook graag zien.
Deze liet zich op een knie zakken en trok het kind naar zich toe.
'Ik had niet gedacht, dat we vanavond nog kennis zouden maken, kleintje,' zei ze,
'het is al zoo laat, maar kijk nu maar eens goed, hoe ik er uit zie,' en ze bracht het
handje bij haar gezicht, terwijl ze zelf het kinderfiguurtje goed opnam.
Een beetje verlegen met de zaak legde mevrouw Terborch uit, hoe het kwam, dat
Zuske nog op was, ze moest en zou de juffrouw vanavond nog zien, ze hadden haar
gewoon niet naar bed kunnen krijgen.
'Zoo?' was alles, wat de juffrouw antwoordde en
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Toos en Albertine keken elkander aan met een blik van verstandhouding.
Toen deed ze haar goed af en nam het kind op schoot, dat niet genoeg scheen te
krijgen van het

bevoelen en hare vingertjes niet alleen over het gezicht van de juffrouw liet glijden,
maar over haar geheele hoofd en daarna haar kleeding begon te betasten.
Na een poosje, waarin mevrouw Terborch geïnformeerd had, of ze een goede reis
had gehad en of ze
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ook iets gebruiken wilde, zette de juffrouw Erica op den grond.
'Nu heb je me gezien, niet waar Zus, nu is het meer dan tijd om naar bed te gaan.
Wil ik haar maar dadelijk zelf even brengen, mevrouw?'
Maar als ze dacht, dat het zoo gemakkelijk zou gaan, vergiste ze zich leelijk. Zuske
liep dadelijk naar haar moeder toe, klom op haar schoot, sloeg beide armpjes vast
om haar hals en zeurde:
'Niet naar bed, nog een beetje opblijven.'
Haar moeder kuste haar en trachtte haar met vleiende woordjes over te halen, nu
zoet te gaan slapen. Het hielp allemaal niets en Moeder moest haar huilende naar
boven dragen, zoo doodop, dat ze op de trap al bijna insliep in hare armen.
De juffrouw had bij dit scènetje niets gezegd, ze vond het zeker beter, er zich nog
maar niet mee te bemoeien, maar toen het kind weggebracht was, schaamde Albertine
zich een beetje en meende iets tot verontschuldiging van haar zusje te moeten
inbrengen.
'Ze is zeker over haar slaap heen,' meende ze, 'en daarom zoo lastig.'
'Dat's mogelijk,' zei juffrouw Harmsen.
'Welneen,' beweerde Toos, 'ze is meestal zoo, als ze haar zin niet heelemaal krijgt.
Vond u dat nu niet bespottelijk, juffrouw, om haar van avond te laten opblijven?'
Voor de juffrouw nog kon antwoorden, ging de deur open en kwam Flip binnen,
duchtig geeuwend en zich uitrekkend.
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De vreemde dame ziende, die bij zijne zusters zat, herinnerde hij zich opeens, dat
dien avond de nieuwe juffrouw verwacht werd en wat verschrikt nam hij een andere
houding aan en zei verlegen:
'O, neem me niet kwalijk, ik dacht, dat de meisjes alleen waren.'
Juffrouw Harmsen begon te lachen en Albertine keek boudeerend.
'Dan komt het er niet op aan, hè, hoe of je je gedraagt, heel aardig, moet ik zeggen.'
Toos begon te lachen en zei, dat de juffrouw maar denken moest, dat Flip nog een
schooljongen was.
Flip, die zijn zeventien jaar met waardigheid dacht te dragen en zich zelf een heele
heer vond, keek niet heel vriendelijk. Die Toos was zoo gruwelijk pedant, nu ze
student in de medicijnen was.
'Waar is Moeder?' vroeg hij, om het gesprek een andere wending te geven.
'Die brengt Zuske naar bed.'
'Zuske naar bed? Was die peuter dan nu nog op? Was ze niet goed?'
'Neen, ze wou zoo graag er bij zijn, als de juffrouw kwam.'
'O zoo, en daarom heeft Moeder haar zeker maar opgehouden, in plaats van haar
behoorlijk op tijd in bed te stoppen, net iets van Moeder. Ik denk juffrouw, dat u hier
heel wat te doen zult vinden.'
Met deze woorden, op deftigen toon uitgesproken, verliet hij de kamer weer,
lachend nagestaard door het drietal aan tafel.
'Jongens van dien leeftijd kunnen zoo eeuwig pe-
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dant zijn,' vond Albertine, die met haar twintig jaar haar broer nog een echt kind
vond.
Juffrouw Harmsen lachte maar weer, maar ze had zoo'n gevoel, of die jeugdige
wijsheid nog niet zoo heelemaal ongelijk zou hebben.
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VII.
Zuske's opvoeding begint.
Toen Zuske den volgenden morgen wakker werd, was haar eerste gedachte: de
juffrouw is er, en haastig sprong ze uit bed, om zich te overtuigen, dat ze er ook
werkelijk was.
Tot nog toe had Zuske steeds bij hare ouders op de kamer geslapen, maar da,ar ze
de gewoonte had, heel vroeg wakker te worden en dan bij haar moeder in bed te
kruipen, vond deze het een goed ding, toen juffrouw Harmsen had voorgesteld, het
kind bij zich op de kamer te nemen.
Zuske zelve vond iedere verandering prettig en de juffrouw dacht meer invloed
te kunnen uitoefenen, als ze het kind zooveel mogelijk bij zich had, zoodat de zaak
naar ieders genoegen geschikt werd.
Zuske sprong dus dien eersten ochtend uit bed en liep naar de plaats, waar ze wist,
dat het groote ledikant neergezet was.
Het was nog geen zes uur en vrij donker, maar dat was voor Zuske uit den aard
der zaak geen bezwaar en vlug tippelde ze naar het bed, waarin juffrouw Harmsen
nog gerust lag te slapen.
Ze strekte haar handje uit en betastte het hoofd-
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kussen, totdat ze in aanraking kwam met de zachte, warme wang, die daarop rustte.
Met een kreetje van plezier liet ze hare vingertjes over het heele gezicht glijden,
betastte den neus, de licht geopende lippen en tikte zelfs op de daartusschen te
voorschijn komende tanden.
De slapende bewoog zich onrustig en veegde even over haar gezicht, ze droomde
zeker, dat vliegen het haar lastig maakten.
Haastig trok Zus haar handje terug en alles werd weer rustig in het bed.
Maar dat was niet, wat Zus bedoelde, ze had geen lust, om weer naar haar eigen
bedje terug te gaan en tastte dus weer in de richting, waar ze nu wist, dat juf's hoofd
lag. Ditmaal raakte ze de gesloten oogleden aan.
Weer sloeg de juffrouw een denkbeeldige vlieg weg en raakte haar handje.
Zus gierde het uit van pret.
De in haar slaap gestoorde opende langzaam hare oogen en keek wat verwezen
naar de kindergestalte, die zich over haar heenboog.
Toen, goed wakker wordend, zag ze aan de schemering in de kamer, dat het nog
vroeg moest zijn en zei verbaasd:
'Ben je al wakker, Zus, het is nog nauwelijks dag, ga gauw weer naar je bedje en
slaap nog een beetje.'
Dat was nu heelemaal niet naar Zuske's zin.
Ze klom op het bed, trok de dekens terug en kroop naast de juffrouw, die even
rilde, toen de koude voetjes haar aanraakten.
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'Kind, wat ben je koud geworden, dat mag je niet meer doen, hoor, zoo vroeg uit je
bedje komen. Was je bang, dat ik weggeloopen was, dat je me zoo vroeg al zien
wilde.'
Zuske knikte van ja.
'Ik wilde weten of u er heusch was. Gaat u me nu leeren lezen, dan kan ik straks
aan het ontbijt Mia voorlezen, zal dat niet leuk zijn?'
Juffrouw Harmsen begon te lachen.
'Zeker zal ik je lezen leeren en nog een boel meer, maar dat gaat zoo niet ineens.'
En zich toen oprichtend:
'Kom, ik zal je even naar je bedje terug brengen, dan gaan we allebei nog een
beetje slapen.'
Nog een beetje slapen!
Zus dacht er niet aan.
Ze klemde zich aan het bed vast, toen de juffrouw haar wilde optillen en verzekerde,
dat ze geen slaap meer had en drong er op aan, dat de juffrouw haar moest leeren
lezen, nu dadelijk, ze wilde het kunnen vóór ze naar beneden ging.
Daarbij bleef het, of juffrouw Harmsen haar al trachtte uit te leggen, dat lezen een
moeilijk iets was en zoo maar niet in een half uurtje geleerd kon worden en dat het
daarenboven nu nog slapenstijd was, Zuske hield vol, ze moest en zou dadelijk met
leeren beginnen.
Juffrouw Harmsen was bang, dat ze mijnheer en mevrouw Terborch wakker zouden
maken, daar hun kamer naast de hare lag.
Ze besloot dus dien eersten ochtend maar wat
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toegevend te zijn, het kind was gewoon haar eigen zin te doen, ze moest trachten het
langzamerhand onder haar invloed te brengen.
'Hoor eens Zus,' zei ze, 'ik zal je voor dit ééne ochtendje bij me in bed houden en
je wat moois vertellen. Maar morgen blijf je in je eigen bedje, totdat ik je helpen kan
met aankleeden, beloof je me dat?'
Het woord 'vertellen' had als altijd een magische uitwerking, Zus vergat, dat ze
dadelijk had willen leeren lezen en beloofde grif, morgen in bed te blijven, ze beloofde
zoo dikwijls wat, dat ze vijf minuten later weer vergeten was.
Zoo was de rust voor dezen ochtend teruggekeerd, juffrouw Harmsen, gewoon
aan blinde kindertjes te vertellen, wist dat te doen op een manier, die het verhaalde
heerlijk duidelijk voor Zuske's geest bracht.
Meestal verwekte hetgeen haar verteld werd verwarde beelden bij haar op, doordat
er niet genoeg op gelet werd, in hoe verre de woorden in staat waren beelden bij het
blinde kind op te wekken, maar nu zag ze op haar manier alles voor zich en was
daarover zoo verrukt, dat ze haar armpjes om juf's hals sloeg en haar woest begon
te kussen.
Juffrouw Harmsen beantwoordde deze liefkoozing en als de beste vrienden stonden
ze op en Zus liet zich zoet helpen met aankleeden, terwijl ze onvermoeid babbelde
en vroeg en de juffrouw even onvermoeid antwoordde.
Alleen, toen de juffrouw wilde, dat Zuske zelf hare laarsjes dichtreeg, verklaarde
ze, dat nooit te doen, dat kon ze niet.
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'Dat kun je best, probeer het maar eens, ga maar zitten, dan zal ik je wijzen, hoe je
doen moet.'
Zus ging zitten en probeerde de veters in de goede gaatjes te steken. Het ging niet
dadelijk goed en na een paar vergeefsche pogingen, schopte Zuske haar laarsje uit
en gooide het door de kamer.
'Ik wil mijn laarzen niet zelf dicht rijgen, dat moet u doen.'
Juffrouw Harmsen tilde Zuske van den grond en bracht haar bij het weggeschopte
laarsje.
'Raap gauw op,' zei ze kalm, maar beslist.
Wat verbluft raapte het kind haar laarsje op.
'Zie zoo, nu nog eens gauw geprobeerd de veters netjes door de goede gaatjes te
krijgen, maak maar een beetje voort, anders kom je te laat voor het ontbijt.'
'Maar ik wil mijn laarzen niet zelf dichtrijgen.'
'Waarom niet? Andere kinderen van zes jaar doen dat allemaal zelf.'
Zus bleef even besluiteloos zitten.
'Doen de andere kinderen het heusch allemaal zelf?' herhaalde ze.
'Natuurlijk, waarom zou jij het dus niet doen. Begin maar gauw, dan zal ik je nog
wel even wijzen, hoe het moet.'
Nog aarzelde Zus, ze vond het geen prettig werk en wat ze niet graag deed, daar
bedankte ze gewoonlijk voor.
Maar als andere kinderen het nu wel deden.
'Kinderen, die met hun oogen zien, doen die het ook zelf?' vroeg ze nog eens.
'Natuurlijk, allemaal, hoor.'
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Zuske zuchtte even.
Dan zou ze het ook maar probeeren, ze wilde niet anders wezen, dan andere
kinderen, al zei Johan ook, dat ze dat wel was, ze wilde niet.
Tot groote vreugde van juffrouw Harmsen begon ze dus zoet te rijgen en met wat
hulp, ging het al gauw en niemand trotscher dan onze Zus, toen ze naar beneden
stapte in haar eigen geregen laarsjes.
'Kun jij dat ook?' vroeg ze aan Mia.
'Al lang,' lachte het kind.
Zuske keek wat teleurgesteld, ze had zichzelf zoo knap gevonden en nu kende
Mia het al lang.
'Vergeet niet, dat Mia een jaar ouder is, dan jij, Zus,' zei Vader.
'Kijk eens aan, neen maar, dan kon ze het natuurlijk al lang,' en juffrouw Harmsen
streelde het blonde hoofdje van haar leerlingetje, 'ik vind, dat Zus het knap gedaan
heeft vanmorgen, nu mag ze straks ook met lezen beginnen.'
Weer sloeg Zuske hare armen om den hals van de juffrouw en kuste haar wild.
Mevrouw Terborch zat er naar te kijken.
'Krijgt Moeder vandaag niets?' vroeg ze wat verdrietig.
Zus liet de juffrouw los en kroop op schoot bij haar moeder.
'Moes is ook zoet, maar de juffrouw zal me leeren lezen en me alles precies laten
doen, als andere kinderen, daarom vind ik de juffrouw zoo vreeselijk lief,' verklaarde
ze en ging toen rustig haar boterhammetje opeten.
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Juffrouw Harmsen was erg tevreden over dien eersten ochtend, maar ze begreep zelf
wel, dat niet altijd alles zoo gemakkelijk zou gaan en ze vergiste zich niet.
Zuske was nu eenmaal het bedorven kindje van het huis en juffrouw Harmsen had
zich voorgenomen daarvan een lief, gehoorzaam meisje te maken, iets, wat natuurlijk
niet zoo gemakkelijk ging en ook niet zoo ineens.
Toen het nieuwtje van te gaan leeren er een beetje af was en Zus begon in te zien,
dat ze hard haar best zou moeten doen, wilde ze werkelijk vooruit gaan en vooral
veel geduld hebben en niet dadelijk boos worden, als iets niet ineens lukken wilde,
vond ze het lang zoo prettig niet meer.
En dan te moeten doen, wat de juffrouw van haar wilde en niet altijd alleen haar
eigen zinnetje te mogen volgen, dat was al heel naar en daar was ze zoo gemakkelijk
niet toe te krijgen. In de eerste dagen had ze respect voor den kalmen, beslisten toon,
waarop juffrouw Harmsen iets zei en deed ze meestal instinctmatig, wat er van haar
verlangd werd, maar toen ze aan de juffrouw gewend was en hare eigen wenschen
zoo dikwijls in botsing kwamen met den wil van de juffrouw, kwam ze tot het besluit,
dat deze toch niet zoo lief was, als ze eerst gedacht had en toen Johan haar nog
plaagde ook en beweerde, dat ze lekker niets meer te zeggen had en netjes doen
moest, wat de juffrouw wilde, begon ze te gelooven, dat juffrouw Harmsen niet van
haar hield en werd ze soms heel boos op haar.
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Daarbij kwam nog een groote teleurstelling.
Toen ze een paar woordjes in blindendruk lezen kon, verbeeldde ze zich, dat ze
nu ook Mia's leesboekje zou kunnen ontcijferen en het betasten van de nietszeggende,
gladde bladzijden maakte haar zoo boos, dat ze het boekje probeerde kapot te
scheuren. Daarop volgde een niet te stuiten tranenvloed van Mia, die met het
gescheurde boekje niet naar school durfde gaan.
Ditmaal, vond juffrouw Harmsen, moest haar eens goed duidelijk gemaakt worden,
dat ze zoo maar niet het boek van een ander mocht verscheuren en ze beknorde haar
ernstig. Zuske, hieraan niet gewoon, begon driftig te gillen en van zich af te schoppen
en toen de juffrouw haar daarop in een hoek wilde zetten tot ze bedaard zou zijn,
kwam juist haar moeder binnen, die het huilende kind in hare armen nam en haar
trachtte te doen bedaren, door haar een lekker koekje te beloven.
Zuske snikte, dat juf stout was en mevrouw Terborch wist haar niet beter te troosten,
dan door het te beamen.
Ja, ja, juf was stout en Zuske zoet en dus moest ze nu maar gauw stil zijn en met
Moeder mee naar de provisiekast gaan.
'Maar mevrouw,' protesteerde juffrouw Harmsen.
'Och juffrouw, ze is nog zoo klein en niet gewoon zoo hard aangepakt te worden.
U moet nooit vergeten, wat ze is, ze zal nog verdriet genoeg hebben in haar leven,
laat haar tenminste een prettige kindsheid hebben.'
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Juffrouw Harmsen stond verstomd. Zooveel onverstand en blinde liefde had ze nog
nooit bijgewoond en ze besloot er eens met mijnheer Terborch over te spreken, als
ze zóó tegengewerkt werd, kon ze hier immers niets goeds uitrichten.
Mijnheer Terborch gaf haar groot gelijk en beloofde haar zijn steun, maar hij was
zoo weinig thuis en hoewel hij zijn vrouw op het hart drukte, toch haar verstand te
gebruiken, ze hadden immers allen enkel het welzijn van het kind op het oog, hielp
dat niet veel.
Wel nam mevrouw Terborch zich voor, niet meer tusschenbeide te komen en de
juffrouw haar gang te laten gaan, maar als ze Zuske hoorde huilen, werd het haar te
machtig en kon ze niet nalaten er zich mee te bemoeien.
Of dat huilen nu al niets anders was, dan dwingen, in hare oogen had het kind
verdriet en dat kon ze niet hebben.
Ze gaf soms juffrouw Harmsen openlijk ongelijk, waar het kind bij was en Zuske
verloor veel van den onwillekeurigen eerbied dien ze voor de juffrouw gevoeld had,
als ze hoorde, dat Moeder boos werd, wanneer de juffrouw bromde en haar zelfs wel
tegen den wil van deze in liet doen, wat ze graag wilde.
Zoo kon het niet langer en toch wilde juffrouw Harmsen haar taak niet graag
opgeven.
Alles probeerde ze, ze sprak lief met Zuske, trachtte haar over te halen, vrijwillig
te gehoorzamen, ze had zoo graag haar opvoedingssysteem gevolgd, waarbij ze zoo
min mogelijk strafte, maar het kind werd hoe langer hoe onwilliger en begon zelfs
haar
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oude kunsten weer, van iemand op te sluiten, als ze er kans toe zag.
Op een dag deed ze dit zelfs de juffrouw, nadat haar pas goed onder het oog
gebracht was, dat ze het nooit meer doen mocht, Lientje was weer het slachtoffer
geweest. Bij die gelegenheid had haar moeder opnieuw verzekerd, dat het kind er
niets kwaads mee meende, dat het maar een spelletje was, maar juffrouw Harmsen
had haar heel ernstig verboden, ooit weer iemand op te sluiten en Zuske had beloofd
het nooit meer te doen.
Maar twee dagen later gelukte het haar de juffrouw zelf in haar eigen kamer
gevangen te zetten en gierend van plezier liep ze naar Mia, om haar het groote nieuws
mee te deelen.
Mia, anders voor geen kleintje vervaard, vond dit toch wel heel erg.
'O Zus, hoe durf je,' zei ze enkeek met een beetje respect naar het kleine blonde
meisje, dat zoo iets waagde te doen.
Zuske verkneukelde zich van pret.
'Ze kan er niet uit, we moeten het aan niemand zeggen, hé?'
Mia keek wat benauwd.
'Ze zal straks zoo vreeselijk boos zijn. Jij hebt het gedaan hoor.'
'Ja leuk, hé, Lien is ook altijd zoo kwaad en dan zegt ze allerlei gekke dingen, als
ze er weer uit is. Dat vind ik zoo grappig.'
Mia had er een zwaar hoofd in en ze had geen ongelijk, het grappige van de
juffrouw viel Zuske niet mee.
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Toen ze, na herhaaldelijk bonzen op de deur, na een half uur bevrijd was, zei ze eerst
heelemaal niets. Ze schold Zus niet uit, zooals Lientje altijd deed, maar nam haar
zonder een woord te spreken mee naar de leerkamer.
Daar gekomen ging ze zitten en trok Zuske naar zich toe.
'Waarom heb je me opgesloten?' vroeg ze kalm.
Zus lachte een beetje gedwongen, maar antwoordde niets.
'Nu Zus, waarom deed je dat?'
Zus werd steeds verlegener en mompelde:
'Ik weet het niet.'
'Dacht je, dat ik het naar zou vinden?' Geen antwoord.
'Nu Zus, hoe is het, dacht je dat?'
'Ik dacht, dat u, net als Lien, grappig zou doen, als u boos was.'
'Zoo, dacht je dat, nu grappig ben ik heelemaal niet, vin'-je wel?'
Zuske schudde van neen.
'Plezier heb je dus niet van je ongehoorzaamheid gehad. Je was toch zeker niet
vergeten, dat ik je zoo verboden had, iemand op te sluiten?'
Zus wist niet, wat te antwoorden, ze had er heelemaal niet meer over nagedacht,
dat de juffrouw dat pas gezegd had.
'Ik weet het niet,' zei ze dus maar.
'Nu Zus, zal ik je eens wat zeggen, je moet leeren niet te vergeten, wat ik je zeg
en daarom moet je maar eens een herinneringetje aan je ongehoor-
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zaamheid hebben. Je krijgt vanmiddag aan tafel geen pudding.'
Zuske wist niet, of ze goed hoorde. Voor haar was snoepen een van haar grootste
genoegens en ze wist, dat er dien middag frambozenpudding was met vanillesaus en
daar was ze dol op.
'Geen pudding,' herhaalde ze ongerust. En toen kalmer:
'O maar, dien zal Moes me wel geven.'
'Dien zal Moes je niet geven, je krijgt geen pudding, omdat je ongehoorzaam bent
geweest, heb je dat goed begrepen? Ja? Goed, dan zullen we nu samen eens probeeren
netjes te schrijven,' en juffrouw Harmsen stond op, om het noodige voor de schrijfles
te krijgen.
Zuske hield zich dien middag verder kalm, ze was een beetje onder den indruk
van den ernst, waarmee de juffrouw gesproken had.
Dat ze werkelijk geen pudding zou krijgen, daarvoor was ze geen oogenblik bang,
dat zou Moes toch niet goed vinden.
Even voor het middagmaal sprak juffrouw Harmsen met Zuske's vader en deze
beloofde haar zijn steun. Hij zou trachten zijn vrouw over te halen, zich nu eens met
niets te bemoeien.
Mevrouw Terborch begreep zelf ook wel, dat als juffrouw Harmsen werkelijk
invloed op Zuske wilde uitoefenen, het kind naar haar moest leeren luisteren, maar
ze vond het wreed om het juist iets te onthouden, waar het zooveel van hield.
'Het is haar eerste werkelijke straf en die moet
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indruk op haar maken,' vond haar man, 'ik vind het juist heel goed van juffrouw
Harmsen bedacht.'
Men ging aan tafel en er werd niet verder over de zaak gesproken, eerlijk gezegd,
dacht Zuske geen oogenblik, dat ze heusch geen dessert zou krijgen.
De pudding verscheen en met haar fijn reukorgaan snoof Zuske den heerlijken
frambozengeur op.
'Wat lekker,' zei ze.
Ze zag er wel een beetje verlegen uit, maar toch hoopvol.
Haar vader vond het 't best haar maar dadelijk haar illusie te ontnemen.
'Ja Zus, dat tref je slecht, dat je nu juist ondeugend bent geweest. Je weet, wat de
juffrouw gezegd heeft, voor straf geen pudding vanmiddag.'
De uitwerking van deze woorden was als vaneen onverwachten bliksemstraal op
een mooien zomerdag.
Albertine en Toos keken verbaasd haar vader aan en Flip zei:
'Zus straf? Wel allemachtig, dat is nog nooit gebeurd, geloof ik.'
Mia keek naar mevrouw Terborch, wat zou die daar wel van zeggen en Johan
verklaarde, dat hij best twee porties op kon, dat was geen bezwaar.
Mevrouw Terborch beet zich op de lippen, om te zwijgen, ze had haar man zoo
vast beloofd zich goed te houden. Als de juffrouw geen voldoenden invloed op het
kind kon krijgen, zou Zuske naar het instituut moeten, had hij gezegd en dus durfde
ze niet tusschenbeide komen.
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Hij nam haar op en bracht haar naar de leerkamer, gevolgd door Juffrouw Harmsen (blz. 109)
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Wat Zuske betreft, die zat eerst even heel stil' en begon toen te huilen.
'Ik wil pudding, ik wil,' en dringend stak ze haar bordje uit naar den kant, waar
haar moeder zat.
Deze duwde met bevende hand het bordje terug.
'Neen lieveling,' zei ze zacht, 'vanmiddag niet.'
Aan dien kant ook al geen steun vindend, zat Zus weer een oogenblikje stil, toen
wierp ze zich gillend op de juffrouw aan haar andere zijde en begon haar met haar
vuistjes te bewerken.
'Leelijke juf, nare juf!'
Daar voelde ze beide hare polsjes omklemmen en zich terug trekken.
'Stoute meid,' zei Vaders booze stem, 'wil je wel eens dadelijk stil zijn,' en toen
ze doorgilde en van zich aí trapte, nam hij haar op en bracht haar naar de leerkamer,
gevolgd door juffrouw Harmsen, die begreep, dat het doldriftige kind niet alleen
gelaten kon worden, ze was in staat zich tegen de meubels aan te gooien en zich te
bezeeren.
Toen hij weer beneden kwam, was ook mevrouw Terborch verdwenen, de kinderen
vertelden, dat ze huilend weg gegaan was en de bewuste pudding werd onder de
grootste stilte genuttigd. Zelfs Johan dorst geen geluid geven, hij had zoo'n gevoel,
dat bij de minste aanleiding de spanning zich naar zijn kant zou ontlasten.
Toen allen klaar waren, deed Albertine een stukje overgebleven pudding op een
bordje, met wat saus.
'Wat moet dat?' vroeg haar vader.
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'Ik dacht zoo, ziet u, misschien van avond voor Zus, of morgen.'
Haar vader strekte zijn hand uit.
'Niets daarvan, geef hier,' en het stuk tusschen Mia en Johan verdeelend, beval
hij: 'opeten,' een bevel waaraan vooral Johan graag gehoorzaamde.
Boven op de leerkamer had zich intusschen het volgende afgespeeld.
Juffrouw Harmsen had Zuske uit laten huilen, totdat het gillen en schoppen bedaard
was en alleen nog maar nu en dan kleine snikjes gehoord werden.
Toen stak ze haar hand uit.
'Zus, kom eens bij me.'
'Neen,' zei Zus.
'Ben je boos op me?'
'Ja.'
'Zal je nu in het vervolg luisteren naar wat ik zeg?'
'Neen.'
'Maar dan krijg je weer geen dessert.'
Dat denkbeeld deed Zuske op nieuw uitbarsten.
'Ik wil dessert,' gilde ze.
'Best, dat zul je ook hebben, maar dan moet je voortaan gehoorzaam en lief zijn.'
Zuske snikte.
'Ik mag doen, wat ik graag wil, ik ben een arm, blind kindje.'
Even glimlachte juffrouw Harmsen, dat waren de woorden harer moeder. Toen
stond ze op en nam Zuske met geweld op haar schoot.
'Dat meen je niet, Zus, je weet heel goed, dat je volstrekt geen arm kind bent, al
zijn je oogjes anders,
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dan van een boel andere kinderen. Je bent overigens net eender en moet precies doen,
als andere kindertjes. Je wilt immers zoo graag een gewoon kindje zijn?'
Zus had opgehouden met schreien. Ze knikte van ja.
'Welnu dan, dan mag je ook niet stout zijn en als je dat toch bent, dan krijg je straf,
net als andere kinderen.'
Zuske's behuild gezichtje straalde. Ze herhaalde:
'Als gewone kinderen stout zijn, krijgen ze straf, ik heb ook straf gehad en nou
ben ik ook een gewoon kind.'
En tot juffrouw Harmsen's groote verbazing, viel ze haar eensklaps om den hals
en kuste haar op haar gewone, woeste manier.
Ze ging heel tevreden naar haar bedje en toen haar moeder haar goedennacht kwam
zeggen, in angst voor wat ze wel vinden zou, werd ze ontvangen met de woorden:
'Moesje, nu ben ik geen arm kindje meer, nu ben ik heelemaal net als andere
kinderen, nu mag ik ook niet meer stout zijn, anders krijg ik ook straf, vind u dat niet
heerlijk?'
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VIII.
Zuske wil de koningin zien.
Zuske was nu acht jaar.
Ze had in die twee jaar een boel geleerd, ze kon nu ieder boek lezen, dat in
braille-schrift gedrukt was en was ook begonnen dik opgedrukte letters te
onderscheiden; als ze beide manieren van lezen kende, zou er in haar later leven veel
meer voor haar te lezen zijn. Ook schrijven kon ze al heel aardig, gewoon schrift,
dat iedereen lezen kon. De vorm der letters was een beetje vreemd, wat vierkant,
maar het schrift heel duidelijk en Zuske's grootste trots was, dat ook 'gewone' oogen
haar briefjes lezen konden.
Dat alles had juffrouw Harmsen haar geleerd en nog veel meer. Ze had een beter
begrip van vele dingen gekregen, maar wat ze nog niet heelemaal geleerd had, dat
was zich schikken, wanneer ze din- gen wilde, die ze niet krijgen kon.
'Als Zus wat wil, wil ze het goed,' zei Mia en dat was maar al te waar.
Soms was dat natuurlijk best, daardoor had ze vlug leeren lezen en schrijven en
kon ze ook al aardig rekenen, vooral uit het hoofd. Daarin was ze Mia bepaald de
baas, iets, dat ze heerlijk vond. Maar
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dikwijls was ook dat sterke willetje de oorzaak van verdriet, want ze wilde soms
dingen, die niet te bereiken waren.
Zoo gebeurde het volgende.
Op een nationalen feestdag zou er een groote parade zijn en de koningin zou zelf
van het Loo overkomen, om die te inspecteeren. Er zouden aan eenige regimenten
nieuwe vaandels worden uitgereikt en dit wilde de koningin persoonlijk doen.
Mijnheer Terborch had door een kennis toegang gekregen tot de plechtigheid en
mocht eenige huisgenooten meebrengen. Zijn vrouw voelde zich dien dag niet heel
wel, Albertine was uit de stad, Toos had geen lust en Flip ging met vrienden, zoodat
mijnheer Terborch dan maar besloot, Johan en Mia mee te nemen.
Zuske had er niets aan, dacht hij en zijn vrouw was het daarmee eens.
Maar nauwelijks had Zuske gehoord, waar het om ging, of ze moest en zou mee
en ze vond steun bij juffrouw Harmsen, die er altijd voor was, Zus zooveel mogelijk
in het volle leven te brengen. Zij zelf kon niet mee, het was toevallig haar vrije dag
en ze wilde al vroeg naar vrienden in een naburige stad gaan, maar met haar vader
was Zuske veilig.
Heel opgewekt stapte het kind aan Vaders hand naar het Malieveld, waar de
feestelijkheid zou plaats hebben.
Johan en Mia liepen vooruit, druk pratend. Johan wilde later officier worden en
interesseerde zich bi-
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zonder voor alles, wat met zijn toekomstigen loopbaan in verband stond.
Op het Malieveld gekomen, vonden ze daar al een menigte menschen, die naar
het opstellen der troepen stonden te kijken en Zuske, de verschillende geluiden
rondom zich opvangend, moest er alles van weten.
Vader vertelde haar geduldig alles, wat hij zag en Zus was op haar manier heel
tevreden, de zon scheen heerlijk, ze wist dus, dat het mooi weer was en dat wekte
haar op. Het regelmatig gestap der troepen en het getrappel der paarden, het afroepen
der kommando's, de mooie uniformen, die ze zoo heerlijk door Vaders oogen zag,
het dreunen van den bodem, als de kanonnen opreden, het gaf haar allemaal nieuwe
indrukken.
Wie zal zeggen in hoeverre die indrukken juist waren?
In ieder geval, Zuske amuseerde zich, al was het dan op haar manier.
Straks zou de muziek spelen, had Vader beloofd, het Wilhelmus, dat ze zelf zoo
goed zingen kon en het Wien Neerlands bloed.
Johan en Mia bemoeiden zich weinig met haar, maar dat was niets, ze had Vader,
daar had ze volkomen genoeg aan. Zijn hand in de hare geklemd, die van tijd tot tijd
wat vaster drukkend, als ze aan het dreunen van den grond voelde, dat de massa zich
in haar richting bewoog, stond ze daar met zoo'n tevreden gezichtje, dat wie het niet
wist, niet gedacht zou hebben, dat het kleine meisje met de wijd geopende oogen,
niets zag van het vroolijke
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schouwspel, dan wat haar verbeelding haar voorspiegelde.
Haar vader dacht daar wel aan en het gevoel van weemoed, dat altijd over hem
kwam, als hij zijn klein dochtertje gadesloeg, sloop ook nu weer in zijn hart.
Hij was het volkomen met juffrouw Harmsen eens, dat Zuske's vrede zoo min
mogelijk verstoord moest worden door haar te beklagen of haar zelfs maar te kennen
te geven, dat ze zoo veel miste, dat door normale kinderen als een hun van zelf
toekomend recht beschouwd werd, maar dat nam niet weg, dat het toch maar zoo
was en dat zijn kind nooit het volle leven zou leeren kennen, zooals het in
werkelijkheid was.
'Ze zal er niet minder gelukkig door zijn,' verzekerde juffrouw Harmsen, maar hij
kon die overtuiging niet deelen.
'Vader, wat gebeurt er nu?'
Met die woorden verbrak Zuske zijn overpeinzing.
Er was inderdaad verandering gekomen in de wachtende menigte, de halzen werden
uitgerekt, een gemompel werd vernomen, men drong wat naar voren, om beter te
zien: de koningin was in aantocht.
Daar reed ze het groene veld op, beschenen door de schitterende zon.
Voorop een lakei te paard, daar achter het met zes paarden bespannen rijtuig, door
roode jockeys bestuurd, en op het rood der kussens de koningin, geheel in het wit,
vriendelijk groetend naar alle zijden. In haar gevolg de heele staf van haar militaire
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huis te paard, al de schitterende uniformen vroolijk blinkend in het heldere licht, de
pluimen der hoofddeksels wapperend.
Een donderend hoera steeg uit de menigte op en Zuske, haar vaders hand heel
stevig knijpend, wat tegen hem aangedrukt, wat angstig door de kracht der
geluidsgolven, die op haar toekwamen, schreeuwde om het hardst mee, ze was al
even opgewonden als

de anderen, ze vond het een genot, leven te maken, te gillen, zoo hard ze kon, veilig
beschermd door Vaders stevige hand.
Toen bedaarde het gejuich en wilde Zuske weten, wat er nu verder gebeuren zou
en hoe de koningin er uit zag.
De stoet had halt gehouden en de verschillende
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troepen vormden een carré rondom het rijtuig, de koningin maakte zich gereed, de
nieuwe vaandels uit te reiken en hare troepen toe te spreken.
Een algemeene stilte heerschte nu rondom, ieder deed zijn best de woorden op te
vangen van plichtsopwekking en van vertrouwen, die de koninklijke mond uitsprak.
De heer Terborch en de kinderen stonden wat ver af, de aanspraak kon op dien
afstand niet goed gehoord worden en Zuske begon ongeduldig te worden.
'Hoe ziet de koningin er uit, Vader?' vroeg ze zacht.
Haar vader antwoordde niet, hij hoorde waarschijnlijk haar vraag niet eens, zijn
aandacht gespannen, om ten minste iets van de speech op te vangen.
Zuske begreep niet, waarom Vader niet antwoordde en herhaalde haar vraag, maar
nu luid, met helder stemmetje.
Het klonk grappig hard in de groote stilte en de menschen, die voor haar stonden,
keken verstoord om.
'St,' zei Vader heel zacht, 'niet praten.'
Even zweeg Zus, toen werd de stilte haar te machtig en begon ze weer:
'Vader dan.'
Haar vader legde zijn hand op haar mondje, ten teeken, dat ze zwijgen moest en
een vreemde stem had 'stil' gezegd.
Zus zweeg dus verder, ze durfde niets meer vragen, maar hing van het eene been
op het andere. Het duurde ook zoo lang, elf vaandels moesten uitgereikt worden, elf
mooie, oranjekleurige vaandels, die sterk
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de bewondering van Johan opwekten.
Mia vond het ook heel mooi, die kleurige vlaggen, telkens van hun omhulsel
ontdaan, in den wind vroolijk te zien wapperen, ze amuseerden zich samen met ze
te tellen.
Maar Zuske verveelde zich, voor haar was op het oogenblik alles doodsch en stil,
er was niets om haar aandacht bezig te houden.
Ze voelde met haar handje voor zich uit en trachtte Mia's vlecht te pakken te
krijgen, om er eens eventjes aan te trekken en werkelijk, ze greep een haarvlecht. Ze
gaf er een flink rukje aan, maar hoorde een snauwend: 'laat dat,' eri de stem was niet
die van Mia, zoodat ze haastig haar handje terug trok, ze had er een kleur van.
'Stil staan, Zus,' fluisterde Vader.
En weer gehoorzaamde ze een paar minuten, die een eeuwigheid schenen.
Daar barstte plotseling de muziek los, het geliefde Wilhelmus weerklonk en Zus,
als bevrijd van een ban, er niet aan denkend, waar ze was, begon lustig mee te zingen,
haar helder, zuiver stemmetje klonk scherp op en deed menig lachend gezicht naar
haar toekeeren.
Hiervan totaal onbewust, zong Zus door, niet luisterend naar haar vader, die haar
zei, stil te zijn, ze vond het veel te heerlijk, geluid te kunnen geven, zich te kunnen
uiten.
Daar klonk Vaders stem vlak aan haar oor: 'Als je niet gauw stil bent, gaan we
dadelijk weg,' en weer werd haar vaders hand op haar mondje gelegd.
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Johan, bang weg te moeten, voor de parade, die nu juist aanving, afgeloopen was,
snauwde: 'hou je mond, zeg.'
Mia meende ook een woordje mee te moeten praten, verlegen door die lachende
gezichten rondom haar en fluisterde, haar aanstootend: 'stil toch, Zus, de menschen
kijken zoo naar je.'
Daar hoorde ze een stem, die zei:
'Och, dat is het arme, blinde dochtertje van mijnheer Terborch, zoo'n stumpertje.'
En Zuske was stil.
Overbluft door al die wat boos klinkende stemmen, zich ineens bewust, dat het
zeker niet mocht, dat meezingen met die heerlijke muziek, stond ze daar zwijgend,
doodongelukkig, terwijl niet te stuiten traantjes over hare wangen rolden en ze haar
gezichtje tegen haar vaders jas verborg.
De menschen zeiden, dat ze een arm, blind kindje was, een stumpertje en plotseling
had ze zoo'n innig medelijden met zich zelve.
Haar vader legde zijn hand op haar hoofdje en drukte haar veilig tegen zich aan.
Wat mompelde ze daar zoo verdrietig?
Hij boog zich tot haar neer en vroeg wat er was, ze mocht het Vader influisteren.
'Ik weet niet eens, hoe de koningin er uitziet.'
'Dat vertel ik je straks, thuis hoor, luister nu maar naar de muziek, daar komen de
huzaren aan, hoor je wel?'
Zuske luisterde en werd afgeleid door de verschillende dreuningen van den bodem,
er was weer leven,
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beweging rondom haar en ze voelde zich getroost. Ze riep zelfs vroolijk: 'de
kanonnen,' toen ze de schokken waarnam, die door het aantrekken der zware stukken
geschut werden veroorzaakt.
Op weg naar huis vertelde Vader haar, hoe de koningin er had uitgezien, hoe de
koets roode kussens had, en hoe de zes paarden, die haar trokken, door roode jockeys
bestuurd werden.
Zus moest weten, wat een jockey was en hoe de heeren er uitzagen, die achter de
koets aangereden hadden en ze kwam in opgewekte stemming thuis, waar ze het
hoogste woord voerde, om haar moeder op de hoogte te brengen, van wat ze
bijgewoond had.
Johan en Mia lieten haar maar praten, ze waren er aan gewoon, Zus het woord te
laten en als ze wat verkeerd vertelde, zwegen ze ook maar en lachten tegen elkander,
de arme Zus wist immers niet beter.
Daarna begon Mia meer uitgebreid te vertellen, hoe de koningin er uit had gezien
en wat ze aan had gehad en Zus luisterde toe, dat interesseerde haar. Vader had alleen
maar gesproken van paarden en jockeys en over een witte koningin, maar Mia vertelde
van een mooien, witten mantel èn een hoed met witte veeren.
Hoe gek, een hoed met veeren!
'Had ze dan geen kroontje op?' vroeg ze.
Mia lachte hardop.
'Welneen, dom kind, dacht je nou heusch, dat de koningin op straat een kroon
droeg.'
'Een koningin draagt altijd een kroon,' verzekerde
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Zus, 'juf heeft het me verteld en jij weet er niks niemendal van.'
'Maar dat zijn de koninginnen uit de sprookjes, Zus.'
'Dat kan me niet schelen, welke koninginnen het zijn, alle koninginnen dragen
kroontjes en ik denk, dat het onder dien hoed met veeren zat.'
Nu gierde Mia het uit en Johan brulde zoo, dat zijn moeder hem verzocht om haar
hoofdpijn te denken en liever de kamer uit te gaan, als hij niet wat minder geweld
maken kon.
'Ga je mee, Mi?' en hij sloeg zijn arm om Mia's schouder.
'Niets daarvan,' besliste mevrouw Terborch, 'Mia blijft hier bij Zus, je weet, dat
juffrouw Harmsen uit is en ik heb vreeselijke hoofdpijn. En wees jullie nu als 't je
blieft niet te druk, meisjes,' verzocht ze nog, 'anders houd ik het niet uit.'
Mia trok Zus mee naar het raam in de voorkamer, ze zou haar vertellen, wie er
langs kwamen, dat was zoo een van de amusementen van Zuske.
Maar er kwam niet veel bizonders voorbij en onwillekeurig begonnen ze weer te
babbelen over wat ze beleefd hadden* dien dag en Mia was niet uitgepraat over de
lieve koningin, die zoo'n vriendelijk gezicht had en er zoo mooi had uitgezien.
Zus luisterde aandachtig en toen kwam ze tot een besluit: ze wilde de koningin
zien.
Ze deelde dadelijk haar voornemen aan Mia mee en deze keek haar eerst verbaasd
aan en lachte haar toen uit.
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'Dat kan immers niet, mal kind, hoe kan jij nou de koningin zien.'
'Dat kan ik best, als ik haar maar eens aan mag raken.'
'Maar Zus!'
'Waarom niet, ik zal vragen, of ik eens bij haar op visite mag komen.'
Mia zat Zus aan te staren.
Het leek er heusch naar, alsof dat arme kind dacht, dat zoo iets mogelijk zou zijn.
'Jij maakt maar gekheid, hé Zus?'
'Heelemaal geen gekheid, ik ga de koningin een brief schrijven.'
'Een brief?'
'Ja, een mooien brief en dan vraag ik, of ze me eens op de koffie wil vragen, als
ze het zelf aan Vader schrijft, zal ik wel mogen, denk je ook niet?'
Mia wist niet meer, wat ze er van denken moest.
Zij zou zoo iets nooit durven doen, een brief aan de koningin schrijven, maar als
nu Zus wel durfde, was het misschien wel grappig, weet je wat, ze zou haar helpen.
Alleen kon ze dien brief natuurlijk niet weg krijgen en als een van de ouderen het
merkte, zou het niet mogen, daar was ze zeker van.
'Goed,' zei ze 'probeer het maar, ik zal wel zien, dat ik hem op de post doe. Maar
je moet er niemand iets van zeggen.'
'Waarom niet? Ik had juffrouw Harmsen willen vragen, me te helpen.'
Alsof die dat zou willen!
Neen, dat kon niet, dan liep alles mis, juffrouw
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Harmsen zou zeker niet goed vinden, dat Zuske dien brief schreef en Oom en Tante
ook niet.
'Maar waarom dan niet?' vroeg Zus weer.
Mia bedacht zich even.
'Wel, omdat het vreeselijk brutaal is, zoo maar aan de koningin te schrijven en dan
nog wel te vragen, of je op visite mag komen. Dat doe je toch maar zoo niet.'
'Dus dan vin'je, dat ik het niet doen mag?'
Dat was de bedoeling niet van Mia, ze vond het een veel te leuke grap en was dol
nieuwsgierig, wat daar van komen zou. Ze verheugde zich er al op, alles aan Johan
te vertellen. Zus kon eerder zoo iets doen, dan een gewoon kind, van Zus werden
dingen aardig gevonden, waarvoor zij een standje zou oploopen, misschien vond de
koningin het wel leuk.
'Ik zou het maar eens probeeren, als ik jou was Zus. Van avond zullen we dien
brief samen schrijven, als ik mijn les voor morgen moet leeren, de juffrouw is er net
niet, dat kan dus juist goed, jij zegt dan maar, dat je iets voor juífrouw Harmsen
schrijven moet.'
'Maar dat's niet waar.'
Mia, die als schoolgaand meisje het met zulke dingen zoo nauw niet nam, zij vond
dat geen jokken, meer zoo iets, als voorzeggen, dat mocht toch eigenlijk ook niet hé,
lachte haar uit.
'Zanik daar nu niet over, vanavond schrijven we samen den brief.'
Zoo gebeurde het en uit die samenwerking ontstond het volgende schrijven:
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Lieve Koningin,
Ik zou u zoo dol graag eens willen zien en kan dat niet, als u zoo maar eens langs
rijd, want ik kan niet met mijn oogen zien en doe het daarom met mijn vingers. As
u nu zoo voorbij rijd, kan ik u niet aanraken en daarom kan ik u niet zien. Mag ik is
bij u komen koffiedrinken? Ik zal u maar heel even bevoelen, juffrouw Harmsen
zegd, dat de mensen het niet prettig vinden, as ik te lang over hun gezicht streik en
dat kinderen niet lastig maggen zijn. Ik beloof u heel zoet te zijn en netjes te eten en
mijn melk niet om te gooien, as u niet dadelijk naar me luistert, zooals ik laatst gedaan
heb. Toen was de juffrouw heel boos op me en zei, dat ik een erg stout kind was.
Maar bij u zal ik zoet zijn, lieve Koningin, echt hoor. Vraag u het dan aan Vader en
Moeder, as u het zellef vraagd, zal ik wel maggen. Dag lieve Koningin. Uwe U
liefhebbende
Zus.
P.S. Ik heet eigenlijk Erica Terborch maar ze zeggen altijd Zuske tegen me, doe het
ook maar as het u blieft.
Deze brief werd in een groot couvert gestoken, dat Mia had weten te bemachtigen.
Op het adres kwam:
Aan de Koningin,
en op den achterkant het volledig adres van Zuske.
Met gloeiende wangetjes van de inspanning hoorde Zus den brief nog eens
voorlezen.
Ze vond hem prachtig, maar Mia beweerde, dat
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ze hier en daar geknoeid had en hem dus nog eens over moest schrijven.
Maar daar bedankte Zus voor, een brief schrijven was een heele inspanning voor
haar, dat zou de koningin ook wel beprijpen.
Nu, dat dacht Mia ook wel, ze durfde eerlijk gezegd Zus ook niet goed langer
ophouden, als Tante het zag, kon er van de grap niets komen, die zou nooit willen,
dat ze den brief verzonden en morgen was juffrouw Harmsen weer thuis, dan ging
het heelemaal niet.
Ze wilde den brief morgenochtend meenemen, als ze naar school ging en hem dan
posten. Een postzegel hadden ze niet, maar dat was niets, dien

zou de koningin wel betalen, die was toch zoo rijk.
Zuske kon dien avond van louter opgewondenheid niet inslapen en toen juffrouw
Harmsen, laat thuiskomend, op de slaapkamer kwam, vond ze haar nog wakker, met
een warm hoofdje en brandende handjes.
'Wat is er, Zus?' vroeg ze bezorgd, 'kun je niet in slaap komen? Je bent toch niet
ziek?'
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Heftig schudde Zuske van neen, ze kon alleen maar niet slapen, ze was klaar wakker.
Juffrouw Harmsen vond haar opgewonden, onrustig, zou er dien dag wat
voorgevallen zijn? Ze had er toch niets van gehoord beneden.
'Wat heb je vandaag al zoo gedaan, Zus. Ben je nog naar de vaandeluitreiking
geweest?'
'Ja.'
'En was het prettig, was er mooie muziek?'
'Ja.'
Wat antwoordde het kind lusteloos. Wat kon er aan haperen?
'Scheelt er heusch niets aan, Zus, wou je me misschien wat vertellen?'
Even een aarzeling, maar geen antwoord.
Juffrouw Harmsen sloeg haar arm om Zuske heen.
'Kom, vertel juffie maar, wat er aan scheelt. Je ben toch niet stout geweest, wel?'
Zuske maakte zich uit de haar omvattende armen los.
'Heelemaal niet, nou ga ik slapen.'
En werkelijk legde ze zich neer en liet zich lekker toestoppen.
Toen juffrouw Harmsen al te bed lag, hoorde ze opeens een stemmetje:
'Nacht juffie. Ik ben heusch lief geweest vandaag, hoor.'
'Dat geloof ik ook wel. Nacht lieve Zus, probeer nu maar in slaap te komen, juffie
gaat nu ook slapen, goedennacht, lieveling.'
Nog een poosje lag juffrouw Harmsen te luisteren
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naar de geluiden, die van tijd tot tijd uit het kinderbed kwamen, een zich omdraaien,
en wat onrustig woelen. Daarna eindelijk stilte en een geregelde ademhaling. Zuske
was ingeslapen.
Den volgenden morgen merkte juffrouw Harmsen niets meer aan Zus, ze was
vroolijk en lief, oplettend in de les en blij als de juffrouw haar prees.
Den dag daarop was ze weer onrustig, vooral op uren, dat ze wist, dat zoo omstreeks
de post moest komen en toen om twaalf uur Mia uit school kwam, hadden de kinderen
samen een fluisterend gesprek, waarvan juffrouw Harmsen alleen opvangen kon:
'nog te vroeg.'
Ze begreep niet, wat de kinderen samenkonden hebben.
Toen tegen etenstijd mijnheer Terborch thuis kwam, werd het raadsel opgelost.
Hij had eerst een gesprek met zijn vrouw en kwam toen op de leerkamer, waar
Zuske en Mia samen speelden, terwijl juffrouw Harmsen wat borduurde.
'Dag juffrouw, dag kinderen,' zei hij, terwijl hij ging zitten, 'kom eens bij me,
Zuske.'
Het kind kwam dadelijk aangeloopen en klom op zijn schoot. Zus was dol op haar
vader en altijd gelukkig, als hij zich met haar bemoeide.
'Wel Zuske, nu moet je me toch eens vertellen, heb jij een brief aan de koningin
geschreven?'
Juffrouw Harmsen hield op met werken en keek verbaasd mijnheer Terborch aan.
Mia drukte van schrik haar hand tegen haar mond, zou de koningin al geantwoord
hebben?
Zuske werd zoo rood, als een rood roosje.
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Ze zei niets, maar kroop tegen haar vader aan en verborg haar gezichtje tusschen zijn
jas en vest.
'Ja juffrouw Harmsen, zoo is het. Daar kijkt u van op, hé? Deze jonge dame wilde
graag de koningin eens goed zien en heeft haar toen gevraagd, of ze eens op de koffie
mocht komen.'
Hij begon te lachen, juffrouw Harmsen keek ongeloovig, maar lachte mee en Mia,
ziende dat Oom niet boos was, schaterde het uit.
Daar klonk een gedempt gegichel onder de jas, Zuske lachte al even hard als de
anderen.
'Heeft ze dat heusch gedaan?' vroeg juffrouw Harmsen,' u maakt zeker maar
gekheid, wanneer zou ze dien brief geschreven kunnen hebben, ze is haast altijd bij
mij.'
'Haast altijd, precies, maar u is van de week uit geweest, niet waar. Enfin het is
zoo, Zus heeft een brief aan de koningin geschreven en die verzonden ook.'
'Dat kan ze niet alleen gedaan hebben. Wie heeft dien voor haar gepost?'
'Ja, dat weten we nog niet precies. Misschien kan Mia het ons vertellen.'
Nu was het de beurt aan Mia om gloeiende wangen te krijgen.
'Zus wou het zoo graag,' mompelde ze.
'Dus heb jij haar geholpen?'
'Ze vond het zoo leuk.'
'En jij zeker niet minder. Je bent alweer een jaar ouder, je moet haar niet bij zulke
domme dingen helpen, jij weet beter.'
Zuske kwam uit haar schuilhoekje te voorschijn.
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'Ik ben niet dom.'
'Neen, meestal niet, maar kindje, hoe kun je nu denken, dat de koningin, die het
zoo vreeselijk druk heeft, zoo maar een klein vreemd meisje op visite zou willen
hebben.'
Zus ging rechtop zitten.
'Mag ik niet komen? Heeft de koningin dat gezegd?'
'Dat niet precies, ze kon je niet antwoorden, want ze heeft je briefje nooit gekregen.'
Zuske's gezichtje drukte diepe teleurstelling uit en dat van Mia niet minder.
'Waarom niet? Hoe weet u dan, dat ik niet bij haar op visite mag komen?'
'Ja, zie je, dat is zoo gegaan. Je hadt den brief liefst zonder postzegel in de bus
gedaan en toen is die brief eens goed bekeken aan het postkantoor en hebben ze daar
gezien, dat het een brief was aan de koningin en dat achterop het adres van een klein
meisje stond. Toen vonden ze beter, om eerst eens aan den vader van dat meisje te
vragen, of die brief heusch zoo verzonden moest worden en zoo kwam hij in mijn
handen.'
'Waarom heeft u er toen geen postzegel op gedaan en hem weer in de bus gestopt,'
vroeg Zuske bijna huilend, 'ik heb het zoo moeielijk gevonden, om hem te schrijven.'
'Kom, kom, nu niet huilen, droog nu eerst je oogjes eens vlug af. Ik heb den brief
niet verzonden, omdat de koningin niet lastig gevallen mag worden met zulke dingen.
De koningin heeft daar geen tijd voor, het zou een mooie boel worden, als alle kleine
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meisjes in Nederland maar aan haar Majesteit mochten schrijven, of ze eens op visite
mochten komen.'
'Ja maar Zus is ...' viel Mia in.
'Zus mag niets meer doen, dan andere kinderen, dat weet ze best. Wees maar blij,
kindje, dat Vader den brief in handen gekregen heeft, want hij was niet eens erg
mooi, ik geloof zeker dat je beter kunt schrijven en minder fouten maken ook.'
'Was die brief zoo slecht? Laat me eens zien, als 't u blieft,' vroeg juffrouw Harmsen
en stak haar hand uit.
Maar voor ze den toegestoken brief had kunnen grijpen, had Zuske er zich op
geworpen en drukte hand en brief tegen zich aan.
'Niet geven, Vader, niet geven!' riep ze opgewonden, 'juf mag hem niet zien.'
'Laat dan maar los, ik zal hem weer in mijn zak steken, ik kan me wel een beetje
begrijpen, dat je je tegenover juffrouw Harmsen er over schamen zou,' en met een
knipoogje tegen de juffrouw, liet hij Zus van zijn schoot glijden.
'Zie zoo, dat is gelukkig goed afgeloopen, maar Zus je moet me beloven, nooit
meer iets op je eigen houtje te doen, daar ben je nog veel te jong voor. En jij Mia,
als je stoute grapjes wilt uitvoeren, laat Zus er dan buiten, als 't je blieft.'
Mia lachte maar eens, blij dat Oom er niet boos over was, ze had dit trouwens niet
eens verzonnen, maar Zus.
Wat Zuske betrof, die was in het diepst van haar hartje erg teleurgesteld, ze had
zoo graag de koningin eens met haar vingertjes gezien.
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IX.
Mia zal Zuske gezelschap houden.
Mia kwam met haar intieme uit school.
Ze stak gezellig haar arm door dien van Suus en vroeg nieuwsgierig:
'Wat is er nu, Suus? Je hebt me den heelen ochtend benauwd gemaakt met je
voortdurende teekens, ik begreep niets van je en zat in doodsangst, dat Fräulein het
merken zou.'
'Je bent ook zoo onbegrijpelijk, ik heb toch telkens mijn mond opengedaan en het
teeken van eten gemaakt, dat was toch, dunkt me, zoo duidelijk mogelijk.'
'Ja, dat je eten bedoelde, dat begreep ik ook wel, maar wat, wanneer, waar? Van
je overige grimassen begreep ik niets.'
'Neen, dat zag ik, ik vond je vandaag erg suf en....'
'Zeg nou maar liever, wat je bedoelde.'
'Dat's waar ook, dat weet je nog niet. Ik wou je vragen of je vanmiddag met me
mee gaat ijs eten en taartjes, mijn oom Jan trakteert.'
'Wat zalig, graag hoor.'
Toen een beetje aarzelend:
'Als ik tenminste mag.'

Felicie Jehu, Blind zuske

132
Suus keek verbaasd.
'Waarom zou je niet mogen?'
Mia lachte wat verlegen.
'Ja, zie je, ik ben eigenlijk een beetje in ongenade, het rapport van gisteren, je weet
wel, was niets goed, onvoldoende voor gedrag, je begrijpt.'
'Hè, hoe - vervelend, zou je heusch niet mee mogen? Heeft je oom gezegd, dat je
niet uit mocht?'
'Neen, gelukkig niet bepaald, maar hij was wel wat boos en toen kwam er nog bij,
dat ik gisterenavond pianoles had en heel slecht gestudeerd, ik kon er gewoon niets
van en toen heeft de juffrouw ook al Tante te spreken gevraagd en je kunt denken,
toen was het mis. Ik was zoo bang voor het bal van overmorgen, dat begrijp je.'
Suus begreep en ontstelde er van.
'Je mag toch wel gaan?'
Mia loosde een zucht van verlichting.
'Ja, zoo ver is het gelukkig niet gekomen. Maar oom zei, dat de maat vol was, het
minste kleinigheidje zou haar doen overloopen en dan was het thuisblijven van dat
zalige bal. Kun je begrijpen, hoe benauwd ik het had?'
Weer begreep Suus er alles van.
Dat bal was voor de meisjes van haar klasse 'het gesprek' geweest van de laatste
weken, hun hersentjes van omstreeks twaalfjarigen waren eigenlijk van niets anders
vervuld geweest, vandaar misschien juist de verschillende klachten, die over onze
niet kwade, maar wat luchthartige Mia waren ingekomen.
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'Je kunt denken,' ging Mia voort, 'hoe bang ik was, dat Fräulein vanochtend wat
merken zou, als ik school had moeten blijven, was het zeker mis geweest en dan had
ik heusch geen raad geweten.'
'Had me er maar iets van gezegd, dan was ik wel voorzichtiger geweest, je hebt
heelemaal niet verteld, dat ze boos waren.'
Mia kreeg een kleur.
'Wie vertelt er nu zijn standjes, daar praat je toch liever niet over.'
Suus lachte even.
'Nou ja, niet met iedereen, maar met mij! Zijn ze erg streng voor je?'
Mia schudde heftig van neen.
'Heelemaal niet, ze zijn erg goed voor me, Oom had best ineens kunnen zeggen,
dat ik niet naar het bal mocht, hè? Maar....'
Ze hield eensklaps op en kreeg weer een kleur.
Suus keek haar verwonderd aan.
'Wat heb je, dat je zoo bloost, wat maar?'
'Och niks.'
'Jawel, wel iets, doe nu niet zoo flauw, wat maar?'
Mia aarzelde nog even.
'Och zie je, Oom en Tante zeggen het wel niet, maar soms heb ik zoo'n gevoel,
dat ze me zoo ondankbaar vinden. Ze doen alles voor me, dat weet je, ik moest ook
eigenlijk heel lief zijn en altijd aardig en goed werken en zoo, maar ik kan er niet
altijd aan denken, het is zoo vreeselijk leuk om pret te maken, dat weet je zelf ook
wel.'
Suus lachte hardop.
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'Of ik! Kom Mia, zeur toch niet over zulke dingen. Al zijn ze goed voor je, daarom
kunnen ze toch niet verwachten, dat jij een volmaaktheid zult zijn.'
Nu lachte Mia ook.
Zij een volmaaktheid, het had er nog al veel van.
'Neen, daar heb je gelijk aan, ik geloof ook niet, dat iemand dat verwacht van me.
Maar ze vinden me wel ondankbaar, dat kan ik soms merken, vooral Tante en ik ben
het toch heusch niet.'
'Welneen,' stelde Suus gerust.
'Ik ben wel dikwijls anders, dan ik zijn moest, maar ik meen het toch goed.'
'Welja.'
Mia lachte alweer.
'Gek kind,' zei ze.
Die Suus ook met haar weineen en welja.
Ze liepen een oogenblikje zwijgend voort.
'Och zie je,' zei Mia toen, 'al zijn Oom en Tante nog zoo goed voor me, het is toch
iets anders, als je bij je eigen ouders thuis bent. Toen ik klein was, merkte ik dat zoo
niet, maar nu voel ik het soms erg. Je moest eens zien, hoe Oom Zuske kan aankijken,
zoo kijkt hij nooit naar mij.'
'Dat verbeel' je je misschien.'
'O neen, dat verbeeld ik me niet. En zooals Tante Zus kan aanhalen, doet niemand
het mij.'
Suus wist niet meer, wat te antwoorden.
Na een poosje zei ze:
'Je moet niet vergeten, dat ze natuurlijk medelijden met Zus hebben.'
'Ja, misschien wel, maar toch .... ik kan het
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zoo niet uitdrukken, ik voel het.'
Toen plotseling stilstaande greep ze Suus' arm.
'O, Suus, ik verlang soms zoo vreeselijk naar Moes.'
Suus kreeg het benauwd.
Ze had innig medelijden met haar vriendinnetje, maar wist niet hoe haar te troosten.
Zulke dingen konden je ook zoo verlegen maken.
'Herinner je je moeder nog goed?' vroeg ze maar.
'O ja, heel goed, ik heb ook een mooi portret van haar. Toen ik klein was, dacht
ik, dat ze op reis was, maar later....
Tranen verstikten haar stem.
Suus wist geen raad.
'Huil nu niet, toe wees nou stil, mijnheer en mevrouw zijn toch lief voor je, ze
behandelen je net als de anderen. Je bent toch heel anders, dan die arme Zus, denk
daar eens aan.'
Mia droogde hare tranen af.
'Ja, Zus is te beklagen, ten minste .... wil je wel gelooven Suus, dat ik haar soms
benijd.'
'Onmogelijk!'
'Echt, als Tante haar zoo pakt en liefkoost, als Oom haar op schoot trekt en zoo
innig naar haar kijkt, als iedereen er altijd op uit is om te toonen, hoeveel ze van haar
houden, dan heb ik wel eens gewenscht, met Zuske te kunnen ruilen.'
Dat begreep Suus niet, ze vond Mia bij Zus vergeleken, een heel gelukkig schepsel.
'Het is geen vergelijk zelfs,' beweerde ze, ,je mag zoo iets niet zeggen.'
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Mia veegde nog eens voor het laatst over hare oogen en stak haar zakdoek weg.
'Laten we er maar niet meer over praten, wij zijn al bij huis.'
'Tot vanmiddag dan, hè, om vier uur bij mij.'
'Zoo laat?'
'Ja, Oom kan niet eerder, en het is wel gezellig zoo laat in de straten, vin'je ook
niet? Weet je wat, je moet er maar niet vooruit over spreken, dan kunnen ze je niet
verbieden te gaan.'
'Ja maar, zou ....
'Och kom, je zegt later maar, dat je er heelemaal niet over gedacht hebt, dat ze het
niet goed zouden vinden.'
Mia aarzelde nog.
'Enfin, zie wat je doet, als je er om vier uur niet bent, gaan we. Het zal anders
dolletjes zijn, Oom Jan is zoo leuk en dan dat zalige ijs!'
Ja, dolletjes zou het zijn, dat begreep Mia ook wel, ze zou zien, als 't eenigszins
kon, kwam ze.
Opgewekt ging ze naar binnen, het was toch vreeselijk aardig van Suus, haar mee
te vragen, ze kende dien oom niet eens.
In de huiskamer vond ze mevrouw Terborch bezig met de koffietafel en Zus al
aan hare boterhammen.
'Zoo alleen met u beidjes?' vroeg ze.
'Ja, je weet, Tine is vanmorgen voor een paar dagen uit logeeren gegaan en juffrouw
Harmsen had zoo'n hoofdpijn, dat ze niet op kon blijven, ze is naar bed moeten gaan.
We hebben het tegenwoordig maar stilietjes, Toos student, Flip student,
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Johan cadet en nu Tine uit de stad. Het zal niet lang duren, of Zuske is mijn eenige
troost,' en liefkoozend streek haar hand over Zuske's krullebol.
Mia dacht aan hetgeen ze zoo juist tegen Suus beweerd had, daar had je het nu al
weer, zij telde heelemaal niet mee.
Ze ging stil zitten en begon te eten.
'Ik ben vanmorgen met Zus uitgeweest,' begon mevrouw Terborch weer, 'nu kan
ze vanmiddag wat voor juffrouw Harmsen werken, het komt goed, dat je geen school
hebt, want ik moet noodzakelijk een paar verjaarvisites maken. Je kunt dan meteen
ook je lessen leeren en wat piano studeeren, die extra oefeningen, die de juffrouw je
gisteren heeft opgegeven.'
Mia zonk het hart in de schoenen, daar had je het, ze zou niet uit kunnen
vanmiddag.
Ze antwoordde niets, maar het bloed steeg haar naar de wangen.
'Heb je me verstaan, Mia? Ja? Waarom antwoord je me dan niet behoorlijk, je
moet me vanavond die oefeningen eens voorspelen, dan kan ik hooren, of je ze
werkelijk gestudeerd hebt.'
Ze gaf flauwtjes een toestemmend antwoord, het huilen stond haar nader dan het
lachen.
Zus begon over een vogel te praten, die ze vanmorgen in het bosch had hooren
fluiten, ze wou weten, wat dat voor een vogel geweest kon zijn zoo in den winter,
en het gesprek werd van Mia afgeleid.
Na de koffie ging mevrouw Terborch zich kleeden, Zus nam haar werk, maar had
er niet veel lust in,
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zoo zonder juffrouw Harmsen en Mia greep een boek, om een les uit te leeren, maar
kon haar gedachte er niet bij houden.
'Wat moet jij doen?' vroeg ze aan Zus.
'Aardrijkskunde,' en de fijne vingertjes zweefden over de kaart en relief, die ze
voor zich op tafel had uitgespreid. Daarop waren de grenzen door een dikke lijn
aangegeven en ook de rivieren kronkelden zich verhoogd over de oppervlakte. De
steden waren aangegeven door dikke knopjes, hoe voornamer de stad was, hoe hooger
en dikker de punt was opgewerkt.
Mia keek er naar.
'Ik vind altijd, dat die kaart er zoo lekker uitziet, net alsof ze er met suiker overheen
gespoten hebben. Soms heb ik zin er eens aan te likken.'
Zus lachte.
'Je bent toch een snoepzak,' beweerde ze.
'Zeg, jij niet minder.'
Toen denkend aan de tractatie, die haar te wachten stond, als ze maar ontsnappen
kon:
'Hou je veel van ijs?'
'Nou dol, dat's ook een vraag.'
'Ik ook.'
Zus vond, dat Mia gek deed. Alsof ze dat niet wist.
'Ben je soms van plan me er op te trakteeren?' lachte ze.
'Kun je begrijpen, waar zou ik het geld vandaan moeten halen, maar...'
Toen zweeg ze.
'Nou, wat maar?'
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'Neen niks.'
Ze had haast aan Zus verteld, wat Suus haar beloofd had, maar vond het toch beter
te zwijgen. Zus hield zelf zooveel van ijs en hoewel Zus heel lief kon zijn, moest je
toch altijd oppassen haar niet jaloersch te maken, dat was ze wel erg gauw. Ze kon
dat misschien niet helpen, met haar gebrek, maar veiliger was het, die jaloezie niet
op te wekken.
'Ik ben vergeten, wat ik ook weer zeggen wou,' zei ze op Zuske's herhaalde vraag
en daar mevrouw Terborch juist binnen kwam, werd de aandacht van de zaak afgeleid.
'Nu dag kinderen, wees maar lief samen. Ik ben nog even bij juffrouw Harmsen
geweest, ze sliep. Zul je goed je best doen, lieveling,' en Zuske werd hartelijk omhelsd.
'Het is zoo vervelend alleen.'
'Kom, probeer het maar, het zal wel gaan. En jij, Mia, denk aan je piano, vanavond
moet ik de oefeningen hooren.'
'Ja Tante,' en Mia zuchtte zoo diep, dat mevrouw Terborch er om lachen moest.
'Arm slachtoffer,' schertste ze, 'had maar ineens goed gestudeerd, dan waren die
extra oefeningen niet gevolgd. Tot straks hoor en pas op, dat jullie de juffrouw niet
wakker maakt, slaap knapt haar altijd weer op, als ze die nare hoofdpijn heeft. Ga
vooral niet bij haar, Zus, beloof je het me?'
'Ja Moes.'
'Komt u laat thuis, Tante?'
'Ik ben bang, dat het wel tegen etenstijd zal
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worden, mijn jarigen wonen zoover van elkaar af.'
En na Zuske nog eens gekust en Mia een vriendschappelijk tikje op haar hoofd
gegeven te hebben, vertrok mevrouw Terborch.
Een poosje was het nu stil in de kamer.
Zus zat verdiept in haar aardrijkskunde en Mia tuurde in haar lesseboek.
'Ik kan niets vinden,' mopperde Zus, 'toe help me even.'
Mia schrok op, hare gedachten waren ver weg geweest, op het bal, dat overmorgen
plaats zou hebben.
Ze hielp Zus geduldig de steden zoeken, die ze weten moest en sloot toen haar
eigen boek. Het was drie uur, ze moest gaan studeeren.
Ze had altijd nog hoop op een of andere manier te kunnen ontsnappen, hoe wist
ze zelf niet.
Dat vervelende pianospelen!
Zus vond het heerlijk, die was ook muzikaler dan zij en ze had zooveel minder,
dat haar bezig hield.
Hé, dat verukkelijke bal, ze moest er aldoor aan denken.
Ze ging naar de piano en begon te studeeren.
Het ging zeurig en ze sloeg er dikwijls naast, het verveelde haar ook zoo.
'Speel toch zoo valsch niet,' kreunde Zus. Mia antwoordde niet, maar hamerde
door.
'Schei er toch uit, ik kan niet leeren op die manier, ik krijg er hoofdpijn van.'
'Ik kan er niets aan doen, ik moet studeeren,' en met ijver begon Mia weer van
voren af aan, ze
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moest voortmaken, anders kende ze er vanavond niets van en dan haar bal!
Zuske gooide ongeduldig kaart en boek over de tafel.
'Ik zal het aan Moes zeggen' dreigde ze.
'Tante heeft juist gezegd, dat ik studeeren moest,' en een alleronzuiverst accoord
klonk door de kamer.
Zus stond op en wierp zich op de rustbank. Ze drukte haar hoofd in het kussen en
stopte beide voorvingers in hare ooren. Mia trommelde verwoed door en lette er niet
op, dat het pruttelen van Zus langzamerhand verstomde.
Toen dit tot haar bewustzijn doordrong, keek ze eens op en zag, dat Zuske gerust
sliep.
Hoe laat zou het zijn?
Hemeltje, bij vieren.
Als ze nu niet dadelijk ging, zou Suus weg zijn.
Zus sliep, nu kon ze net ontsnappen.
Maar mocht ze Zus wel alleen laten?
Zuske was niet graag alleen, ze was dan altijd een beetje bang.
Mia vond dat bespottelijk, ze was toch immers altijd in het donker, maar een feit
was het, dat Zus niet graag lang alleen was in een kamer, dan scheen haar een zekere
angst te bekruipen. Als ze wakker werd, en merkte, dat ze alleen was, zou ze dus
zeker de kamer uitloopen en naar juffrouw Harmsen willen en Tante had gezegd, dat
die niet wakker gemaakt mocht worden.
Wat zou ze doen?
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Suus at om half zes en oom en tante om zes uur. Ze zou dus zeker eerder thuis zijn
dan Tante en Zus zou wel doorslapen.
Weet je wat, ze zou de deur aan den buitenkant afsluiten, dan kon Zus er niet uit
en dan zou ze wat lekkers voor haar meebrengen en haar dat geven, als ze niets
vertelde. Ze had nog net een dubbeltje.
Ze zou wel niet laat terug zijn, wie weet, of ze Zus niet nog slapende vond, dan
was alles in orde. Even aarzelde ze nog, zou ze deur sluiten of niet, wat zou beter
zijn?
Kom ze moest weg, sluiten maar, dat was in ieder geval veiliger, dan kon ze
tenminste juffrouw Harmsen niet wakker maken en het was ook beter met het oog
op ongelukken, vallen of zoo.
Eigenlijk geloofde ze vast, dat Zus wel door zou slapen.
Zoo haar luidsprekend geweten geruststellend, kleedde Mia zich vlug aan en liep
zoo gauw ze kon naar het huis van Suus, die met haar oom juist de deur uitkwam,
toen ze buiten adem van het rennen stilhield.
Suus lachte vroolijk.
'Ontsnapt? Heerlijk, ik dacht al, dat het je niet gelukt was.'
'Ontsnapt?' vroeg Suus' oom, 'was dat dan noodig?'
Mia's toch al roode wangen werden nog een tintje donkerder.
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'Och welneen, mijnheer, ik vind het heerlijk om mee te gaan. Maar ik mag niet te
laat thuiskomen,' voegde ze er voor alle zekerheid bij.
'Ik ook niet,' zei Suus, 'we eten zoo vroeg, laten we maar gauw gaan' en vroolijk
pratend begaf het drietal zich naar een banketbakker, bekend om zijn verrukkelijk
ijs en andere lekkernijen.
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X.
Hoe Zuske het opnam.
Inmiddels sliep Zuske nog een half uurtje gerust door en werd toen wakker door een
of ander geluid, dat tot haar doordrong.
Ze richtte zich op en wist niet dadelijk waar ze was.
Ze scheen geslapen te hebben, zou het nacht zijn?
Alles was zoo stil om haar heen, ze hoorde niet eens de ademhaling van juffrouw
Harmsen, waar ze 's nachts altijd naar luisterde, als ze wakker werd, wat haar dan
een veilig gevoel gaf.
Ze tastte om zich heen.
Ze lag niet in bed, ze voelde geen dekens, ze had ook haar jurk aan en haar
schoentjes.
Ze lag nog even stil en toen kwam het tot haar terug, dat ze op de rustbank gekropen
was en haar hoofd in het kussen gedrukt had, om dat vervelende getingel van Mia
niet te hooren. Ze was toen zeker in slaap gevallen.
Wat was het stil om haar heen, zou Mia niet in de kamer zijn?
Ze strekte haar hand uit, maar niemand kwam naar haar toe, geen antwoord werd
gegeven, ze was bepaald alleen.
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Ze stond op van de rustbank en tastte naar de piano, waar ze Mia het laatst gehoord
had. Misschien hield die zich wel doodstil, om haar voor den gek te houden.
'Mia,' zei ze nog eens en schrok van haar eigen stem.
Ze greep de piano vast, voelde het krukje, maar geen Mia.
Ze was alleen.
Maar Mia zou zeker wel dadelijk terugkomen, ze was misschien even weggegaan,
terwijl ze sliep.
Ze wachtte een minuut of vijf, die haar heel lang toeschenen.
Wat was het toch akelig stil, zoo alleen, ze hoorde enkel een paar geluiden, die ze
niet thuis kon brengen, hoe laat zou het zijn?
En Mia, die maar niet terugkwam.
Kom, ze zou naar juffrouw Harmsen gaan, die zou nu wel beter zijn, Moes had
wel gezegd, dat ze haar niet wakker mocht maken, maar wie weet, hoe laat het al
was. Ze ging, dan hadden ze haar maar niet alleen moeten laten.
Ze bewoog zich op haar vrij zekere manier in de richting van de deur en greep den
knop, om dien om te draaien.
De knop draaide, maar de deur ging niet open.
Nogeens probeerde ze het.
Weer te vergeefs.
Toen beving haar een doodelijke angst: ze was opgesloten!
Een rilling schokte door haar heele lichaam, het
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was alsof haar hartje even ophield met kloppen, ze hield haar adem in, ze durfde niet
ademhalen, ze stond als verstijfd.
Waarvoor ze eigenlijk zoo bang was, wist ze zelf niet, ze zou het onmogelijk
hebben kunnen zeggen, maar het zweet brak haar uit, het bewustzijn, hier alleen te
wezen, opgesloten, er niet uit te kunnen, het was vreeselijk.
Ze kreeg een gevoel, alsof de kamer eensklaps bevolkt was door allerlei vreemde
wezens, die haar kwaad zouden doen, waartegen ze zich niet zou kunnen verdedigen
en ze kon niet weg, ze was opgesloten! Met een gil wierp ze zich tegen de deur, nog
eens en nog eens, steeds doorgillend, totdat de meisjes uit de keuken verschrikt
kwamen aanloopen en juffrouw Harmsen op bloote voeten de trap afrende.
Daar de sleutel aan den buitenkant in het slot stak, was de deur nu in een oogenblik
geopend en steeds doorgillend vloog Zuske de juffrouw in de armen, die daar in haar
nachtjapon, en op bloote voeten stond en het kind tegen zich aandrukte, terwijl ze
het kalmeerend toesprak.
'Steek het gas op,' beval ze het tweede meisje en droeg Zuske naar binnen, waar
ze haar op de rustbank wilde neerleggen.
Maar Zus klemde zich aan haar vast en wilde haar niet loslaten.
Intusschen had de keukenmeid voor juffrouw Harmsen pantoffels en een
ochtendjapon gehaald en daar Zus niet los wilde laten, trok het meisje de
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peignoir maar over beiden heen en zoo zaten ze dan samen in één kleed gewikkeld
op de rustbank, terwijl de meisjes er bij stonden en maar niet begrepen, wat er
eigenlijk gebeurd was.
Juffrouw Harmsen begreep er nog minder van.
Waar was mevrouw? Waar Mia? Mevrouw was uit, visites maken, dat wisten de
meisjes, maar Mia?

Ja, die had bij Zuske moeten blijven, meenden ze, maar het leek wel, of ze weg
geloopen was en de deur achter het kind had afgesloten.
Zus bedaarde nu een beetje en met horten en stootenkregen ze het verhaal, hoe
Zuske ingeslapen was, terwijl Mia op de piano zat te knoeien en hoe ze wakker
geworden was en toen gemerkt had, dat ze opgesloten was.
Toen waren er allerlei rare dingen rondom haar gebeurd en in haar angst was ze
gaan gillen, omdat ze niet alleen wilde blijven.
'Die leelijke Mia, die nare Mia,' kermde ze.
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'Ja, het was ondeugend van Mia,' beaamde juffrouw Harmsen.
Terwijl ze daar nog zoo zaten, kwam mevrouw Terborch thuis en verward op de
hoogte gebracht door het meisje, dat haar open gedaan had, kwam ze verschrikt naar
binnen loopen.
Zoo goed en zoo kwaad als het ging tusschen het gejammer van Zus door, begreep
mevrouw Terborch, wat Mia gedaan had en naast Zuske plaats nemend en haar
sussend en troostend, beloofde ze haar, dat Mia flink gestraft zou worden, dezen keer
zou ze eens geen genade voor recht laten gelden, ze zou boeten voor den angst, dien
ze haar arm meisje bezorgd had. Was dat goed?
Zuske knikte van ja.
Ze was op het oogenblik zoo boos op Mia, dat ze blij was, dat die straf zou krijgen,
echt blij.
Juffrouw Harmsen keek bezorgd naar haar.
Ze had zoo graag gehad, dat Zus een vergoelijkend woordje voor Mia gesproken
had, ten minste niet blij was geweest, maar dat viel haar bitter tegen.
Daar werd gebeld, men hoorde Mia's stem in de gang, eerst vroolijk, toen angstig
en daar zag men het doodverlegen figuurtje in de deur, dat niet wist, wat het doen
moest, binnenkomen of wegloopen.
Het laatste natuurlijk het liefste, maar ze dorst niet, Tante was thuis, Zus zag er
behuild uit, juffrouw Harmsen zat daar half aangekleed, wat zou er gebeurd zijn?
Marie, die haar opengedaan had, had zoo geheimzinnig gekeken en niets willen
antwoorden op haar
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vraag, wat er was, dat ze zoo raar keek.
'Kom binnen en doe de deur achter je dicht,' klonk Tante's bevelende stem.
Machinaal gehoorzaamde ze. Wat klonk Tante's stem ijzig.
'Ik behoef je zeker niets te zeggen, je begrijpt alles wel, jij door en door ondeugend
kind, je hebt Zus ziek gemaakt van angst.'
Mia keek naar Zuske.
'Maar Tante, ik bedoelde...'
'Zwijg, natuurlijk bedoelde je weer niets geen kwaad, dat doe je, volgens je zeggen,
nooit. Ik wil er eenvoudig geen woord meer over hooren, alleen heb ik je te zeggen,
dat je direct naar je kamer gaat en er vandaag niet meer afkomt en dan...'
Mia hield haar adem in.
'Overmorgen niet naar het bal.'
Een oogenblik stond Mia doodstil, toen sloeg ze hare beide handen voor hare
oogen en begon woest te snikken.
'O neen, o neen, als 't u blieft niet, ik heb er me zoo op verheugd.'
'Dan had je maar niet zoo ondeugend moeten zijn. Dezen keer gaat je gedrag de
grenzen te buiten, je blijft thuis.'
Mia liet zich op een stoel zakken en snikte het uit.
'O Tante, denk er nog eens over, al de meisjes gaan en het zal zoo heerlijk zijn. U
mag alles doen, alles, maar dat niet.'
'Je gaat niet,' herhaalde mevrouw Terborch.
'Zus, Zus, doe toch een goed woordje voor me.'
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Als een wanhoopskreet kwam het er uit.
Juffrouw Harmsen keek naar Zuske, die blijkbaar aarzelde. Eerst was het, alsof
ze spreken wilde, maar toen schudde ze langzaam van neen.
'Zus, toe Zus dan,' huilde Mia nog eens.
'Kom, schei nu uit met dat spectakel en ga naar je kamer. Er is geen sprake van,
dat je naar het bal mag gaan, zet dat dus maar uit je hoofd.'
Nog altijd bitter schreiend verliet Mia schoorvoetend de kamer, ze kon maar niet
begrijpen, dat het nu uit was met al dat heerlijke, waarop ze zich zoo verheugd had.
Boven gekomen wierp ze zich, zooals ze was, nog met hoed en mantel, op den
grond.
Nu kon niets haar meer schelen, als ze niet naar het bal mocht, was de rest haar
onverschillig.
Juffrouw Harmsen ging naar boven, om zich verder te kleeden, haar hoofd bonsde
en klopte, maar ze kon niet meer naar bed gaan, ze zou toch geen rust kunnen vinden.
In den grond van haar hart had ze medelijden met Mia.
Toen ze gekleed was, ging ze even naar haar toe, ze wilde trachten te weten te
komen, hoe ze er toe gekomen was, Zus alleen te laten en op te sluiten en met veel
moeite en vriendelijkheid gelukte het haar, er achter te komen.
Toen had ze nog meer medelijden met het kind.
Zeker, wat ze gedaan had, was en bleef ondeugend, maar ze had het zoo kwaad
niet gemeend. Ze was wat oppervlakkig en lichtzinnig en had gehoopt, dat Zus wel
door zou slapen, de verleiding was te groot
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geweest voor haar. Ze had ontegenzeggelijk straf verdiend, maar van dat bal scheen
ze zich nu eenmaal alles voorgesteld te hebben, juffrouw Harmsen wilde wel, dat
mevrouw Terborch het kind op een andere manier gestraft had, dit was wel wat heel
zwaar in evenredigheid van de schuld.
En dan was er nog iets, dat haar bepaald verdriet deed.
Zuske was haar zoo tegen gevallen. Hoe was het mogelijk om zulk een noodkreet
van een vriendinnetje, van een zusje bijna, met een weigering te beantwoorden.
Zus had er zelfs even uitgezien, alsof het haar goed deed, dat Mia thuis moest
blijven van dat bal.
Zou die leelijke jaloezie, waartegen ze nu al zooveel jaren strijd voerde, Zuske
weer te pakken hebben?
Het was wel treurig, ze had zoo gehoopt, dat ze samen een heel eind op weg waren
naar de overwinning en nu die terugval!
Na het eten, als ze Zus voor zich alleen had, zou ze er nog wel eens op terugkomen,
zoo mocht het niet blijven, dat was al te treurig.
Toen ze dien avond een uurtje met Zuske alleen was, begon ze er over. Waarom
had Zus niet aan Mia's smeekbede willen voldoen en aan haar moeder gevraagd, haar
toch maar naar het bal te laten gaan?
Zuske's fijn gezichtje werd heel rood, haar lippen bewogen zich zenuwachtig,
maar antwoord gaf ze niet.
Juffrouw Harmsen greep haar hand.
'Erica,' zei ze heel ernstig, 'zeg me eens eerlijk, je was toch niet jaloersch op Mia,
omdat ze naar het bal ging?'

Felicie Jehu, Blind zuske

152
Nog zei het kind niets, maar hare lipperr beefden op een manier, die duidelijk te zien
gaf, dat de tranen niet ver weg waren.
Juffrouw Harmsen trok haar naar zich toe.
'Was het zoo Zus? Heb ik me niet vergist?'
Zuske sloeg hare armen om den hals van haar juffie en fluisterde tusschen twee
snikjes door: 'Ik zou ook zoo graag naar een bal gaan.'
Juffrouw Harmsen kuste de betraande wangetjes.
'Wie weet, wat er nog eens gebeurt, je bent nog zoo jong, pas elf. Ik zal aan Vader
vragen, of je mag leeren dansen, ik zie niet in, waarom dat niet gaan zou en dan
kunnen we later verder zien. Is dat goed?'
Een van de woeste omhelzingen, waaraan ze bij Zus gewoon was, volgde.
'En nu verder, Zus?'
Het kind zweeg en de juffrouw zei ook niets, ze liet het aan hare eigen gedachten
over.
Eensklaps stond Zus op en greep de hand van haar onderwijzeres.
'Laten we naar Moeder gaan.'
Juffrouw Harmsen, blij dat Zus zich gewonnen gaf, stond dadelijk op en liet zich
voorttrekken.
Bij de huiskamer liet ze de kinderhand los en duwde Zuske zacht naar binnen,
terwijl ze zelf buiten bleef en de deur weer sloot.
Toen ze na een poosje naar binnen keek, zag ze Zus op schoot van haar moeder,
die haar allerlei lieve naampjes gaf en zoodra ze de juffrouw bemerkte' uitriep:
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'Zoo'n engel bestaat er niet meer, juffrouw, nu wil ze met alle geweld, dat ik Mia
haar straf kwijt zal schelden en haar toch naar het bal zal laten gaan. Hoe vind u nu
zoo iets?'
Juffrouw Harmsen kwam naderbij en streelde even over het blonde hoofdje.
'En stemt u toe?'
'Natuurlijk, wie zou nu zoo iets liefs kunnen weigeren, zooals mijn Zuske bestaat
er geen tweede.'
Juffrouw Harmsen streelde weer even het blonde haar.
'Wat zeg jij daarvan, Zus?' vroeg ze.
Het gezichtje werd rood.
'Ik ben niet lief, Moes,' fluisterde ze, 'ik was jaloersch.'
'Och kom, breek jezelf nu maar niet af, je bent een schatje! Ga maar gauw aan
Mia het goede nieuws vertellen en zeg, dat jij het gevraagd hebt, dat er anders geen
denken aan geweest zou zijn.'
Het Mia dadelijk gaan vertellen, dat wilde Zus dolgraag.
Ze kuste haar moeder hartelijk en toen, een beetje verlegen, juffrouw Harmsen.
'Zus wordt niet graag zoo geprezen, als ze het niet heelemaal verdient, mevrouw,'
zei deze glimlachend, 'kom kindje, ga nu maar mee naar Mia.'
Ze vonden Mia in terneergeslagen houding zitten, haar behuild gezichtje op beide
handen gesteund, ellebogen op de tafel.
Voor haar stond het portret van haar moeder en met gezwollen oogen van het
schreien, keek ze er
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naar. Haar middageten stond nog onaangeroerd, waar Marie het had neergezet en
zag er onsmakelijk uit, met de gestolde jus en koud geworden groente en aardappelen.
Toen de deur openging, keek ze op en Zus vloog naar haar toe, zoo haastig, dat ze
zich leelijk gestooten zou hebben aan een stoel, als juffrouw Harmsen die niet net
bijtijds had terug getrokken. Haar gezichtje straalde, ze sloeg hare armen om Mia's
hals en juichte:

'Je mag naar het bal, huil maar niet meer, Moes vindt het goed, ben je nu niet blij?'
Mia wist niet, of ze goed hoorde en keek juffrouw Harmsen aan.
Deze knikte toestemmend.
'Zus heeft het voor je gevraagd.'
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Toen, tot groote teleurstelling van Zuske, duwde Mia haar terug en met haar hoofd
op de tafel, barstte ze in snikken uit.
Juffrouw Harmsen schonk een glas water in en liet haar drinken en toen ze wat
bedaard was, mom- pelde ze:
'Dat had Zus niet moeten doen, het was gemeen van me.'
'Zus heeft het graag gedaan, het was leelijk van je, maar Zus doet ook wel eens
iets, dat niet lief is. Kom, geef elkaar een flinken zoen en droog nu maar gauw alle
tranen, denk er aan, dat je er overmorgen niet behuild uit mag zien.'
Zoo vielen Mia en Zus elkaar in de armen en een uurtje later gingen er twee
gelukkige meisjes slapen: Mia, dol blij, dat ze nu toch gaan mocht en Zuske, tevreden,
omdat Mia dat aan haar te danken had.
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XI.
De nieuwe broer.
De dag van het bal was aangebroken en Mia was een en al opgewondenheid. Ze was
's middags aan tafel zoo druk, dat haar pleegmoeder verklaarde er hoofdpijn van te
krijgen.
'Och Moeder, het is haar eerste bal,' suste mijnheer Terborch, 'ik kan best begrijpen,
dat ze wat opgewonden is. Misschien ben je het vergeten, maar ik wed, dat je net
zoo uitgelaten was, toen je je eerste baljurk aan zoudt trekken.'
'Hoe ziet een baljurk er uit?' vroeg Zus.
Haar moeder keek naar haar, zag de verlangende uitdrukking op haar gezichtje en
haastte zich te zeggen, dat het een jurk was, als elke andere en dat zoo'n bal eigenlijk
niets prettigs was.
Mia schaterde het uit.
Die tante toch, alsof Zus dat gelooven zou. Zij zelf had den heelen dag over niets
anders kunnen praten en Zus wist dus best, wat een heerlijkheid zoo'n bal moest zijn.
Zuske zat heel stil te eten. Ze zei niets meer, maar haar gezichtje stond treurig en
haar moeder bracht haastig het gesprek op een ander onderwerp.
Maar lang duurde het niet, of Johan, die over
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was, begon Mia te plagen; had ze al veel dansen? En kwam Willem van den
burgemeester ook?
'Ik bedoel dien langen slungel met ooievaarsbeenen,' voegde hij er ter
verduidelijking bij.
Mia bloosde sterk.
'Ik ken geen slungel met ooievaarsbeenen,' zei ze vinnig, 'als je den broer van Wies
bedoelt, ja die komt ook. Heerlijk, want Wim is een echte leukerd, we hebben altijd
vreeselijk veel pret met hem.'
'Ik houd veel van Wim,' verklaarde Zus.
De veertienjarige Willem Zandhorst was de eenige van Mia's vriendjes, die niet
te verlegen en te onhandig was, om vrij met Zuske om te gaan en zich wat met haar
bemoeide, als hij eens met zijn zusje meekwam.
'Ik wou, dat ik ook met Willem dansen kon vanavond en lachen, als hij grappige
dingen zegt.'
'Wordt er nu weer over dat vervelende bal gepraat,' bromde mevrouw Terborch,
'zie jullie nu niet, dat het niet prettig voor Zuske is. Jullie bent allemaal even weinig
fijngevoelig.'
Juffrouw Harmsen keek eens naar Zuske.
Ze zag er uit, of ze op het punt was, te gaan huilen, die overdreven fijngevoeligheid
van mevrouw maakte, dat ze haar gemis veel meer voelde, dan noodig was. Als dat
zoo doorging, hoe moest dat dan in haar later leven gaan, ze kon nu eenmaal niet
aan alles meedoen. Dansen zou ze misschien kunnen leeren en als ze wat ouder was,
zou het bijwonen van een bal niet eens tot de onmogelijkheden
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behooren, maar met wilde kinderen kon men zoo iets niet wagen.
Maar er zouden altijd dingen zijn, waarvan zij uitgesloten zou wezen en daarin
moest ze zich leeren schikken, wilde ze niet ongelukkig worden. Door de manier,
waarop haar moeder met haar omging, werd ze stelselmatig ontevreden gemaakt.
'Ik geloof, dat Zus het heelemaal niet naar vindt, om over het bal te hooren praten,'
zei ze, Zuske's handje grijpend en het zachtjes drukkend, 'ik ben er zeker van, dat ze
Mia haar pret gunt, ze houdt veel te veel van haar, om het niet heerlijk te vinden, dat
ze een prettig feestje zal hebben. Niet waar lieverd?'
Zuske knikte aarzelend van ja.
'Meen je dat, Zus?' vroeg Toos, die wel eens vond, dat Zus onder den invloed van
juffrouw Harmsen dingen beaamde, die ze misschien niet ten volle meende.
Weer knikte Zuske van ja.
'Ik vind het wel prettig, dat Mia uit gaat, maar ik wou ook graag mee.' En zich
tegen juffrouw Harmsen aandrukkend, zoodat haar gezichtje verborgen was, begon
ze te schreien.
De juffrouw streelde haar over haar krullenbol en zei opgewekt:
'O, wat een kinderachtig meisje heb ik daar naast me. Ik weet zeker, dat datzelfde
malle huilstertje straks veel plezier zal hebben, als Mia mooi is aangekleed; we zullen
haar saampjes eens goed bekijken en bewonderen, niet Zus?'
Ze gaf mevrouw Terborch een wenk, die naar haar
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dochtertje toe wilde komen en liet het kind even uithuilen.
Het duurde dan ook niet lang of de tranen waren gedroogd en toen Mia in haar
mooie, witte jurk klaar stond om weg te gaan en Zus haar heel voorzichtig van hoofd
tot de voeten betasten mocht, was ze een en al verrukking.
Wat leuk dun goedje had Mia aan en dan die bloote hals en armen! Had ze satijnen
schoentjes aan? O hoe zacht en wat een dunne zooltjes. En zij voelde haar bee- door
de kousen heen.

'Wat heb je om je hals, laat eens zien? Wat een dun kettinkje, je ziet er haast niets
van, weet je wat, je mag mijn bloedkoralen ketting omdoen,' en edelmoedig begon
Zuske de kralen, waarop ze zoo trotsch was, van haar hals te winden.
Mia keek een beetje verschrikt.
Ze vond bij haar fijne, witte jurk dat smalle gou-den kettinkje veel mooier, het
was nog van haar moeder geweest.
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Zus hield van de zware bloedkoralen, omdat ze die zoo goed voelen kon, maar zij
vond ze nooit erg mooi. Zou ze die nu om moeten doen voor Zus' plezier?
Ze keek, als om hulp zoekend, naar juffrouw Harmsen.
Als die er niet bij geweest was, had ze zich de kralen laten omhangen en ze, voor
ze wegging, weer gauw afgedaan, maar juffrouw Harmsen wilde nooit, dat ze Zus,
in wat ook, bedroog, dat vond de juffrouw slecht, juist omdat Zuske zoo gemakkelijk
te bedriegen was. Juffrouw Harmsen zag hare om hulp zoekende oogen naar zich
opgeslagen en kreeg medelijden met het meisje, dat zich juist zoo mooi en fijn had
gevonden met dat gouden kettinkje als eenig sieraad.
Ze nam de kralen uit Zus' handen en deed ze weer om haar eigen hals.
Toen kuste ze het verbaasde gezichtje, en zei:
'Het is lief van je, Zus, dat je je eigen kralen hebt willen geven, maar Mia ziet er
mooier uit, met haar gouden kettinkje, dat moet ze dus maar omhouden.'
Eerst keek Zuske teleurgesteld, toen begon ze driftig aan hare kralen te rukken.
'Als ze leelijk zijn, wil ik ze ook niet meer omhebben. Waarom hebt u dat nooit
gezegd, u zei altijd, dat ze mooi waren en nou vind u ze leelijk, dat is naar van u.'
Juffrouw Harmsen greep de handjes vast, die hoe langer hoe driftiger aan het
kralensnoer rukten.
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'Laat los, Zus,' zei ze kalm, 'laat dadelijk los, moeten die mooie kralen over den vloer
rollen en verloren gaan!'
Zus wrong zich om hare handen te bevrijden uit den greep van juffrouw Harmsen.
'Laat me los, ik wil die leelijke kralen niet om mijn hals hebben, laat me los!'
Juffrouw Harmsen liet de beide handjes los, maar greep tevens naar den ketting,
dien ze vlug over Zuske's hoofdje trok, om te voorkomen, dat de snoer brak.
Toen sloeg ze Mia een wit sortietje om, een cadeau van mijnheer Terborch en nam
haar mee naar beneden, om zich daar te laten bewonderen.
'Ik wil ook mee,' zei Zus.
'Neen, blijf jij nu lief even hier, ik ben dadelijk terug. Vouw het goed van Mia
maar eens netjes op, het ligt zoo slordig op een hoop.'
Toen ze kort daarop terugkwam, was ze benieuwd hoe Zuske zijn zou, ze hoopte,
dat de booze bui gezakt was.
Ze vond Zuske met een ongelukkig gezichtje naast een stoel staan, waarop de
kleeren van Mia netjes opgevouwen lagen.
'Dat heb je netjes gedaan, Zuslief, heel knap hoor,' en ze kuste het gezichtje, dat
er dadelijk zoo tragisch uitzag met die lichtlooze oogen en dat ge- voelige mondje.
Zus nestelde zich tegen haar aan.
'Is u niet boos? Ik vind u niet naar, ik meende er niets van.'
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Juffrouw Harmsen trok Zus op haar schoot en haar liefkoozend, verzekerde ze haar,
dat ze heelemaal niet boos was.
Begreep Zuske nu, dat ze domme dingen gezegd had en dat haar kralen heel mooi
konden zijn, al behoorden ze niet bij Mia's toiletje.
Zus knikte nadenkend.
'Waar zijn ze?'
'Hier, wil je ze weer omdoen?'
Zus greep naar den ketting en hing hem juffrouw Harmsen om den hals.
'U mag ze vanavond dragen.'
'Heel graag, dank je wel, ik ben blij, dat ik juist nu zoo mooi mag zijn, want er is
iets bizonders vanavond. Al ben je niet naar het bal, je zult toch iets beleven, dat je
niet gedacht had.'
Zus was dadelijk een en al nieuwsgierigheid.
'Wat dan? Toe, juffie, zeg het gauw, toe dan,' en op haar onstuimige manier
omhelsde ze juffrouw Harmsen en vleide, om toch gauw te weten, wat er voor
bizonders gebeuren zou.
'Ik mag het je niet vertellen, Moeder wil het zelf doen. Toe dan, kindje, je stikt
me, hou je nu wat kalm en ga maar gauw mee naar beneden, het is al over half zeven
en om half acht komt het, geloof ik.'
'Gauw dan maar, gauw dan maar,' en Zus stond van ongeduld te trappelen, terwijl
juffrouw Harmsen het licht uit deed en de ramen even open zette.
Beneden gekomen, vloog ze op haar moeder aan.
'Wat is er Moes, wat gaat er vanavond gebeuren? Toe zeg het gauw.'
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Lachend maakte haar moeder zich los uit de klemmende armen.
'Kalm een beetje, je beneemt me den adem, hoe kan ik je het nieuws dan vertellen.
Kom nu rustig naast me zitten, dan zal je het hooren.'
'Ja, maar zeg u het dan.'
'Dadelijk. Je weet, dat Tine vandaag weer thuis komt?'
Zus keek teleurgesteld.
'Dat wist ik al lang, dat is niks bizonders.'
'Neen, dat is het ook niet, maar... Tine brengt iets voor je mee.'
'Heerlijk! Iets heel moois?'
'Iets bizonders ten minste, Tine brengt een nieuwen broer voor je mee.'
Zuske was een en al verbazing.
'Een broer? Een lief kleintje?'
'Neen, een grooten broer, grooter nog dan Tine.'
Zus werd er stil van.
'Wat moet ik daar mee doen? Waar komt die zoo ineens vandaan. Ik wist niet, dat
ik nog een broer had.'
Haar moeder kuste haar.
'Die had je ook niet, liefje, maar Tine gaat met een mijnheer trouwen en dan wordt
die je broer.'
Zus begon te lachen.
'O! Is Tine geëngageerd, waarom zegt u dat dan niet.'
Juffrouw Harmsen keek mevrouw Terborch lachend aan. Ze had al meer opgemerkt,
dat deze Zuske nog altijd als een heel klein kindje beschouwde, misschien, dat het
kwam door haar gebrek, maar
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ze scheen niet te kunnen begrijpen, dat Zuske opgroeide en nu al elf jaar was. Het
was waar, ze was wat kinderlijker, dan andere meisjes van haar leeftijd, maar door
haar gehoor drong toch meer tot haar door, dan haar moeder scheen te denken.
'Ze is slimmer, dan u denkt, mevrouw.'
'Ja dat blijkt, ik dacht dat ze niet wist, wat het zeggen wilde, geëngageerd te zijn.'
'O, dat weet ik best,' viel Zus ijverig in, 'dan ga je eerst een poosje met een mijnheer
wandelen en dan ga je samen trouwen en dan krijg je kleine kindertjes, zoo vreeselijk
leuk, van die snoezige, kleine meisjes en jongetjes en dan woon je alle- maal samen
in een huis en dan ben je moeder en dan is die vreemde mijnheer vader. Het lijkt me
wel leuk, ik ga vast trouwen later.'
Zus zat zich te verkneukelen bij het idee van dat gezellige huishouden met dien
vreemden mijnheer en al die kindertjes en haar moeder en juffrouw Harmsen
schaterden het uit.
'Prachtig hoor, zoo is het. Nu goed, Tine gaat dan met dien mijnheer samen in een
huis wonen, zooals je zegt, maar nog niet dadelijk, eerst moet die met jou en de
anderen kennis maken.'
'Kent u dien mijnheer dan niet?'
'Nu ja, Vader en ik kennen hem wel natuurlijk, maar hij woont hier niet, zie je, jij
hebt hem nog nooit ontmoet.'
Zus dacht even na.
'Zou hij 't goed vinden, als ik hem met mijn vingers bekeek?'
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'Dat denk ik wel, dat moet je hem straks maar eens vragen.'
Juffrouw Harmsen voegde hierbij: 'Maar niet te lang hoor Zus, eventjes maar. Ga
nu mee naar boven, dan knap ik je wat op en als Tine er dan is, gaan we sarnen weer
naar beneden.'
Druk babbelend volgde Zuske juffrouw Harmsen naar boven.
Ze was zelfs zoo opgewonden, dat deze moeite had, haar op te knappen. Ze wilde
absoluut een heel mooi japonnetje aandoen en toen er gebeld werd en ze begreep,
dat het de verwachten zijn moesten, was ze haast niet in de kamer te houden.. Ze
wilde naar de trap, om te luisteren en juffrouw Harmsen moest de deur afsluiten, om
haar te beletten, half gekleed het portaal op te loopen en over de trapleuning te gaan
hangen.
Toen ze bemerkte, dat ze de kamer niet uit kon, werd ze driftig en begon te huilen
en alleen het dreigement, dat ze met behuilde oogen niet naar beneden zou kunnen,
deed haar bedaren.
Toen kon juffrouw Harmsen haar verder afhelpen, maar moest ondertusschen
honderd en een vraag beantwoorden.
Waarom trouwde Tine met dien mijnheer?
Hoe wist ze, dat hij aardig was, als hij niet eens in dezelfde stad woonde?
Zou juffrouw Harmsen graag trouwen?
Het leek haar wel prettig, als zij groot was, trouwde ze vast en dan wilde ze een
heeleboel kinderen hebben, net zooveel, als ze nu poppen
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had. En dan zoo'n leuk Japansch kindje er bij, hè, met van die scheeve oogen en zoo'n
grappig kransje haar op het hoofd, zou dat niet eenig zijn? Dat zou ze Tine ook
aanraden.
Juffrouw Harmsen sloeg de schrik om het hart, wie weet, wat voor onzin Zus
beneden verkonden zou.
'Zul je nu niet te druk zijn, Zuske,' verzocht ze, 'en dan moet je maar niet vertellen,
dat je wel weet, wat geëngageerd zijn is en wat je zooal meer er uit geflapt hebt,
straks. Tine weet dat natuurlijk zelf best en dan is het vervelend, dat gepraat er over
nog eens aan te hooren en het staat ook zoo vreeselijk wijsneuzig, begrijp je. En van
dat Japansche kindje zou ik maar heelemaal niets zeggen, wat jij graag zoudt willen,
komt er nu voor het oogenblik niet op aan. Je moet een beetje stil en bescheiden zijn,
ik zou het prettig vinden, als die nieuwe broer je een lief meisje vond en dat vindt
hij zeker niet, als je al te druk bent. Zul je er aan denken Zus?'
Zuske beloofde het, ze wilde graag alles beloven, als ze nu naar beneden mocht.
'Zie ik er netjes uit?' vroeg ze.
'Heel netjes, kom nu maar en denk aan wat je me beloofd hebt.'
Toen ze beneden voor de deur der huiskamer stonden en Zuske's scherp gehoor
dadelijk de vreemde mannestem onderscheidde, werd ze verlegen en kroop weg
achter juffrouw Harmsen.
Deze had moeite haar te overtuigen, dat er niets was, om verlegen voor te zijn.
Op het laatste nippertje, toen de juffrouw haar
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hand al op de deurknop hield, trok Zus die nog terug.
'Juffie,' klonk het wat schuw.
'Ja, kindje.'
'Zou die mijnheer wel eens een blind meisje gezien hebben?'
Juffrouw Harmsen drukte het kinderfiguurtje tegen zich aan.
'Zeker wel, hij vindt dat iets heel gewoons, hoor, er zijn wel meer blinde meisjes
in de wereld. Daar behoef je heelemaal niet ongerust over te zijn,' en de deur openend,
liet ze Zuske naar binnen gaan.
Stil en verlegen stond ze daar, ze durfde niet goed verder loopen.
'O, daar is Zuske,' hoorde ze haar moeder zeggen en op het geluid van die stem
liep ze naar haar toe en drukte zich tegen haar aan. Dat gaf haar èen gevoel van
veiligheid.
'Wel Zus, kom je eens bij me.'
Dat werd gezegd door een diepe, lage stem, die ze niet kende en waarvoor ze een
beetje angst voelde.
Ze drukte zich dichter tegen haar moeder aan.
'Kom Zuske,' zei nu haar vader bemoedigend, 'wat is dat nu? Je bent toch niet bang
voor je nieuwen broer? En feliciteer je Tine nu niet eens?'
'Hè ja, kom eens bij me, Zuske en geef me een kus.'
Tine's stem lokte haar uit haar veilig hoekje.
Ze deed een paar stappen in de richting, waar ze haar zuster had hooren spreken,
maar trok zich toen weer terug.
'Zit ie naast je?' vroeg ze fluisterend.
Nu hoorde ze een zwaren lach en kroop haastig
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weer bij haar moeder.
'Ik zal je niet opeten,' verzekerde de diepe stem, 'kom maar eens gauw bij me, hoe
eerder we goede vriendjes worden, hoe beter, dunkt me.'
Intusschen was Tine opgestaan en had haar arm om Zuske's schouders geslagen.
'Kom,' zei ze, 'ga nu maar eens vlug kijken, hoe je nieuwe broer er uitziet. Je mag
hoor, gerust,' en lachend duwde ze het kind naar haar aanstaande, die de hand van
zijn toekomstig schoonzusje greep en het naar zich toe trok.
Nieuwsgierigheid en verlegenheid streden een strijd in Zuske's hartje. Ze zou zoo
vreeselijk graag weten, hoe die mijnheer er uitzag, zou te durven?
Aarzelend stak ze haar hand uit en voorzichtig gleden de vingers over het
onbekende hoofd, ieder deel er van aanrakend, haar, voorhoofd, oogen, wenkbrauwen,
neus, wangen.
Het slachtoffer, niet gewoon zoo betast te worden, deed al zijn best zijn
gezichtsspieren in bedwang te houden, hij werd er zenuwachtig van. Toen de
vingertjes eindelijk zoover waren, dat ze de lippen aanraakten en hij dat zachte geglij
over zijn mond voelde, vergat hij een oogenblik, wat een ernstig iets dat betasten
voor een blinde is en hapte uit een aardigheid naar de kleine vingers op zijne lippen.
Met een gil deinsde Zuske achteruit. Iedereen was geschrokken, Oscar Denekamp,
Tine's verloofde, niet het minst.
Hij lachte verlegen, zei, dat hij zoo iets ook niet gewoon was, dat hij maar een
grapje had willen
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maken, dat hij nog aan den toestand wennen moest en zoo meer.
Zuske was weer bij haar moeder gekropen en was niet over te halen, dat veilige
plekje te verlaten.
'Als we nu maar eens samen naar boven gingen,' stelde Juffrouw Harmsen voor.
Maar daarvan wilde Albertine niets hooren.
Ze begreep, dat haar aanstaande eerst vrede met Zuske moest gesloten hebben,
wilde hij niet Uit Moeders gunst geraken en dus fluisterde ze hem iets in.
'O ja, dat is vaar ook,' zei hij, 'die zit in mijn overjas,' en opstaande verliet hij even
de kamer en kwam terug met een prachtige doos met heerlijke chocoladebonbons:
'Kom nu eens kijken, wat ik hier voor je heb,' zei hij, zoo vriendelijk mogelijk en
Albertine voegde er bij: 'Zalige chocoladebonbons, Zus, een heele doos vol voor jou
alleen, maar je moet ze zelf bij Oscar komen halen, anders krijg jij er geen eentje
van.'
Zus had zich opgericht.
Chocoladebonbons!
Als de meeste blinden was ze dol op wat lekkers, dat was tenminste iets, waarvan
ze volkomen genieten kon.
'Heet ie Oscar?' vroeg ze schuw.
Albertine lachte en haar verloofde had graag mee gedaan, maar een waarschuwende
blik van zijn meisje deed hem alleen een gezicht trekken, als uiting van zijn lachlust.
'Ja, hij heet Oscar en jij mag hem ook zoo noemen. Is dat niet aardig? Maar dan
moet je eerst bij hem
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komen. Ik zou me een beetje haasten, anders eet ik de bonbons op, ze lijken me
verrukkelijk.'
Albertine maakte een smakkend geluid, alsof ze een praline tusschen hare tanden
kraakte en Zus vloog op.
'Neen, niet doen, ze zijn voor mij,' en ze liep naar haar zuster toe, om haar te
beletten, de beloofde lekkernij te verorberen.
Albertine greep haar vast.
'Zie zoo, nu heb ik je en nu laat ik je niet los, voor je je nieuwen broer een zoen
gegeven'hebt en bedankt voor de heerlijke chocola. Gauw maar een beetje.'
Zuske aarzelde nog.
'Zal hij niet bijten?'
Weer lukte het aan allen hun lach te bedwingen.
'Natuurlijk niet, flauw kindje, hij heeft je straks ook niet willen bijten, hij maakte
maar een grapje. Voel eens even, wat een doos, heelemaal vol en kijk eens wat een
mooie deksel.'
Zuske's vingers gleden over de in relief be werkte doos.
'Een boom,' zei ze, 'en een huisje en nog een vrouw met een kindje aan de hand,
o, wat leuk.'
'Kun je dat allemaal met je vingers voelen,' nam Oscar de gelegenheid waar, 'neen
maar, wat ben jij dan knap!'
'Ja,' zei Zus trotsch, 'ik kan alles met mijn vingers zien, wat andere kinderen met
hun oogen zien.'
En alsof het ijs nu gebroken was, kwam ze nader en leunde tegen hem aan, terwijl
ze zacht over zijn das en horlogeketting streek.
'Bedank je nu niet voor de chocola,' vroeg haar vader.
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'O ja, ik dank u wel.'

'Krijg ik er een kus voor!'
Nog een kleine aarzeling en ook de kus werd gegeven.
Toen begon hij met haar te praten en het duurde niet heel lang, of ze werd zoo
druk en opgewonden, dat juffrouw Harmsen op heete kolen zat en al een paar keer
op had willen staan.
Maar mevrouw Terborch gaf haar een wenk, nog wat te blijven. Zuske had zoo'n
pleizier en haar kindergebabbel amuseerde allen.
Zoo ging het, totdat het kind zoo druk werd, dat het wat ver ging. Ze begon met
hare vingers in Oscar's haar te woelen, wat deze met een pijnlijk gezicht trachtte te
verhinderen, trok zelfs zijn das los en wilde juist aankomen met den raad, vooral een
Japansch kindje
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te koopen, toen juffrouw Harmsen haar in de rede viel en zei, dat ze naar bed moest,
het was meer dan tijd.
Zus had natuurlijk geen zin en klemde zich zelfs aan den nieuwen broer vast en
de vereende krachten van haar vader en juffrouw Harmsen waren noodig, om haar
de kamer uit te krijgen. Boven gekomen was ze zoo dol gelukkig met den nieuwen
broer, dat juffrouw Harmsen het hart niet had, haar te beknorren over haar
ongehoorzaamheid en die maar schoof op de opgewondenheid, waarin ze verkeerde.
Ze haastte zich haar in bed te krijgen en hoopte maar, dat ze gauw in slaap zou vallen.
Dat viel niet mee.
Toen Mia tegen elf uur thuis kwam, lag ze nog wakker en nu begonnen die twee
tegen elkander op te bieden, over al het heerlijke, dat ze beleefd hadden.
Mia was niet uitgepraat over de pret en al het lekkers en dien leuken Wim, die zoo
grappig geweest was en daartusschen klonk Zuske's stem, die vertelde over Oscar
en dat hij haar eerst had willen bijten en dat hij later zoo eenig was geweest en dat
ze zijn das had losgetrokken en hem Oscar mocht noemen, totdat juffrouw Harmsen
dreigde, dat de deur tusschen de beide kamers, waar de meisjes sliepen, voor een
heele week gesloten zou worden, als er nu nog een woord gesproken werd.
Dat hielp, want die verbindingsdeur was voor beiden een groote gezelligheid en
nu duurde het niet lang, of de rust was weergekeerd en beide meisjes sliepen in met
de gedachte, aan alles wat ze dien avond beleefd hadden.
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XII.
De generale repetitie.
Toen Zuske twaalf jaar was, hadden er twee belangrijke gebeurtenissen plaats bij de
familie Terborch: Toos slaagde voor haar artsexamen en Albertine trad in bet huwelijk.
Wat waren ze allen trotsch op de knappe Toos, die zoo vlug die zware studie
doorgemaakt had en nu haar werk zoo heerlijk bekroond zag.
Zus was er natuurlijk vol van.
Ging Toos nu ook in een koetsje rijden en overal visites maken, waar zieken waren?
En als Toos dan zei, dat ze iets moesten innemen, zouden ze het dan heusch doen?
Wanneer ging Toos in het koetsje rijden, zou ze ook eens mee mogen?
Haar vader legde haar uit, dat het nog wel een poosje duren zou, voor ze haar
zuster zou hooren wegrijden, want eerst wilde Toos nog promoveeren. Wat dat nu
was, kon hij haar niet in een paar woorden uitleggen. Als ze daarmee klaar was, ging
ze voor een heele poos naar het buitenland, om in ;de groote hospitalen speciale
studiën te maken.
Was Toos dan nog niet knap genoeg?
Zuske keek erg teleurgesteld, nu viel haar zuster
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haar tegen als ze nog meer leeren moest, dan was ze ook nog geen dokter en mocht
ze ook nog geen recepten schrijven.
En dat leek haar nu juist zoo leuk en dan de menschen in bed te mogen stoppen,
als ze er geen zin in hadden, zooals hun dokter altijd deed.
Ze dacht er hard over, ook dokter te worden, ze had geen werkelijk begrip van
wat zien eigenlijk was en daarom begreep ze ook niet, dat. ze met haar gebrek
onmogelijk in de geneeskunde zou kunnen studeeren.
Ze deelde dus haar besluit aan juffrouw Harmsen mee, die haar medelijdend over
het hoofd streek, en haar verzekerde dat ze daar nu nog niet over behoefde te denken,
eerst moest ze nog een boel gewone dingen leeren. Gelukkig zag ze den meewarigen
glimlach niet, die om juffrouw Harmsen's mond speelde, terwijl ze er aan dacht, dat
ze al zoo heel blij zou zijn, als ze Zus tot een gewoon ontwikkeld meisje zou kunnen
opvoeden, dat wat van haar leven zou kunnen genieten en het zoo nuttig mogelijk
besteden.
De tweede belangrijke gebeurtenis, het huwelijk van Albertine, was voor Zuske
eigenlijk nog gewichtiger.
Daar had je in de eerste plaats de partij, die hare ouders ter eere van het trouwfeest
geven wilden.
Weken van te voren had men het al druk met de voorbereidingen. Het feest zou
natuurlijk opgeluisterd worden door voordrachten en tableaux en men wilde daarbij
Zuske niet uitsluiten, die, begeerig
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als altijd om 'gewoon' te zijn, graag wilde meedoen. Ze zou bepaald dood ongelukkig
geweest zijn, als men haar geen rol gegund had. Daarbij kwam nog, dat men haar
werkelijk noodig had. Men wilde de voornaamste voorvallen uit Albertine's leven
in tableaux voorstellen en daarbij behoorde de eerste ontmoeting met Oscar, toen ze
pas twaalf jaar was. Deze, de toen zestienjarige neef van Tine's vriendinnetje Lous,
logeerde bij zijne tante en oom en op een dag, dat de twee meisjes samen uit school
naar huis gingen, kwam hij ze tegen en groette deftig, zoo deftig, dat Tine het
uitproestte. Dat zag hij juist toen hij nog eens omkeek naar dat aardige vriendinnetje
van Lous.
Dat oogenblik wilde men nu in een tableau vastleggen, als eerste kennismaking
tusschen bruid en bruidegom, die elkaar daarna in jaren niet gezien hadden en pas
als volwassenen werkelijk met elkaar in aanraking waren gekomen.
Nu leek Zuske heel veel op Albertine, toen ze twaalf jaar was, hetzelfde fijne
gezichtje en dezelfde mooie, blonde krullen. Ook haar figuurtje had veel van dat van
haar zuster, zoodat ze de aangewezen persoon was, om als haar beeld op te treden.
Mia zou voor Lous spelen en Johan zou met eenige moeite wel in den zestienjarigen
Oscar te herscheppen zijn.
Zuske vond het heerlijk voor Tine te mogen spelen, maar de moeielijkheid bestond
daarin, hoe haar aan haar verstand te brengen, wat er precies van haar verlangd werd.
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Eerst vertelde juffrouw Harmsen haar, wat het tableau voor zou stellen, maar ze
begreep eigenlijk niet goed, wat een tableau vivant was.
Toen haar gezegd werd, dat Tine gelachen had, omdat Oscar haar zoo deftig gegroet
had, wilde ze weten, hoe hij dan gegroet had.
'Door zijn hoed af te nemen,' zei juffrouw Harmsen.
Zus greep een hoed, zette dien op en nam hem toen weer van haar hoofd.
'Zoo?' vroeg ze.
'Dat nu niet precies.'
'Hoe dan?'
Nu moest juffrouw Harmsen een hoed van Johan nemen en dien met gestrekten
arm, diep groetend, afnemen en Zuske volgde die beweging heelemaal met haar hand
en verklaarde toen, dat het een idiote manier van groeten was. Waarom knikte zoo'n
jongen niet, dat deed zij toch ook, als de juffrouw zei, dat ze groeten moest.
'Ja, dat is nu eenmaal zoo'n gewoonte,' verklaarde juffrouw Harmsen, 'het is een
teeken van eerbied van den man tegenover de vrouw.'
Zus bleef het gek vinden.
'Als het koud is, vatten ze dan geen kou?' vroeg ze nog.
'Neen, dat denk ik niet, maar enfin, nu weet je wat groeten is. En zie je, omdat die
groet nu zoo deftig was tegenover zoo'n klein meisje, als Tine toen nog was, moest
ze er om lachen.'
'Tine was zoo klein niet meer, twaalf, net als ik.'
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'Nu ja, maar dat is niet groot.'
'En als ik kinderachtig ben, zegt u, dat ik me schamen moet, zoo'n groote meid
van twaalf jaar.'
Juffrouw Harmsen zuchtte eens. Wat was die Zus weer aan het zeuren vandaag.
'Laten we nu bij de zaak blijven. Begrijp je nu, wat je doen moet? Vanmiddag
komen Johan en Wies en de anderen om te repeteeren en dan zou ik graag willen,
dat je begrepen hadt, wat er van je verwacht wordt.'
O ja, Zus begreep het nu best.
De repetitie der tableaux begon en daar Zuske in het eerste moest meedoen, werd
ze dadelijk aan het werk gezet.
Ze begreep, dat Mia Lous moest voorstellen en gaf haar gezellig een arm, want
juffie had gezegd, dat ze samen uit school zouden komen.
Ze deed een paar stappen vooruit en keek gek op, toen Mia niet meeliep, maar
haar op haar plaats trachtte te houden.
'Stil staan Zus,' fluisterde Mia.
Stil staan? En het moest verbeelden, dat ze uit school kwamen.
'Ja, maar je moet net doen, of je een beeld bent, je mag niet van je plaats.'
'O,' zei Zus en stond stil.
'Nu Zus, doe nu net, of je erg lachen moet, omdat Johan zoo deftig groet.'
'Laat me dat dan eerst zien,' en Zus vloog naar de plaats, waar ze Johan hoorde
grinneken.
'Jij mag niet lachen,' zei ze boos, 'alleen Mia en
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ik. Jij mag alleen groeten met je hoed, laat me eens zien, hoe je het doet.'
Johan duwde haar terug.
'Dat komt er nou niks opaan, ga jij maar naar je plaats en doe wat de juffrouw je
zegt, op die manier komen we nooit verder.'
Juffrouw Harmsen nam Zuske bij de hand en bracht haar weer naar haar plaats.
'Toe dan, kind, ik heb je immers straks laten zien, hoe Johan groet, dat weet je dus
wel, probeer jij nu eens heel natuurlijk te doen, alsof je dat grappig vindt, steek je
arm door dien van Mia en buig je een beetje voorover, zoo tegen haar arm aan, begrijp
je, alsof je vreeselijk lachen moet en het niet wilt laten zien. Probeer dat nu eens.'
'Hè, wat een gezeur, we zullen wel eens klaar komen,' bromde Johan.
'Dat zullen we zeker. Kom Zus, doe je best nu eens.'
Zus ging weer naast Mia staan en greep haar arm.
'Toe dan Zus, waar wacht je op.'
'Groet Johan nu?'
'Ja, hij groet.'
Daar barstte Zuske in een vroolijk lachen uit. Ze liet haar hoofd op den schouder
van Mia zakken en schaterde van pret.
Die lach werkte zoo aanstekelijk, dat het geheele gezelschap het uitproestte en
Zuske van louter opgewondenheid begon te dansen en vroeg, of het zoo niet prachtig
was.
Voor juffrouw Harmsen kon antwoorden, hielp
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Johan haar uit den waan.
'Je lijkt wel gek, kind, je moet niet echt lachen, stel je voor, een tableau, waarin
de hoofdpersoon het uitgiert van de pret. Ik geloof, juffrouw, dat we een ander zullen
moeten zoeken, die voor Tine spelen kan, met Zus gaat het niet, die doet, of ze niet
wijs is.'
Te vergeefs trachtte juffrouw Harmsen dien woordenstroom te stuiten, ze zag
Zuske's vroolijk gezichtje betrekken, dikke tranen rolden over haar wangen en haar
armen naar juffrouw Harmsen uitstrekkend, begon ze bitter te schreien.
Deze troostte haar, zoo goed ze kon. Ze zou het volmaakt goed gedaan hebben,
als ze comedie had moeten spelen, maar een tableau was weer iets anders, dat scheen
ze nog niet goed te begrijpen. Ze moest er nu voor vandaag maar mee uitscheiden,
de andere tableaux moesten ook nog gerepeteerd worden en juffie zou haar nog wel
eens goed uitleggen, wat ze precies doen moest.
Zuske liet zich troosten en toen juffrouw Harmsen haar den volgenden dag een
paar beeldjes liet bevoelen en haar beduidde, wat ze voorstelden en hoe ze, zonder
zich te bewegen, toch heel duidelijk lieten zien, wat ze wilden weergeven, toen ze
haar daarna voordeed, hoe ze staan moest en wat voor een gezicht trekken en haar
dat alles liet voelen, begon het licht te worden in Zuske's brein en op de eerstvolgende
repetitie verraste ze allen door heel goed weer te geven, wat ze voor moest stellen.
Allen klapten in de handen, Johan verklaarde ge-
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moedelijk, dat ze nog zoo dom niet was, als zeer uitzag.
Zus was zoo blij en zoo uitgelaten over haar succes, dat ze tot twee keer toe op
het punt stond, aan Albertine te vertellen, dat ze toch zóó goed voor haar spelen kon.
Gelukkig dacht ze er telkens nog bij tijds aan, dat Tine er niets van weten mocht en
dat alles een verrassing voor haar blijven moest.
De ouderwetsche jurk, die voor haar pasklaar gemaakt werd, bracht haar in
verrukking, ze vond haar bespottelijk met die wijde mouwen, had Tine er vroeger
heusch zoo gek uitgezien?
Op de generale repetitie was Zuske volgens alle medewerkenden 'vreeselijk'.
Ze wilde met alle geweld iedereen om beurten betasten, moest alles bevoelen en
de meesten lieten haar maar begaan, hadden medelijden met haar.
Enkelen waren minder aardig, ze waren bang, dat de tastende vingertjes hun
costuum bederven zouden en hadden niets liever gedaan, dan haar weggeduwd, maar
dat durfden ze toch niet.
In een van de pauzen hoorde Zuske eensklaps haar naam noemen. Achter een der
schermen van het tooneel stonden een paar jonge meisjes samen te praten en Zus
hoorde zeggen:
'Hoe vervelend toch, dat dat vreeselijke blinde kind mee moet doen, ik stond
doodsangsten uit, dat ze met haar plukkende vingers mijn costuum bederven zou.
Zoo'n kind moesten ze toch verbieden, dat ze overal met haar vingers aanzit.'
Meer hoorde Zuske niet.
Ze liet zich op den grond neerzakken en met haar
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gezichtje in hare handen verborgen, hoorde ze in gedachte nog eens die leelijke
woorden en begon bitter te schreien.
Wat vreeselijk naar van die meisjes, ze bedierf immers nooit iets en hoe kon zij
anders zien, als ze de dingen niet even mocht aanraken.
Maar goed, ze zou het niet meer doen, ze wilde die leelijke kleeren niet eens meer
zien, ze wilde niets meer weten van die akelige, nare meisjes.
Juffrouw Harmsen, die haar zocht, vond haar in haar hoekje zitten schreien en wat
zelden gebeurde, Zus wilde niet zeggen, waarover ze verdriet had.
'Wat scheelt er aan Zuslief?'
'Niks juffie.'
Juffrouw Harmsen wilde haar meenemen naar het tooneel, er werd een nieuw
tableau opgesteld, moest ze niet eens even gaan kijken?
Tot haar verbazing weigefde Zuske niet alleen, maar bleef ook halstarrig bij die
weigering, ze was moe, ze wilde naar bed.
Een beetje ongerust bracht juffrouw Harmsen haar naar huis, de generale repetitie
had plaats in de gehuurde zaal, waar morgen de partij zou zijn.
Mevrouw Terborch, voor wie al het moois een verrassing moest zijn en die dus
thuis gebleven was, schrok, toen ze haar jongste met een behuild gezichtje zag
binnenkomen.
'Wat is er gebeurd?' vroeg ze ongerust. 'Is Zuske ziek?'
'Gelukkig niet, mevrouw, maar ze zegt, dat ze zoo moe is en naar bed wil.'
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Ze ontdeed Zus van haar goed en mevrouw Terborch trok haar naar zich toe.
'Schreit ze daarom? Ben je zoo moe, lieveling? Hoe komt dat dan? Wat hebben
jullie haar dan laten doen, juffrouw?'
'Niets,' viel Zus in, voor Moeder moest het immers juist een verrassing blijven,
dat ze meedeed. 'Ik heb heelemaal niets gedaan, maar ik wil niet meer kijken, ik vind
alles leelijk en akelig en ik wil naar bed.'

'Wat overspannen,' was de conclusie van haar moeder, terwijl juífrouw Harmsen
dacht: 'zou Zuske weer jaloersch zijn op de anderen, die zooveel meer konden
presteeren, dan zij?'
Ze had toch zóó haar best gedaan, haar dat niet te doen voelen, ze had haar nog
een apart voordrachtje ook laten instudeeren, een aanspraak van een bloemenfee, die
het bruidspaar alles goeds kwam wenschen en rozen strooien op hun pad. Zus deed
dat heel aardig en iedereen had haar uitbundig geprezen, jaloersch kon ze dus moeilijk
zijn.
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Toen Zuske rustig in bed lag, sloeg ze hare armen om den hals van juffrouw Harmsen
en deze hoopte, dat ze haar nu vertellen zou, wat haar hinderde. Maar het kind kuste
haar alleen nog eens en zei toen, dat ze liever morgen thuis wilde blijven.
'Maar Zus, hoe kom je er bij, waarom liefje?'
'Ik wil die leelijke tableaux niet meer zien.'
'Dat hoeft ook niet, je vervult alleen je eigen rol en jzegt je aardig aanspraakje op
in je beeldig costuumpje. Tine zal zoo dol blij zijn en Moeder zal niet weten, wat ze
ziet en hoort. En verder blijf je maar stilletjes bij Moes en juffie, als je dat liever wilt
en smult van al het lekkers, dat er zijn zal. Denk eens, je krijgt heerlijk ijs en misschien
mag je zelf wel van de champagne proeven voor één keertje.'
Zuske keek al wat vergenoegder.
'Ga nu maar rustig slapen, je moet morgen frisch zijn voor het feest. Wat zal Tine
lachen, hè, als ze jou daar ziet, precies zooals zij er op haar twaalfde jaar uitzag.'
Zuske was getroost.
Ja, dat zou allemaal toch wel leuk zijn.
En ze had niets met die nare kennissen van Tine te maken, heelemaal niets, ze zou
doen, alsof ze er niet waren.
Maar niemand mocht ooit weten, wat ze van haar gezegd hadden, niemand, zelfs
Moes niet en juffie.
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XIII.
Het trouwfeest.
Het stond vol aan weerskanten van de trap, die naar de ingangsdeur van het stadhuis
leidde.
Heel wat pakjesbezorgers en boodschaploopers lieten hun plicht voor wat hij was
en voegden zich bij de luitjes, voor wie de 'deftige trouwerijen' van Dinsdags een
groote aantrekkelijkheid hadden en die hun tijd dus niet beter wisten zoek te brengen,
dan een half uurtje naar de 'grooten' te kijken, die uit de verschillende rijtuigen stapten.
In de gang van het stadhuis stond het niet minder vol, daar hadden de vele
vriendinnen en kennissen van Albertine Terborch zich verzameld, om haar als bruid
te zien.
Er waren heel wat nieuwsgierigen onder, die alleen kwamen om het mooie bruidje
te bekijken, maar de meesten voelden toch werkelijk belangstelling en wilden graag
de trouwplechtigheid zelve bij wonen. Ze wilden trachten zich bij den stoet aan te
sluiten en zoo de trouwkamer binnengaan.
Het wachten duurde wat lang en de gesprekken over het feest, dat velen der
aanwezigen hadden bijgewoond, begonnen te verflauwen en plaats
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te maken voor een klein beetje kwaadsprekerij.
Albertine was wel mooi, maar ze wist het ook zoo, vond er een.
Ja, ze was wel erg met zichzelve ingenomen, ze was toch heusch niet zoo vroeg
getrouwd, als zes en twintig, beweerde een ander.
'Maar mooi zijn is ook niet alles, niet waar?'
'O maar ze is ook wel lief.'
'Vin'je? Ze lijkt me nog al een kat, ze kan zoo'n air hebben, zag je wel, hoe
bespottelijk ze binnenkwamen op die partij, toen wij allemaal dat idiote welkomstlied
moesten zingen.'
'Nou ja, dat is al naar dat je het noemen wilt,' mengde een derde zich in het gesprek:
'ik vond haar juist zoo bizonder elegant. Ik verheug me er op, haar als bruid te zien.'
'Geniet er dan maar van, daar komen ze.'
En werkelijk hielden op dat oogenblik de rijtuigen voor het stadhuis stil en
verhinderde de komst van het lieve bruidje, dat ze verder afgebroken werd door
dezelfde meisjes, die haar straks hartelijk zouden gelukwenschen en haar omhelzen.
De stoet vormde zich, voorop het bruidspaar, gevolgd door ouders, bruidsmeisjes,
bruidsjonkers en getuigen.
Wat was Albertine een mooi bruidje, het fijne gezichtje wat bleek onder den tulen
sluier, het slanke figuurtje, goed uitkomend in de eenvoudige, witte zijden japon.
Zooals ze daar langzaam voortschreed aan den arm van haar bruidegom, zag ze
er zoo lieftallig en een-
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voudig uit, dat wel iedereen die haar daar langs zich heen zag gaan, onder den indruk
van haar lieve verschijning moest komen.
Dan volgden de bruidsmeisjes in rose japonnetjes, met groote witte hoeden. Het
waren twee vriendinnen der bruid, Toos was er niet toe over te halen geweest,
bruidsmeisje bij haar zuster te wezen, ze zou een gevoel hebben, alsof ze idioot
geworden was, verklaarde ze, als ze daar opgeschikt achter de bruid moest aanstappen.
Ze had ook geen lust in een rose japon en bij haar gebrilden neus hoorde geen chieke
witte hoed. Wat men er ook tegen in gebracht had, ze bleef bij haar besluit, ze wilde
geen bruidsmeisje zijn.
Flip daarentegen vond het alleraardigst voor bruidsjonker te fungeeren, dat was
net een kolfje naar zijn hand en het bruidsmeisje, dat aan zijne zorgen was
toevertrouwd, stond niet weinig angst uit, dat hij haar midden onder het trouwen aan
het lachen zou maken, hij was altijd zoo vol gekheid.
Johan had Mia aan den arm, die er heel aardig uitzag in een crème japonnetje en
dito hoed, maar zich erg verlegen voelde, toen ze zoo tusschen al die kijkende
menschen door moest.
Achteraan kwamen juffrouw Harmsen met Zuske aan den arm en het gefluister
zweeg onwillekeurig, toen het fijne, blonde meisje, ook in het crème, daar binnentrad,
het mooie gezichtje in volslagen rust, totaal onbewust van de vele oogen, die haar
aanstaarden en de medelijdende blikken, die gewisseld werden.
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Zus voelde zich erg gewichtig, dat ze mee mocht naar het stadhuis, waar Tine en
Oscar samen zouden trouwen en vond het vooral aardig, dat haar zuster daar als
juffrouw Terborch de kamer zou binnengaan en die als mevrouw Denekamp verlaten.
Ze was in spanning, wat er nu eigenlijk gebeuren zou, juffrouw Harmsen had het
haar wel uitgelegd, maar zoo eenvoudig als die zei, zou het wel niet zijn. In ieder
geval had ze vast beloofd, geen woord te zullen zeggen, voor de juffrouw haar zou
waarschuwen, dat ze Albertine en Oscar feliciteeren mocht en dus liep ze daar nu
stil voort, in afwachting van de dingen, die komen zouden.
Zus voelde zich op een stoel drukken, hoorde de aanspraak en de vragen van den
burgemeester, hoorde het vast uitgesproken ,ja', waarmede Tine en Oscar elkaar tot
man en vrouw namen en merkte dat haar moeder, die naast haar zat, zacht begon te
schreien.
Daar begreep ze nu niets van.
Moes vond het toch zeker prettig, dat Tine trouwde, dat was toch iets, waar feesten
voor gegeven werden, straks zouden ze nog een dejeuner hebben, had Moeder gezegd,
allemaal pretjes, waarom huilde Moes dan nu?
Voorzichtig zocht haar hand die van haar moeder en zacht vroeg ze:
'Waarom huilt u? Vindt u het niet prettig, dat Tine trouwt?'
Hoe zacht ook gefluisterd, de woorden klonken toch door de stilte en deden een
paar naburige toeschouwers glimlachen.
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Haar moeder zei heel zacht, dat ze stil moest zijn, niets meer zeggen en Zuske zweeg
dus maar, er niets van begrijpend, totdat ze merkte, dat de plechtigheid afgeloopen
moest zijn, er ontstond drukte om haar heen; haar moeder was al eens opgestaan en
nu stond ze weer op en Zus voelde zich bij de hand nemen. Ze hoorde juffrouw
Harmsen zeggen, dat ze Tine en Oscar nu mocht feliciteeren en bij het jonge paar
gebracht, pakte ze haar zuster zoo hartelijk, dat haar sluier gevaar liep te scheuren
en verklaarde, dat zij heel blij was, dat Tine getrouwd was, al huilde Moes er om.
Begreep Tine, waarom Moeder gehuild had?
Maar voor ze antwoord kon krijgen, was ze al op zij geduwd door anderen, die de
jonggetrouwden geluk wilden wenschen en voelde ze zich gedrukt en gestooten,
totdat juffrouw Harmsen haar veilig uit de opdringende menschenmassa gevoerd had
en haar meenam naar een kalm plekje, waar ze konden wachten, tot ze weer in de
rijtuigen zouden plaats nemen.
In het rijtuig was ze verwonderlijk stil, ze dacht er over na, waarom Tine nu
mevrouw genoemd werd, er was toch eigenlijk niets gebeurd. Die mijnheer had
gevraagd, of ze met Oscar trouwen wou en toen had ze ,ja' gezegd, maar dat wilde
ze toch al lang, waarom was ze nu ineens mevrouw Denekamp.
Neen hoor, die trouwplechtigheid was haar tegen gevallen, wat ze eigenlijk
verwacht 'had, wist ze zelf niet, maar iets heel anders, dat was zeker.
Misschien had ze wel niet alles kunnen begrijpen
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doordat ze niet zien kon. Dat gebeurde wel meer, hoe ouder ze werd, hoe meer het
voorkwam, dat ze besefte, wat haar ontbrak. Zoo zou ook nu wel haar blindheid de
schuld zijn, dat ze zoo weinig van het trouwen begrepen had.
Het was toch wel treurig, blind te zijn!
Een diepe zucht deed juffrouw Harmsen verschrikt naar Zuske kijken.
'Wat is dat Zus? Zuchtte jij zoo?'
Maar Zuske schudde van neen.
Hoe meer ze tot het besef kwam, van wat ze miste, hoe grooter ook de neiging
werd, alles voor zich te houden, niet te klagen.
'Ben je soms erg moe? Je ziet wat bleek.'
Weer schudde Zuske van neen, ze was niet moe.
'Honger misschien?'
Ja, dat had ze, ze vond het heerlijk, dat ze nu lekker ging dejeuneeren. Moes had
haar verteld, dat ze een boel lekkers zou krijgen, daar verlangde ze nu opeens sterk
naar.
Ze wilde aan prettige dingen denken, enkel aan vroolijke, leuke dingen, het was
immers Tine's trouwdag, dus moest ze vroolijk zijn.
Dat was ze dan ook, toen ze aan tafel zat en hartelijk lachte om een paar grappige
toosten, die geslagen werden.
Ze smulde heerlijk en luisterde naar het gepraat rondom zich en vond het prachtig,
als er op Albertine en Oscar's welzijn gedronken werd.
Zoo zoetjes aan werd haar eigen glas ook nog al eens gevuld, zoodat ze zoo
ongemerkt eenige glazen
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wijn naar binnen kreeg, waardoor ze wel wat heel opgewonden werd. Juffrouw
Harmsen, die naast haar zat, deed haar best haar te kalmeeren en liet haar een glas
victoriawater brengen. Dat scheen werkelijk te helpen, ze praatte niet meer zoo druk
door alles heen en luisterde weer rustig, als er getoost werd, zonder den spreker in
de rede te vallen, zooals ze op een gegeven oogenblik gedaan had. Ze snoepte rustig
van haar ijs en werd zelfs zóó stil, dat juffrouw Harmsen dacht, dat ze doodop was
en besloot haar straks maar dadelijk naar bed te laten gaan.
Daar klonk opeens een harde tik tégen een glas, een nieuwe spreker vroeg het
woord.
Allen keken naar het hoekje, waar die tik vandaan kwam en nog voor de
ceremoniemeester het woord had kunnen vragen, klonk Zuske's stem, hoog en helder,
terwijl ze haar glas victoriawater ophief en haar dooden blik naar de plaats richtte,
waar ze wist, dat het jonge paar zat.
'Lieve mevrouw en mijnheer,' begon ze, 'nu alle menschen jullie wat goeds
toewenschen, wil ik dat ook doen. Ik hoop, dat jullie een prettig leventje zult hebben
in je nieuwe huis, waar je nu samen wonen gaat en niks geen verdriet. Maar dat
hebben ze allemaal al gezegd, maar niemand heeft gezegd, dat hij graag wou, dat
jullie lieve kindertjes zult krijgen, een heelen boel, en dat wil ik zoo dolgraag.'
Hier fluisterde juffrouw Harmsen: 'nu uitscheiden, Zus, nu is het genoeg,' maar
Zuske stoorde zich niet aan die waarschuwing.
Ze deed, alsof ze de hand niet voelde, die zachtjes
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aan haar jurk trok en ging onverdroten voort:
'Maar dan hoop ik heel erg, dat die kindertjes allemaal goed zullen kunnen zien
en er geen een blind zal zijn, want al weet ik niet precies, wat zien is, geloof ik toch,
dat het iets heel prettigs moet zijn en ik vind het heel naar, dat ik het niet kan.'
Hier werd haar speech onderbroken door een paar snikken.
Albertine huilde op den schouder van haar man en haar moeder snikte zacht in
haar zakdoek.
De meeste gasten hadden tranen in hun oogen en het was opeens geen vroolijk
bruiloftsmaal meer, maar een droevige disch, waarbij op aller gezicht het medelijden
stond uitgedrukt.
Zuske hield eensklaps op.
'Wat is dat, huilt er iemand?'
En toen niemand antwoordde en weer een snik weerklonk:
'Wat is er dan? Wie huilt daar?' en toen een beetje driftig:
'Toe juffie dan, wie huilt er toch?'
Haar vader maakte een eind aan de spanning.
Hij hief zijn glas op en gewild vroolijk stelde hij voor, nu allen eens op Zuske te
drinken, omdat ze zoo mooi getoost had.
Blij en verlucht haastte een ieder zich, aan dat verzoek te voldoen en het duurde
niet lang, of Zus was omringd van opgeheven glazen, die allen even aan haar glas
wilden tikken en menigeen wilde haar een kus geven, wat ze eigenlijk heelemaal
niet geschikt vond.
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Toen het klinken gedaan was, ging ze eenigszins ontsteld zitten.
'Maar ik had op Tine willen drinken en niet op mij.'
Dit kwam er zoo onnoozel uit, dat al de gasten in een lach schoten en de verstoorde
vroolijkheid spoedig hersteld was.
Toen Albertine en Oscar van tafel waren opgestaan en niet lang daarna afscheid
namen, begreep Zuske plotseling, waarom Moeder midden in de trouwplechtigheid
had moeten huilen. Het drong tot haar door, dat die lieve Tine nu voortaan niet meer
bij hen in huis zou wonen, ja, zelfs niet in dezelfde stad en snikkend klemde ze zich
aan haar zuster vast en het kostte moeite haar knellende armen los te krijgen en haar
mee naar binnen te voeren.
Toen het rijtuig was weggereden, vloog ze op haar moeder aan, die schreiend op
een divan was neergevallen.
'Huil maar niet zoo,' fluisterde ze, 'ik zal nooit trouwen, hoor, nooit. Ik had eerst
gedacht, dat het wel leuk zou zijn, maar als u er zoo'n verdriet over hebt, dan doe ik
het niet. Wees maar niet bang, ik blijf altijd bij u.'
Haar moeder drukte het kind tegen zich aan, dat, zonder het zelf te willen, zoo'n
melancholieke wending gegeven had aan het vroolijke trouwdejeuner.
Arm Zuske, arme lieveling, ze scheen hoe langer hoe meer tot het besef van haar
gemis te komen.
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XIV.
De baby.
Ruim een jaar later werd Zuske's wensch vervuld en kwam een lief, levend popje
Albertine en haar man nog gelukkiger maken, dan ze al waren.
Mevrouw Terborch was haar kleindochtertje gaan verwelkomen in het leven en
ruim twee maanden had ze bij Albertine gelogeerd.
Weer thuiskomend, was ze geheel vervuld van het kindje, een lief, fíjn popje, met
gouden haartjes en groote, blauwe oogen, sprekend Albertine en Zuske, toen die nog
zoo jong waren.
'Toch niet zulke oogen als ik?' vroeg Zus bezorgd.
Haar moeder kuste haar tot alle antwoord.
Maar hiermee was Zus niet tevreden, ze wilde weten, of het kindje goed zien kon
en pas toen haar moeder haar verzekerd had, dat met de oogjes alles in orde was,
kwam er een gelukkige trek op haar gezichtje en luisterde ze opgetogen, naar wat
haar moeder verder vertelde.
Wat deze voor zich hield, was, dat ze in de eerste levensweken van
haarkleindochtertje, toen die oogjes vanzelf nog zoo weinig uitdrukking hadden en
nog

Felicie Jehu, Blind zuske

194
niet bewust rondkeken, in een gestadigen angst geleefd had, Voor een zich herhalen
van het verdriet van haar leven.
Het kindje leek zoo sprekend op Zuske, toen die pas geboren was; als ze het op
haar schoot had en de nog voor zich uitstarende oogen in het kleine gezichtje zag,
dan kwamen al de vreeselijke twijfelingen van dien tijd, eindigend in de treurige
zekerheid, tot haar terug in de herinnering en kon een groote angst haar borst
beklemmen, dat ook dit lieve schepseltje voor altijd van den zegen van het licht
verstoken zou zijn.
Ze wist, dat in de eerste vier weken een kindje nog zoo goed als geen zintuigelijke
waarnemingen doet, dat het maar onbewust voortleeft, drinkt en slaapt, maar het
vreeselijke, dat ze eertijds doorleefd had, maakte haar overdreven zenuwachtig en
angstig.
Natuurlijk sprak ze nooit met Albertine over dat gevoel, maar droeg het alleen,
steeds in afwachting, dat die oogjes bewijs zouden geven, dat ze normaal waren
samengesteld en aan hun doel zouden kunnen beantwoorden.
Toen eindelijk, na omstreeks vijf weken, het bewustzijn kwam in die kijkers en
ze alle glimmende voorwerpen volgden in de richting, waarin die bewogen werden,
toen het gezichtje die echt menschelijke uitdrukking kreeg, die slechts ziende oogen
het geven kunnen, toen kon ze haar geluk niet verzwijgen en verried zoo meteen den
angst, waarin ze gezeten had.
'Maar Moedertje,' lachte Albertine, 'hoe kon u nu zoo iets denken. Baby heeft van
het begin af aan de
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mooiste oogjes van de wereld gehad, toen ze nog geen uur oud was, keek ze al rond,
als een echt wijs, klein ding, dat ze was.'
Nu was het de beurt van haar moeder om te lachen.
'Verblind moedertje! Ja ja, zoo'n eerste kind is altijd een wonder in de oogen van
de moeder en wat geen kind van een paar dagen kan, spreekt bij het wonderkind
vanzelf.'
Zuske wilde heel nauwkeurig weten, hoe haar nichtje er uitzag.
'Net als jij, Zus, toen je nog zoo klein was, het was bepaald grappig om te zien,
Baby was kleine Zus.'
Johan begon te lachen.
'Hoe weet u dat nu nog zoo precies, Moeder, het is al zoolang geleden, dat Zus
daar als een rood wurm in het wiegje lag en door Flip en mij afschuwelijk gevonden
werd.'
'Als jij je dat nog zoo precies herinnert, zal Tante het toch ook nog wel weten,'
plaagde Mia.
'Ik durfde niet beweren, dat ik in alle bizonderheden weet, hoe het kind er uitzag,
maar ik herinner me heusch, dat Flip het een rood wurm noemde, met garnalen in
plaats van vingers en dat ik het toen met alle geweld wilde gaan bekijken. Ik mocht
niet, omdat Moeder sliep, deed het toch, maakte het wakker, zoodat het begon te
schreeuwen en ik liep mijn eerste klappen van Vader op. Dat is me altijd bij gebleven.'
'Ja,' bekende Moeder, 'tot Zuske's geboorte was
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jij een bedorven ventje, dat is waar, het was maar wat goed, dat Zus kwam, anders
was er van jou niet veel terecht gekomen. Je kunt daar Zus nooit dankbaar genoeg
voor zijn.'
'Voor die klappen? Ik haatte het wurm zooals het daar altijd op Moeders schoot
lag en vertroeteld werd.'
'Kom, kom, zoo erg zal het wel niet geweest zijn, we waren allemaal zoo blij met
ons Zuske,' en het meisje naar zich toetrekkend, liefkoosde ze het, bang, dat Johan's
woorden haar pijn gedaan hadden.
Nadat Albertine's kindje geboren was, had er bij Zuske maar één verlangen bestaan:
naar Albertine gaan en de kleine Baby zien.
Tot nog toe had ze nog niet bij Albertine gelogeerd.
In den eersten tijd na het huwelijk kwam men daar vanzelf niet toe, daarna voelde
Albertine zich een poosje minder goed, zoodat er van onnoodige drukte geen sprake
kon zijn en toen was het kindje gekomen en had Moeder eenige maanden bij haar
doorgebracht. Maar nu had Albertine aan Moeder de boodschap meegegeven, dat
Zuske een paar dagen komen mocht om kennis te maken met haar klein nichtje en
niemand blijder dan Zus!
Juffrouw Harmsen zou natuurlijk met haar meegaan, dat sprak vanzelf, zonder
haar trouwe verpleegster kon Zus niet gaan.
Wat was het kind opgewonden, toen de dag vastgesteld was en ze met behulp van
de juffrouw het
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valies pakte, waarin ze in de eerste plaats een mooíen pias van wol stopte, dien ze
voor haar eigen geld voor Baby gekocht had. Ze had de pop zelf uitgezocht,
nauwkeurig iedere kleinigheid in de kleeding bevoelend en ze was niet gemakkelijk
geweest in haar keuze, niets was mooi genoeg geweest voor het lieve, kleine nichtje.
'Stel je toch eens voor, dat ik tante ben,' kon ze zoo tegen Mia zeggen, die
goedhartig in haar vreugde deelde, maar toch in haar hart een gevoel van jaloezie
voelde opkomen; dat zou zij nooit kunnen worden, een echt neeije of nichtje zou ze
nooit hebben, ze was en bleef alleen op de wereld, hoe lief hier iedereen ook voor
haar was.
'Hoe oud moet Baby zijn, om tante tegen me te kunnen zeggen?' vroeg Zus.
'Een paar jaar, denk ik, misschien ook wel eerder, het is immers zoo'n wonderkind!'
lachte Mia.
Maar Zus vond, dat er niets was, om te lachen, natuurlijk zou Baby alles vlugger
en beter doen dan andere kinderen, daarvan was ze overtuigd.
Toen de groote dag was aangebroken, werd Zus al heel vroeg wakker. Ze luisterde,
of ze ook iets hoorde, dat haar bewijzen kon, dat juffrouw Harmsen ook ontwaakt
was, maar ze hoorde niets, dan een zeer regelmatige ademhaling, de juffrouw sliep
dus nog.
Zou het mooi weer zijn?
Ze hoopte het maar, als de zon scheen, had ze zoo'n prettig gevoel, die nare regen
drukte haar altijd wat neer.
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Hoe laat zou het toch zijn?
Zou ze het wagen op te staan en haar hand buiten het raam te steken, dan kon ze
wel even voelen, of het nog nacht was, of dat de zon al scheen.
Ze moest eigenlijk stil blijven liggen, totdat de juffrouw wakker werd, maar het
was haar te machtig, voorzichtig kroop ze uit bed en sloop naar het raam, dat met
het warme zomerweer 's nachts open stond.
Ze schoof het gordijn wat op zij en stak haar hand naar buiten.
Een heerlijke, warme lucht trilde haar tegen, de zon scheen, het was mooi weer,
in haar vreugde schoof ze het raam verder open en boog er zich uit, om de zon op
haar hoofd en gezicht te laten schijnen.
Daar voelde ze zich achteruit getrokken en de stem van juffrouw Harmsen zei
verwijtend:
'Wat is dat nu Zus? Ben je onze afspraak vergeten, kan ik je niet meer vertrouwen?'
Zuske kreeg een kleur.
Er waren zoo van die dingen, die jufírouw Harmsen ernstig met haar besproken
had en daartoe behoorde ook de noodzakelijkheid, haar belofte te houden, als ze de
juffrouw iets beloofd had.
Natuurlijk was dat iets, dat ieder kind moest doen, zijn belofte houden, maar bij
haar was het niet nakomen, van wat ze beloofd had, dubbel erg, omdat er voor haar
gevaar uit kon voortkomen.
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Als ze bijv. beloven wilde, nooit uit een raam te gaan hangen, als de juffrouw haar
niet vast kon houden, konden de ramen 's nachts open gelaten worden, zonder meer,
maar als ze dat niet beloven wilde, zou er een groote hor gemaakt moeten worden,
zooals men deed in een kamer, waar kleine

kindertjes waren, die nog niet precies wisten, wat ze doen en laten moesten.
Zus wilde niets liever, dan geheel behandeld worden, als een gewoon meisje van
haar leeftijd en dus beloofde ze dadelijk, nooit alleen uit een raam te gaan hangen.
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En nu vond de juffrouw haar voorover gebogen uit het hoog opgeschoven raam, op
het punt haar evenwicht te verliezen.
'Ik wilde maar eens voelen, hoe lekker de zon scheen,' zei Zus verlegen.
'Je was bijna gevallen, als ik je niet gegrepen had, zoo ver hing je er uit. Het spijt
me, Zus, maar ik zal een hor moeten laten maken.'
Zus vloog juffrouw Harmsen om den hals.
'Neen, neen juffie, niet doen, ik ben geen klein kindje, ik zal verstandig zijn.'
'Ja, maar als je gevallen was, was het te laat geweest. Ik weet niet, of ik het nu nog
wel wagen mag, je te vertrouwen.'
'Heusch juffie, ik zal het nooit meer doen, doe me vandaag geen verdriet, ik was
zoo blij.'
Juffrouw Harmsen greep haar hand.
'Vernieuwde belofte, Zus? Kan ik er nu op aan? Goed dan, dan zal ik je maar weer
vertrouwen.'
Zus omhelsde haar en noemde haar het liefste juffie van de wereld, toen begon ze
druk aan haar toilet, hoewel het eigenlijk nog te vroeg was, om op te staan en juffrouw
Harmsen best nog een uurtje had willen slapen.
'Juf, moeten we niet een handwerk meenemen, voor slecht weer, dat heb ik
heelemaal vergeten.'
'Maar ik niet, het is ingepakt, hoor.'
'En juffie, hoor eens, zal Tine niet vinden, dat ik goed vooruit gegaan ben met de
piano?'
'Dat zal ze zeker.'
'U vindt het toch ook, hè?'
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'Ik vind het ook, ik wilde, dat ik over alles zoo tevreden kon zijn. Je....'
Zus sloot haar den mond met een kus.
'Niks zeggen, vandaag niet brommen. Muziek is ook heerlijk en de andere dingen
zijn soms zoo moeielijk en vervelend. Niet tegen Tine en Oscar zeggen, dat ik soms
lui ben, hoor juf.'
Juffrouw Harmsen lachte.
'Ik zal niet uit de school klappen, maar als je niet flink je best doet en goed leert,
sta je later met je mond vol tanden tegenover Baby, als die groot is en wat dan?'
In zenuwachtige haast ontbeet Zuske dien ochtend, ofschoon er meer dan genoeg
tijd was, en daar ze van louter opwinding niets kon uitvoeren, viel het uur tusschen
ontbijt en afreis vreeselijk lang en beweerde ze maar steeds, dat het al lang tijd was,
dat het rijtuig, dat haar naar het station zou brengen, te laat kwam en dat ze vast en
zeker den trein zouden missen.
Haar moeder en juffrouw Harmsen wisten niet, hoe haar bezig en bedaard te
houden. De juffrouw dreigde zelfs, dat, als ze zich niet kalm wilde houden, de reis
een dag uitgesteld zou moeten worden, maar toen keek Zuske zoo verschrikt, dat
haar moeder zich haastte om haar gerust te stellen en dus had dit dreigement niet
veel uitwerking.
Eindelijk, daar stoomde ze weg, Zus voelde in extase het schokken van den trein,
die heerlijke beweging, die haar een waarborg was, dat ze nu werkelijk vertrokken
waren.

Felicie Jehu, Blind zuske

202
Zus was, als altijd, in een oogenblik het middenpunt, waarop al de medereizigsters
haar aandacht vestigden en als altijd, had juffrouw Harmsen moeite de medelijdende
woorden te neutraliseeren, die, zooal niet tot het meisje zelf, dan toch in haar bijzijn
gesproken werden, maar die Zus best verstond, die haar altijd hinderden.
Zus werd niet graag beklaagd en dat beviel juffrouw Harmsen juist zoo goed in
haar karakter, maar wel had ze neiging, zich interessant te gaan vinden, en als ze
zich zoo telkens het doel voelde van aller belangstelling, werkte dit die neiging zeer
zeker in de hand. Zooals de meeste blinden, was ze muzikaal en speelde heel goed
voor een meisje van haar leeftijd. Muziek was het eenige, waarin ze echt uitmuntte,
maar dat kwam zoo vanzelf, ze behoefde zich daar heel weinig voor in te spannen
en dus vond juffrouw Harmsen geen reden, om daar trotsch op te zijn.
Maar de menschen vonden dat wel, zoo'n blind meisje, dat zoo mooi speelde,
vonden ze al iets heel bizonders en als Zus op verzoek van haar moeder voor kennissen
speelde, waren die zoo overdreven in hun lof en vonden het zoo iets bizonders, dat
juist zij dat zoo kon, dat Zus begon te denken, dat ze toch wel een interessant
persoontje was en heel bizonder muzikaal, een klein muziekgenie. Zooveel mogelijk
liet juffrouw Harmsen haar groote talenten hooren, virtuoozen op het klavier, hopend
haar zoodoende te doen inzien, hoe onbeteekenend haar eigen kunnen nog was, maar
dan zei Zuske, dat die menschen
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ook veel ouder waren, dan zij en.... niet blind, dat was dus heel wat anders.
Ja, juffrouw Harmsen had heel wat meer moeite met Zus te leiden, dan toen ze
nog een klein, argeloos schepseltje was, bijna onbewust, dat ze niet was, als andere
kinderen.
Eerst had Zus geen rust gehad voor ze vertrokken waren, en nu duurde de reis haar
weer te lang. Ze verlangde zoo naar het weerzien van Albertine en Oscar en vooral
naar de kleine baby.
Ze was half dol van plezier, toen de trein eindelijk stil stond en ze Albertine
omhelzen kon, die haar zelf was komen halen.
'Heb je het kindje niet meegebracht?' vroeg ze een beetje teleurgesteld, toen
Albertine voorstelde, nu maar eens vlug naar huis te gaan.
'Welneen, poes, kleine Baby ligt thuis lekker te slapen. Zoodra ze wakker is, mag
je haar even zien, maar heel voorzichtig zijn, hoor, zoo'n klein kindje is zoo teer.'
'Als ze dan maar wakker is, als we thuis komen, anders moet ik zeker nog langer
wachten.'
'Ja, als zulke kleine kindertjes slapen, mag niemand ze storen.'
'Nou, Johan maakte mij wel wakker hoor,' en ze vertelde, wat die gekke Jo laatst
gezegd had, van toen ze nog zelf als een hulpeloos kindje in de wieg lag en hoe hij
toen zijn nieuwsgierigheid niet had kunnen bedwingen.
'O ja, dat weet ik nog best,' lachte Albertine, 'Jo kon zoo stout zijn, toen hij zoo'n
jongen van een

Felicie Jehu, Blind zuske

204
jaar of zes was, Moeder bedierf hem ook, maar jou niet minder Zus.'
'Ben ik ook zoo bedorven? Ben ik dan nu niet lief?'
Albertine lachte hartelijk.
'Dat schikt nog al, dank zij juffrouw Harmsen, maar u hadt heel wat met Zuske te
stellen in het begin, niet waar?'
Juffrouw Harmsen lachte ook.
'Dat ging nog al, Zuske en ik hebben het altijd wel goed samen kunnen vinden,
niet waar, beste?'
'Of we,' verzekerde Zus en toen moest ze weten, hoe de straat er uitzag, waar ze
doorgingen en wat voor winkels er in waren, en juffrouw Harmsen nam haar taak
weer op en leende Zus hare oogen, zooals het kind altijd beweerde.
Thuis gekomen bij Albertine, was Zus niet meer te houden, ze moest en zou de
baby zien en Albertine nam haar mee naar de huiskamer, waar een mooi wiegje stond,
heelemaal wit en rose.
'We zullen eens zien, of ze wakker is,' beloofde ze, 'maar als ze nog slaapt, storen
we haar niet, hoor, wij zijn geen stoute kleine jongens, als Johan was.'
Het moedertje sloeg voorzichtig de kanten gordijntjes terug en daar lachte haar
een heerlijk kindje tegen, werkelijk, het mondje lachte, terwijl de blauwe oogen als
sterren straalden in het rose gezichtje.
'Wakker, mijn engel?' en Albertine boog zich in verrukking over het wiegje.
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Nu was het uit met Zus' geduld.
'Is ze wakker? Laat me dan gauw kijken,' en tegen Albertine opdringend, strekte
ze haar tastende handen uit.
Albertine schoof zich tusschen haar en het kindje.
'Kalm nu, Zus, bedaard zijn,' en zich toen tot juffrouw Harmsen wendend:
'Vindt u het geen dot?'
'Een snoesje en zoo flink voor haar leeftijd. Hoe oud is ze nu precies?'
'Negen weken en vier dagen. Ja, ja Zus, nu mag je haar zien, ik zal haar op schoot
nemen, maar voorzichtig hoor, zoo zacht als je kunt.'
Albertine ging zitten met haar klein schatje op haar schoot, terwijl haar eene arm
het hoofdje steunde.
Zus trilde van opgewondenheid, haar gezicht drukte zoo'n groote spanning uit, dat
Albertine juffrouw Harmsen angstig aankeek en deze Zus nog eens aanmaande, toch
vooral heel zacht en voorzichtig te werk te gaan.
Zenuwachtig volgde Albertine de vingers, die zich over het gezichtje van haar
lieveling bewogen.
'O, wat een zachte haartjes,' zuchtte Zus van genot.
'Ja, schattig, hè?'
'En wat lekkere oortjes, zoo klein!'
'Snoezig, vin'je niet. De oogjes moetje niet aanraken, die zijn zoo teer,' en bezorgd
leidde Albertine de vingers naar het neusje, doodsbang, dat ze op de geliefde oogjes
drukken zou en ze beschadigen.
Zuske liet een schreeuw van plezier.
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'O, wat een grappig neusje zoo klein en zoo warm, precies een van mijn poppen,
juffie, maar die zijn zoo stijf en koud en deze pop is van heusch vleesch en zoo lekker
warm.'
Het kindje scheen de betasting van haar reukorgaan niet goed te kunnen verdragen,
tenminste het begon opeens te niezen.
Nu was Zus niet meer te houden, die kleine pop nieste, als een groot mensch, ze
vond het eenig en danste uitgelaten de kamer rond. Juffrouw Harmsen greep haar
vast en bracht haar tot staan.
Zus kende deze kamer niet en zou zich licht kunnen bezeeren.
'Nu heb je het kindje gezien, hè?' zei Albertine, haar babytje liefkoozend.
Ze hoopte, dat Zus nu tevreden zou zijn.
Maar dat was mis.
'Gezien? Nog lang niet, ik was pas bij haar grappig neusje,' en haar hand tastte
zoo gretig rond op Albertine's schoot, dat juffrouw Harmsen de zoekende vingers
maar gauw in de goede richting stuurde.
Zus bevoelde met groote teederheid het kinnetje en zocht naar het mondje.
Dan voelde ze haar vinger grijpen door twee warme lipjes, die er vrij krachtig op
begonnen te zuigen, wat Zus alweer in verrukking bracht. Ze had het kindje graag
willen laten doorzuigen, zoolang het wilde, maar moeder Albertine vond dat niet
goed; ze mocht nu nog even de kleine vingertjes voelen en dan moest het uit zijn,
Baby moest haar lunch hebben en dan weer gaan slapen.
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Zus was er maar half tevreden mee, ze had graag weer van voren afaan begonnen,
maar daar kwam niets van in, Albertine was veel te blij, dat het onderzoek was
afgeloopen. Ze mocht nu luisteren, hoe het kindje klokte, als het dronk en daarna
werd het weer in het wiegje gelegd, om nog een lekker dutje te doen.
'Let u er vooral op, juffrouw Harmsen, dat Zus er niet meer aankomt,' verzocht ze
nog, 'ik moet even voor een en ander gaan zorgen.'
Zus was verontwaardigd. Alsof zij dat lieve schatje kwaad zou doen. Maar juffrouw
Harmsen legde haar uit, dat zoo'n klein kindje zoo iets heel teers was en nam haar
zelfs de belofte af, nooit aan het kindje te raken, zonder dat ze daar speciale
toestemming voor kreeg.
Zus had niet veel lust, die belofte af te leggen.
'Als ik het dan toch doe, vindt u het weer zoo erg,' pruilde ze.
'Heel erg, zoo erg, dat ik hier niet met je blijven durf, als je me niet vast belooft,
gehoorzaam te zullen zijn.'
'Moet ik dan weer naar huis?'
'Ja, dat zou niet anders kunnen.'
Zus stond in gedachten.
'Dan zal ik het maar beloven.'
'Goed, ik vertrouw er op, dat je je belofte houden zult.'
Kort daarop kwam Oscar thuis en dat gaf nieuwe, opgewonden begroetingen.
Na de koffie ging Zus met Albertine en juffrouw Harmsen wandelen en leende ze
weer eens juffìe's
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oogen, om te zien, waar ze zoo al liepen.
Opgewekt kwam ze thuis, waar ze Baby voor het eerst hoorde schreien, wat ze
alweer verrukkelijk vond, heel iets anders dan het huilen van andere kinderen.
'Als ze je 's nachts wakker hield, zooals ze haar vader en mij soms doet, zou je het
niet meer een verrukkelijk geluid vinden,' lachte Albertine, terwijl haar man een
leelijk gezicht trok.
'Maak mij vannacht maar wakker, als ze huilt,' verzocht Zus, 'ik zal haar wel zoet
maken.'
'Neen, dat hoeft niet,' en Albertine dacht aan de rust, die ze smaken zou, als het
blinde zusje met het kleintje op en neer liep, en dat nog wel in een kamer, die ze niet
goed kende.
Zus had een paar heerlijke dagen bij Albertine. Er was zooveel, dat haar bezig
hield. Ze had heel wat tijd noodig om Tine's heele huisje en inrichting op haar manier
te bekijken en telkens ondekte ze weer iets, dat haar in verrukking bracht. Ze trof
daarenboven heerlijk weer, zoodat ze veel wandelen kon en het kindje was een nooit
opdrogende bron van genot.
Nu zou de pret gauw uit zijn, morgenochtend zouden ze weer vertrekken.
Jammer, dat het juist den laatsten middag minder mooi weer was, zoodat ze niet
uit konden.
Juffrouw Harmsen maakte van de gelegenheid gebruik, om een kennis op te zoeken
en Albertine had Zus beloofd, gezellig met haar en het kindje thee te drinken, dan
mocht ze wat voor hun tweetjes spelen, wat Zus heerlijk vond, daar Albertine haar
spel altijd erg prees.
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Heerlijk, nu had zij het schatje voor zich alleen (blz. 209).
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De middag ging dan ook genoeglijk voorbij, Baby was allerliefst geweest, maar sliep
nu rustig in haar wiegje en Zus zat wat te handwerken.
'Ik moet even weg, lieverd,' zei Albertine, 'zal je rustig blijven zitten en niet opstaan,
je kent deze kamer nog niet heel goed.'
'Ik weet hier best den weg hoor, maar waarom zou ik rond gaan loopen,' zei Zus.
Albertine ging dus en Zuske werkte rustig door.
Het scheen dat Tine langer opgehouden werd, dan ze gedacht had, tenminste de
tijd viel Zus lang, het was ook zoo stil om haar heen en ze was zoo alleen.
Toch niet heelemaal alleen, in het wiegje sliep de lieve, kleine Baby.
Zou ze er eens even naar kijken?
Ze had wel beloofd, stil te blijven zitten, maar ze wist precies, waar de wieg stond,
ze zou heel voorzichtig zijn.
Wat deed ze er voor kwaad mee, even naar haar nichtje te gaan, ze was toch de
tante, dacht ze.
Even aarzelde ze nog, toen stond ze op en vond werkelijk zonder ongelukken de
plek, waar de wieg stond.
Ze bukte zich en voelde naar het kussen, waarop het hoofdje van Baby rustte. Toen
schoof ze voorzichtig haar arm onder het warme bolletje en legde de andere hand
onder de beentjes, zoo kon ze het kindje er uitnemen.
Baby sliep rustig door, wat lag ze daar heerlijk tegen haar aan, als ze haar hoofd
boog kon ze met haar wang het weeke gezichtje voelen. Heerlijk, nu had ze het
schatje voor zich alleen, ze zou er mee
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naar haar stoel terugloopen, dan kon ze het kleintje op schoot houden.
Hare handen had ze niet vrij, die hielden het kindje vast, met haar voet voelde ze
dus voor zich heen, waar ze liep. Ze stootte zich pijnlijk tegen een stoel en wachtte
even, angstig, dat het kindje door den schok wakker zou geworden zijn, maar neen,
ze hoorde geen ander geluid, dan de regelmatige, zachte ademhaling van de slapende
baby.
Ze stommelde nu voorwaarts in de richting van haar stoel, dacht ze, daar stootte
haar voet weder tegen iets hards, zij uitte een schreeuwtje van pijn en op hetzelfde
oogenblik hoorde ze de deur opengaan en voelde ze zich het kind haastig afnemen.
De baby werd wakker en betuigde haar ontevredenheid door een barbaarsch gehuil,
terwijl Albertine met één arm haar kindje vasthield en met de andere hand Zus naar
haar stoel terug bracht.
'Blijf daar zitten,' snauwde ze zenuwachtig, terwijl ze het schreiende kind trachtte
te sussen, 'waag het niet, weer op te staan, ondeugend, ongehoorzaam kind. Als ik
niet binnen was gekomen, had je Baby's hoofdje tegen die uitstekende punt van het
buffet gestooten, dan was ons engeltje misschien dood geweest,' en zich niet meer
meester, begon Albertine zenuwachtig te snikken.
Zus zat daar letterlijk overbluft. Had zij bijna het kindje doodgemaakt?
Och kom, ze geloofde er niets van, ze kwam in opstand.
'Het is leelijk van je dat te zeggen, want er is niks van waar,' viel ze uit.
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'Niets van waar? Goddank, dat ik net bij tijds kwam, ik had je niet alleen met het
kind moeten laten, maar ik dacht, dat ik je vertrouwen kon. Ik zal straks eens aan
juffrouw Harmsen vertellen, hoe jij je belofte houdt. Zeg nu maar niets meer, ik ben
heel boos op je, je hebt Baby zeker nog pijn gedaan ook, anders huilt ze nooit zoo.'
Toen het kind weer sussend:
'Stil maar lieveling, stil maar, je bent nu veilig in Moedertjes armen, nooit zal
Moesje je weer met die stoute Zus alleen laten, nooit meer.'
Zus hoorde dit alles stil aan.
Ze had zoo'n verdriet, dat ze zelfs geen tranen vond, om zich te troosten.
Daar had je het nu weer, ze had haar belofte gebroken en het had niets gescheeld,
of ze had het arme kleine kindje pijn gedaan.
Wat zou juffie daar wel van zeggen?
Als die het maar niet hoefde te weten.
'Toe Tine, zeg straks niks tegen juffrouw Harmsen, als 't je blieft.'
Maar Albertine was veel te veel geschrokken, om daar nu al over heen te zijn.
Boos antwoordde ze dus:
'Dat kun je begrijpen, ik hoop, dat de juffrouw je een flink standje zal maken, dat
heb je verdiend. Ze moet in ieder geval weten, dat ze je niet vertrouwen kan, anders
gebeuren er nog meer ongelukken. Zwijg nu maar, je hoeft niet meer tegen me te
spreken vooreerst.'
Och, och, wat had Zuske een verdriet.
Niet alleen om hetgeen er gebeurd was, al was dat
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ook heel erg, maar terwijl ze hier zoo aan zichzelve zat overgelaten, kwamen allerlei
gedachten bij haar op, die haar treurig stemden.
Zoolang ze hier bij Albertine gelogeerd had, had ze maar één wensch gekoesterd,
ook eenmaal zoo'n klein kindje te bezitten, zelf moeder te zijn van zoo'n schatje,
zooals Albertine nu was.
Maar dan zou ze ook getrouwd moeten zijn en zou iemand met haar willen trouwen?
Ze zou nooit zonder juffrouw Harmsen kunnen en ze had Tine juist vanochtend
aan de juffrouw hooren vertellen, dat ze het wel heel prettig gevonden had, toen haar
moeder bij haar gelogeerd had, maar dat ze op den duur toch liefst met man en kind
alleen was. Haar man dacht er al net eender over en als Zuske weer weg was, wilde
ze vooreerst niemand meer hebben.
Als zij dus eens trouwde, zou haar man ook niet altijd een derde persoon in huis
willen hebben en wat zou zij beginnen zonder juffrouw Harmsen?
Als juffie maar een middagje uit was, liep de boel mis.
En dan als Tine zoo boos was, als ze het kindje eens eventjes nemen wilde, dan
zou haar man misschien ook niet willen hebben, dat ze alleen met haar eigen kindje
was en ze zou er juist zoo graag heel alleen mee op schoot zitten en er tegen praten
en het hooren lieve geluidjes geven.
Ze zou het ook zelf willen aankleeden en er heelemaal voor zorgen, net als ze met
haar poppen deed.
Maar een poppenkop kan tegen een stootje en zoo'n zacht kinderhoofdje ...
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Opeens begon Zus zoo bitter te schreien, dat Tine medelijden met haar kreeg en naar
haar toe ging om haar te troosten.
Toen hoorde ze bij stukjes en beetjes Zuske's verdriet en toen liepen ook haar
eigen oogen weer over, terwijl ze Zuske trachtte te troosten, door te zeggen, dat ze
nog niet over de toekomst moest nadenken, dat ze zelf nog een kind was, dat ze
handiger zou worden, als ze ouder was, en dat ze nu voorloopig maar tevreden moest
zijn met haar lief nichtje, zoo'n schatje had toch lang niet iedereen.
Straks mocht ze het nog eens op schoot nemen, hoor en er een beetje mee spelen.
Als Tine er maar bij was, kon het geen kwaad.
En ze zou niets aan juffrouw Harmsen vertellen, was dat goed? Dat zaakje moest
maar tusschen hun beidjes blijven. Maar dan moest Zus gauw ophouden met huilen,
anders zou de juffrouw hare roode oogen zien en willen weten, waarom ze geschreid
had.
Zus liet zich troosten, vooral de gedachte, straks het kindje nog eens op schoot te
mogen hebben, hielp mee.
Toen juffrouw Harmsen dan ook thuis kwam, vond ze een gezellig groepje, Zus
in den grooten stoel, met een voetenkussen onder hare voeten en op schoot de
kraaiende Baby, die ze naar de pias liet grijpen. Daar naast Albertine, met een
zielsgelukkige uitdrukking in hare oogen naar dit tooneeltje kijkend.
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XV.
De uitnoodiging.
Mevrouw Terborch zat in de serre, grenzende aan haar tuinkamer, en herlas een brief,
dien ze dien ochtend ontvangen had.
In den tuin liepen Mia en Zuske druk samen te praten.
Peinzend keek mevrouw Terborch naar de beide meisjes, die het vandaag bizonder
goed samen schenen te kunnen vinden.
Het was heerlijk, dat Mia vacantie had, nu juffrouw Harmsen voor een weekje
naar huis was. Zuske alleen te moeten bezig houden, vond ze altijd bezwaarlijk, hoe
veel ze ook van haar dochtertje hield.
Het was vreemd, maar daar scheen ze zoo geen slag van te hebben. Als juffrouw
Harmsen thuis was, was Zuske dikwijls alleen bezig en verveelde zich niet, maar
nauwelijks was ze met haar moeder alleen, of ze eischte voortdurende toewijding en
werd lastig en knorrig, als men haar die niet gaf.
Daarom wist ze ook niet goed, hoe den brief te beantwoorden, dien ze in haar hand
hield, de invitatie aannemen of niet?
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Ze las nog eens over, wat mevrouw Zandhorst, de moeder van Wies en Wim haar
geschreven had.
Lieve mevrouw Terborch,
Zooals u misschien weet, logeeren we gedurende de zomervacantie van de kinderen
bij mijne ouders, op hun buitenplaats, Wilhelminaburg. Nu is het aanstaanden
Donderdag de verjaardag van Wies, ze wordt vijftien jaar en mijn ouders wilden
graag dien dag voor haar zoo prettig mogelijk maken. Ze willen een feestje geven,
waarop eenige kennisjes van naburige buitens en uit Arnhem geïnviteerd zullen
worden. Maar Wies verklaart, dat ze geen echt plezier zal hebben, als Mia er niet bij
is en dus zouden we erg graag zien, dat Mia dien dag overkwam. Nog veel prettiger
zou ik het vinden, als uzelf met Erica haar wilde vergezellen, ze behoeft dan meteen
die heele reis naar Arnhem niet alleen te maken, wat u misschien een bezwaar zoudt
vinden.
Als u ons dan het genoegen wilde doen, dien nacht bij ons te blijven logeeren,
behoefde de feestdag niet zoo vroeg afgebroken te worden, waar ons Wiesje heel
bang voor is.
Mijn zuster uit Leeuwarden logeert hier ook met haar beide kinderen en die zou
het bizonder prettig vinden, u weer eens te ontmoeten. U ziet dus, dat u ons allen een
genoegen zult doen, door met de beide meisjes te komen, u mag het heusch niet
weigeren.
Het rijtuig zal u aan het station te Arnhem afwachten, om u naar ons buiten te
brengen, waar u ons allen zoo welkom zult zijn.
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Inmiddels, met vriendelijke groeten van om allen, steeds gaarne:
Uwe L. Zandhorst
Verkoren.
Mevrouw Terborch vouwde den brief weer dicht.
Wat zou ze doen?
Ze kon moeilijk weigeren, Mia te laten gaan, ze gunde het haar ook wel, maar om
zelf mee te gaan met Zuske, dat had zijn bezwaren.
Maar zoo twee dagen alleen met Zus, daar zag ze wel tegenop en Mia thuis houden
uit louter eigenbelang, dat ging toch ook niet. En zou ze Mia alleen die vrij groote
reis durven laten doen? Ze wist ook niet, of haar man dat wel goed zou vinden. Het
beste zou zijn, maar eens af te wachten, wat hij er van zeggen zou en dan Zus vooral
tot zoolang onkundig laten van de invitatie.
Maar ze had buiten den waard gerekend, in dit geval buiten Mia, die met dezelfde
post een brief van Wies gekregen had, waarin heel het plannetje verteld werd en die
niet had kunnen nalaten, dadelijk het nieuws aan Zuske te vertellen.
Ze vond het iets heerlijks en was echt blij, dat Zus ook gevraagd was, want het
hinderde Mia altijd een beetje, een pretje te hebben, waaraan Zuske geen deel kon
nemen. Te midden van haar pleizier vergat ze dan, eerlijk gezegd, Zus wel, maar ze
vond het toch heel prettig, dat Zus nu mee zou kunnen gaan.
Wat Zuske er van zei, behoeven we eigenlijk niet te vertellen. Die was dadelijk
een en al opgewonden-
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heid [en] stelde zich gouden bergen voor van dat feestje, waarop ze natuurlijk aan
alles mee zou mogen doen, anders zouden ze haar niet gevraagd hebben.
Ze liep dan ook dadelijk naar haar moeder toe, toen ze voetstappen op het grind
hoorde en riep juichend uit:
'Is het niet heerlijk, Moes, zal het niet dolletjes zijn, met ons drietjes naar Wies te
gaan, vindt u het niet vreeselijk lief om ons allemaal te vragen!'
Mevrouw Terborch wist zoo gauw niet, wat te zeggen, ze vond het alles behalve
prettig, dat Zus al volkomen op de hoogte bleek te zijn. Ze had eigenlijk niets geen
lust om te gaan en moest er toch ook eerst eens met haar man over spreken.
Ze stak haar arm dus door dien van Zus en begon met haar het tuinpad op en neer
te loopen.
'Ja zeker,' zei ze kalmeerend, 'het is heel lief van mevrouw Zandhorst, ons allen
drie te vragen, maar of we de invitatie zullen kunnen aannemen, zal nog te bezien
staan.'
Met een ruk stond Zus stil.
'Niet aannemen? Niet gaan? Maar Moes, daar meent u niets van. Waarom zouden
we niet gaan? Het zal zoo eenig zijn.'
Mia zei niets, maar haar donker gezichtje drukte teleurstelling en ongerustheid
uit.
Mevrouw Terborch antwoordde niet dadelijk.
Ze wilde niet zeggen, dat ze er zoo tegenop zag, met Zus naar vreemden te gaan,
zonder juffrouw Harmsen. Ze zag er ook eigenlijk geen genoegen in voor het kind,
wat had ze daar nu onder al die
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drukke jongens en meisjes, ze kon immers toch niet altijd meedoen. Het was toch
ook niet mogelijk, dat zij, tamelijk gezet als ze was en niet zoo heel jong meer, Zus
den heelen dag naliep om te zien, of ze geen kwaad kon en de spelletjes meedeed,
om op Zus te letten, zooals juffrouw Harmsen dat gewoon was.
Haar zwijgen maakte Zus ongeduldig en wat driftig viel ze uit:
'Maar zeg dan toch iets, Moeder, begrijpt u dan niet, dat ik weten wil, waarom u
me zoo'n groot verdriet zoudt willen aandoen, door me niet te laten gaan.'
Zoo'n groot verdriet zoudt willen aandoen - daar had je het, dat was het juist,
waarom ze geen besluit konden nemen.
'Ik zal er met Vader over spreken,' beloofde ze.
'En als Vader het goed vindt, gaan we?'
Nog aarzelde mevrouw Terborch.
Mia keek haar gespannen aan en Zus schudde zachtjes haar arm.
'Toe dan Moes, zeg nu wat.'
'Nu goed dan, we zullen de beslissing aan Vader overlaten.'
Mia zuchtte verlicht en Zus deed een paar luchtsprongetjes.
'Dan gaan we, Mi, Vadertje vindt het natuurlijk best.'
'Maar dan moet Oom twee dagen alleen thuis blijven, als hij dat maar wil,' wierp
Mia tegen en mevrouw Terborch greep dat argument gretig aan.
'Ja, als dat maar gaat, het zal wel heel een-
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zaam voor hem zijn, denk je ook niet, Zus?'
Ze rekende op de groote liefde van het kind voor haar vader, waardoor ze misschien
wel vrijwillig thuis zou willen blijven.
Maar dat was mis, Zus ging absoluut niet in op dat bezwaar.
'O, dat zal Vader niks kunnen schelen, hij kan lezen en wandelen en werken als
hij zich verveelt, dan vraagt hij maar visite. Hoe laat is het? Komt Vader al gauw
thuis? Ik verlang er zoo naar, het hem te vragen,' en Zus begon ongeduldig den tuin
door te loopen, waarvan ze iederen boom en eiken struik kende en waarin ze zich
dus gemakkelijk bewoog.
''t Is half twaalf, we hebben dus nog den tijd.'
'Zoo vroeg? Ik dacht dat het veel later was.'
'Toe Mia, blijf jij nu bij Zus, ik heb nog het een en ander te doen,' en mevrouw
Terborch ging het huis weer in, allesbehalve tevreden met den loop, die de zaken
genomen hadden.
Want haar man zou haar aanraden te gaan, daarvan was ze overtuigd. Hij was
altijd blij, als Zus een pretje hebben kon; nu dat was zij niet minder, maar zou het
werkelijk een genoegen voor Zuske zijn? Daar was ze niet zeker van en ze zou veel
liever maar rustig thuis blijven.
Nauwelijks hoorde Zus haar vaders stem, of ze vloog op hem af, en hem stevig
omhelzend, ratelde ze van uit logeeren gaan en van een verjaarfeestje en van zoo dol
graag willen gaan, Vadertje vond het immers goed?
Mijnheer Terborch, met zijn hoed achter op zijn
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hoofd gestooten door de hartelijke ontvangst van Zus, bijna gewurgd door haar
klemmende armen, trachtte zich te bevrijden.
Lachend poogde hij haar van zich af te duwen, maar hij was genoodzaakt haar los
te laten, zijn nek kraakte bijna.
'Kalm, Zus, kalm een beetje, vertel me nu eens rustig, wat er is, of ik zeg bij
voorbaat, dat iets, dat je zoo opwindt, niet gebeurt.'
'Doe toch zoo gek niet,' zei Mia, Zus aan haar arm trekkend.
Dat idiote kind zou alles nog bederven met haar bespottelijke opgewondenheid.
Intusschen was mijnheer Terborch er in geslaagd los te komen uit Zuske's armen,
hij raapte zijn hoed op, die in de worsteling gevallen was en veegde zich het zweet
van het voorhoofd.
'Je zoudt er warm van worden,' beweerde hij, 'het is zeventig graden in de schaduw
en dan zoo'n ontvangst. Ben je bedaard, Zus, dan kun je me vertellen, wat er is.'
Maar Zuske boudeerde.
Ze stond in de open serredeur, met haar gezicht naar den tuin en plukte aan haar
schort.
Antwoorden deed ze niet.
'Het is te merken, dat juffrouw Harmsen al een paar dagen weg is,' zei haar vader.
Toen een beetje streng:
'Zus, kom aan tafel zitten en sta daar niet te mokken. Als je verder lief bent, zal
ik na de koffie naar je luisteren, je hebt je kans voorbij laten gaan,
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om me dadelijk op de hoogte te brengen van wat je zoo door het dolle heen maakt.
Kom nu zitten, hoor je niet, Zus.'
'Maar man,' fluisterde mevrouw Terborch.
Zus bewoog zich niet.
'Best, je moet het zelf weten. Als je niet dadelijk komt zitten en een ander gezicht
zet, ga ik straks weg, zonder dat je me iets hebt mogen vertellen.'
Mia ging naar Zus toe.
'Zus dan, bederf nu toch niet alles, luister nu toch.'
Zus rukte haar arm uit den greep van Mia's hand en bromde:
'Bemoei jij je er niet mee.'
Toen keerde ze zich langzaam om en ging naar haar plaats.
Haar vader nam voorloopig geen notitie van haar. Alleen fronste hij zijn voorhoofd,
toen hij zag, hoe zijn vrouw de beste beetjes op Zus' bord legde, om haar te troosten.
Die lekkere hapjes brachten Zuske weer in haar humeur.
Als de booze bui eenmaal bij haar gezakt was, vergat ze gauw alles en werd weer
vroolijk.
'Ik wou, dat we klaar waren,' zei ze 'ik brand van verlangen, om het Vader eindelijk
te kunnen vragen.'
Nu moest haar vader toch lachen.
'Nu, ik ben klaar, kom dan maar even bij me zitten en breng me op de hoogte.'
Dat liet Zus zich geen tweemaal zeggen, ze vloog op haar vader af en ging op zijn
knie zitten. Toen
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draaide ze zijn hoofd bij zijn kin naar zich toe en verzocht hem nu eens goed te
luisteren.
Ze deed haar verhaal en toen het uit was, voegde ze er bij:
'U vindt het natuurlijk goed, hé?'
Haar vader streek haar eens over het hoofd.
'Dat denk je maar,' plaagde hij, 'wat zegt Moeder daarvan?'
'Moes zegt, dat u beslissen moet, nietwaar Moes? U vindt het goed, als Vader er
niets tegen heeft.'
Mevrouw Terborch haalde met een bedenkelijk gezicht hare schouders op.
'Ik weet het niet, ze wil...'
'Hé, dat 's flauw, in den tuin heeft u zelf gezegd, dat Vader beslissen moest, is het
niet waar Mia?'
Mia knikte ijverig van ja.
'Ja tante, dat heeft u gezegd.'
'Je ziet het, Moeder, je hebt afstand gedaan van een eigen oordeel en die
ondeugende meisjes maken daar gebruik van. Als je de beslissing werkelijk in mijn
handen gelaten hebt, dan zeg ik....'
Het was aardig, die gezichtjes te zien, waarop zoo'n gespannen verwachting.
'....ik zou het maar doen.'
Nu was het Zus te machtig, weer werd haar vader bijna gekeeld, toen kreeg haar
moeder een beurt en terwijl beide ongelukkige slachtoffers op adem kwamen, greep
ze Mia beet en sleurde haar mee den tuin in, dansend en galoppeerend. Haar moeder
keek er met een verteederd gezicht naar.
'Ze vindt het zoo heerlijk.'
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'Dat steekt ze ten minste . niet onder stoelen en banken. Het is goed voor haar ook,
laat haar maar zooveel mogelijk aan het gewone leven deelnemen.'
'Ja maar, ik zie er wel tegenop.'
'Kom, dat loopt wel los, Mia is er bij en die Wies is ook een aardig meisje, die zal
zich wel met haar bemoeien.'
De twee dagen, die nog verloopen moesten vóór het feest, waren niet van de
gemakkelijkste.
Het was heel warm, de atmosfeer was drukkend en dan daarbij die opgewonden
Zus, die bezig gehouden moest worden.
Mia deed genoeg haar best, maar Zus was verbazend lastig en haar moeder slaakte
een zucht van verluchting, als ze 's avonds in bed lag en rustig sliep.
Toen kwam de reis en Zus wilde, als naar gewoonte, alles weten, waar ze langs
kwamen en wat er te zien was en daar ze de oogen van juffrouw Harmsen niet leenen
kon, moesten die van haar moeder en Mia dienst doen en ze waren wat blij, toen het
einddoel bereikt was en ze heerlijk in een open landauer naar Wilhelminaburg reden,
met Wies bij zich in het rijtuig en Wim naast den koetsier op den bok.
De meisjes hadden zooveel samen te praten, dat Mia zoo goed als niets zag van
de mooie streek, waar ze doorreden en Zus luisterde met belangstelling toe en vergat
hare gewone vragen te doen, dus kon mevrouw Terborch heerlijk genieten van den
mooien rit, rustig geleund in haar gemakkelijk rijtuighóekje. Ze bekwam heelemaal
en toen de landauer de groote oprijlaan inreed, die naar de villa leidde,
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was ze bepaald blij de invitatie aangenomen te hebben en viel de zorg, die ze nog in
den trein gevoeld had, van haar af. Alles zou best gaan en het zouden wel een paar
aardige daagjes worden.
Wat lag het heerenhuis daar mooi aan het einde van de laan.
Een breede, steenen trap leidde naar de voordeur, een poort gelijk, die open stond
en toegang gaf tot een groote hal, heerlijk koel met haar wit marmeren

vloer en gezellig door de bloeiende planten en de palmen, hier en daar neergezet.
Het moest een genot zijn, in de warme zomerdagen daar op een van die
gemakkelijke stoeltjes plaats te nemen en te luisteren naar het ruischen van de fontein
en zoo zoetjes aan in te dommelen. Ten minste zoo leek het mevrouw Terborch, toen
ze uit het rijtuig geholpen, hartelijk verwelkomd werd door haar gastvrouw, die haar
komst in een van de stoeltjes had zitten afwachten.
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De achterkant van het huis maakte een niet minder prettigen indruk. Hier bevond
zich de groote tuinkamer, die met glazen deuren uitkwam op een terras, vanwaar
men den mooi aangelegden tuin kon overzien en een prettig vergezicht had op groene
weiden, waarin prachtig vee.
In de tuinkamer stond de tafel gedekt voor de lunch, een groote tafel, want er
moesten dertien personen aan kunnen plaats nemen, hoewel er nog geen andere
vreemden waren, dan mevrouw Terborch en de beide meisjes.
Op het terras werden de gasten verwelkomd door den ouden heer en mevrouw en
hun dochter uit Leeuwarden, terwijl uit den tuin hare beide kinderen, Lucie en Frits
kwamen aanloopen, om goeden dag te zeggen.
Voor al deze menschen was Zuske een oude bekende en ze ontvingen haar dan
ook met groote hartelijkheid, uitgezonderd Frits, die haar nog nooit gezien had en
haar nu met eenige verbazing stond aan te staren.
Hij had natuurlijk geweten, dat ze blind was en had zich nu iets heel anders
voorgesteld, dan dat mooie, blonde meisje, dat daar voor hem stond.
Zijn hart van vijftienjarigen jongen, die nog heel weinig met den meer ernstigen
kant van het leven in aanraking was gekomen, werd getroffen door de uitdrukking
van dat fijne gezichtje, waarin die vreemde, blauwe oogen, zoo mooi van vorm en
kleur en toch zoo dood en zonder uitdrukking. De eenigszins tastende manier, waarop
ze haar hand uitstak, om
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de zijne te drukken, deed hem dadelijk haar hulpbehoevendheid inzien en een groot
medelijden sloop in zijn hart met dat mooie, hulpelooze wezentje en tevens het besluit,
zoolang ze hier was, haar ridder te zijn en haar te helpen, waar het noodig mocht
wezen.
Nu kwamen ook de beide heeren binnen, Wies' vader en die van Lucie en men
zette zich aan tafel.
Na de lunch zouden er nog een paar vriendinnetjes en vriendjes van Wies en Wim
komen, om den verderen dag door te brengen en dus wilde men niet te laat klaar zijn.
Zuske genoot.
Wies was heel lief voor haar, ze mocht al de verjaarscadeautjes bevoelen en Wies
vertelde er bij, wat voor kleur ze hadden, wat Zuske altijd interesseerde, hoewel ze
toch eigenlijk geen kleurbegrip had. Daarna gingen ze in den tuin, waar Frits zich
dadelijk bij Zus voegde, met het doel haar te beschermen, maar het duurde niet lang,
of hij had veel plezier in haar gepraat en bewonderde haar kennis van bloemen en
planten. Een geur, een even aanraken van het blad was genoeg, om haar de meeste
bloemen en struiken te doen noemen en Frits was een en al bewondering, toen hij
merkte, dat ze niet alleen lezen kon en schrijven, maar wat wist van alle vakken van
het lager onderwijs, ja zelfs al wat Fransch kende en begonnen was met Duitsch en
Engelsch. Hij keek naar haar, terwijl ze zich boog over een plant, om die aan den
geur te herkennen en hij vond iets bovenaardsch in haar wezen, zooals ze daar
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voortliep, met lichten tred, in haar wit japonnetje, met hare gouden krullen en slank
figuurtje.
En dan dat hulpvragende, waarmee ze telkens haar hand uitstak en het vertrouwen,
dat ze in hem scheen te stellen, als hij hare vele vragen naar omgeving en andere
gasten moest beantwoorden.
Onze Frits had een ridderlijk hart en de heele verschijning van Zuske deed dat
ontwaken.
En Zuske?
Ze vond Frits een lieven, lieven jongen en voelde zich vroolijk en blij.
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XVI.
Onweer.
Toen de nog verwachte gastjes gekomen waren en men, voor zoover noodig, met
elkaar had kennis gemaakt, werd er besloten naar het naburige bosch te gaan en daar
te spelen.
Wat zou het zijn?
'Boompje verwisselen,' stelde er een voor, 'dat kan hier zoo lekker.'
Dat vonden de anderen best, ze vonden het dolletjes eens flink te kunnen rennen
en ze kozen boomen, die niet al te dicht bij elkaar stonden.
Zus zou ook meedoen.
Eerst had mevrouw Terborch er wel bezwaar tegen, Zus alleen met die drukke
meisjes en jongens, dat zou niet gaan, liever wilde ze dan zelf maar meegaan, om
een oogje in 't zeil te houden, maar Zus werd kribbig en mokte, dat Moes haar niet
altijd zoo achterna moest zitten, op die manier kon ze geen plezier hebben.
Nu, dat vond mevrouw Zandhorst eigenlijk ook, Wies en Mia zouden wel naar
haar omzien, niet waar?
De beide meisjes stemden toe, ze zouden op Zus
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letten, ofschoon ze dat nu niet zoo heel prettig vonden, maar die arme Zus kon anders
geen plezier hebben. Ze waren dus wat blij, toen Frits verklaarde, dat hij zich met
de speciale zorg voor Zuske belastte en vroolijk was het troepje naar het bosch
getrokken.
'Weet je wat,' zei Frits met een knipoogje tegen de anderen, 'we zullen twee aan
twee spelen, dat is veel leuker, een jongen met een meisje telkens, voor zoover het
gaat. Ik kies Zus.'
De anderen begrepen, waar Frits heen wilde en stemden lachend toe. De meesten
vonden het erg goedhartig van Frits, maar een zekere Suus vond dien jongen
bespottelijk met zijn zorg voor dat blinde kind. Ze had dolgraag zelf met hem samen
gespeeld, daar zat een beetje de knoop.
Het spel begon en geleid door Frits' hand rende Zus mee van den eenen boom naar
den anderen en had dolle, dolle pret. Ze raakte natuurlijk in een groote
opgewondenheid en gilde letterlijk van plezier. Op een gegeven oogenblik, toen Frits
haar juist bij tijds een boom had [...]en bereiken, wierp ze zich, hijgend van het harde
loopen, om zijn hals en kuste hem woest, zooals ze dat haar vader en moeder en
juffrouw Harmsen kon doen, als ze iets heel prettig vond. Frits werd zoo rood, als
een pioen en zijne medespelers hadden niet weinig plezier. De meesten begrepen
best, dat Zus niet was als andere meisjes van haar leeftijd en dat die hartelijke
omhelzing enkel een uiting van vreugde was, maar Suus trok haar neusje op en zei:
'Bah!'
Haar speelkameraad plaagde haar.
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'Waarom zet je zoo'n gezicht? Als jij maar durfde, wie weet, wat je deedt. Ik geloof,
dat je zelf graag met Frits gespeeld hadt, je hebt tenminste geen oog van hem af.'
Suus keek woedend.
'Als je zoo vervelend bent, speel ik niet meer met je, dank je wel,' en wegloopend
liet ze haar cavalier alleen staan. Hij scheen er zich niet veel van aan te trekken, maar
liep dadelijk vroolijk weg en trachtte een leegen boom te bereiken en toen hem dat
niet lukte, bleef hij lachend midden in den kring staan, in afwachting, dat hij
gelukkiger zou zijn.
Suus stond zich op een afstandje te verbijten.
Jan kon haar niets schelen, liet die zich maar alleen amuseeren, maar die Frits!
Ze was nog eens een dagje bij Wies op Wilhelminaburg geweest en toen had ze
zoo'n pret met hem gehad. Hij was even oud als zij, maar wel een hoofd grooter,
zoo'n echt leuke jongen, ze was zoo blij geweest, dat ze hem vandaag weer ontmoeten
zou en nu keek hij alleen maar om naar dat blinde schaap, dat hem nota bene zoo
maar stond te kussen! Als dat den heelen dag zoo doorging, had ze wel thuis kunnen
blijven.
Het boompje verwisselen begon te vervelen en men besloot eerst wat uit te rusten
en dan een ander spelletje te doen.
'Ik weet een heerlijk zitje,' zei Frits tegen Zus, 'niemand kent het, dan natuurlijk
Wies en Wim en misschien Lucie, maar ze zullen er nu niet aan denken.'
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Frits stak zijn arm door den hare en bracht haar een eindje verder naar een boom,
wiens breed groeiende takken een aardig zitplaatsje vormden. Onder den boom lag
een groote steen, als men daarop klauterde, kon men zonder veel moeite het zitje
bereiken

en Frits hielp eerst Zus er op en nam toen naast haar plaats.
Het was een verbazend aardig plaatsje, heel rustig, daar een groote tak vol bladeren
juist zoo hing, dat
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als 't ware een gordijn gevormd werd en men vanaf het boschpad niet zien kon, dat
de boom voor divan gebruikt werd.
Frits vertelde, dat hij hier met een boek naar toe vluchtte, als hij eens rustig lezen
wilde, maar dat helaas Wim hem een paar dagen geleden ontdekt had, zoodat hij er
nu niet meer zoo veilig zat, als eerst.
Zus had veel plezier in haar schuilplaatsje en sloeg alweer haar arm om Frits heen.
'Je bent eenig Frits, ik heb nog nooit zoo'n plezier gehad in heel mijn leven.'
Hier, waar de anderen hem niet konden zien en dus ook niet konden uitlachen,
vond hij die aanhaligheid van Zus wel aardig en toen Zuske vleiend vroeg, of ze hem
eens even op haar manier bezien mocht, had hij daar niets op tegen.
Zoo zaten ze daar nog een poosje vertrouwelijk bij elkaar, tot ze hoorden roepen,
ze moesten allen weer bijeen komen om een nieuw spel te doen.
Ze wilden nu naar de weide gaan en daar blindemannetje spelen, tusschen de
boomen ging dat niet.
Frits schudde afkeurend zijn hoofd, hij vond het wreed, nu Zus er bij was, juist
dat spel te kiezen, maar, Suus, die het had voorgesteld, zette door, je kon er zoo'n
pret mee hebben, beweerde ze, wat konden ze nu anders buiten spelen.
Bezorgd keken zoowel Mia als Frits naar Zuske, toen haar uitgelegd werd, waarom
het ging. Zou ze het niet naar vinden?
Maar neen, hoor, Zuske ging er dadelijk op in, dat
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vond ze wel een aardig spel, hoe maakten ze, dat ze niet met hun oogen zien konden?
'Door het voorbinden van een doek.'
'Bij jou hoeft dat natuurlijk niet,' zei Suus scherp.
'Akelig kind,' beet Frits haar toe.
Suus kreeg een kleur van boosheid, maar antwoordde niets.
Zus speelde dus mee en was heelemaal in haar element.
Haar konden ze niet gemakkelijk snappen, want ze speurde ieders nabijheid en
toen het eindelijk gelukte haar te vangen en zij dus voor blindeman moest spelen,
wilde ze met alle geweld ook een doek voor haar oogen hebben, ze wilde heelemaal
net doen, als de anderen.
Blindeman zijn was voor Zus een succes, zoodra ze iemand te pakken had, herkende
ze hem of haar dadelijk aan een of andere kleinigheid, soms zelfs aan den reuk,
waarmee ze een of ander odeur bedoelde, waarmee de gevangene geparfumeerd was.
Ze vond het zoo heerlijk, blindeman te zijn, dat ze zich telkens liet pakken en had
groote spijt, toen het spel den anderen begon te vervelen en ze er dus liever mee
wilden uitscheiden.
Daar klonk een gong.
'Verzamelen,' schreeuwde Wim, 'we moeten den inwendigen mensch gaan
versterken,' en druk en jolig rende het troepje naar huis, waar limonade en taartjes
gereed stonden.
Zus vloog op haar moeder af, om haar te vertellen, dat ze toch zoo'n dolle pret
gehad had.
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Ze kon haast niet uit haar woorden komen, zoo opgewonden was ze, en ze was zoo
bezweet, dat haar moeder absoluut wilde, dat ze nu eerst wat rusten zou.
'Gaan de anderen dan ook rusten?'
'Ja, ja, jullie moet nu allemaal een beetje in de hal gaan zitten rusten,' zei mevrouw
Zandhorst, 'foei, wat zien jullie er uit, het is toch ook eigenlijk geen weer voor zulke
wilde spelletjes en dan nog al in de zon.'
Toen tegen mevrouw Terborch:
'Wat wordt het drukkend, als er maar geen onweer komt.'
Een beetje stilzitten, nu dat wilden ze allen graag en de kinderen verspreidden zich
hier en daar in de hal en onder de veranda.
Zus, die nu pas voelde, hoe moe ze was, liet zich door mevrouw Zandhorst op een
rustbank leggen, die in een verwijderd hoekje van de hal stond, rustig en koel,
verscholen achter de palmen.
'Een heerlijk plekje, om een dutje te doen,' verzekerde mevrouw Zandhorst, 'die
bank staat daar expres voor, Vader en Moeder maken er nog al eens gebruik van,
maar vanmiddag zijn ze naar hun eigen kamer gegaan voor hun dutje, met al dat
jonge volkje in huis, is het hier voor hen te druk.'
Zus lag heerlijk en het duurde niet lang, of ze sliep gerust.
Hoe lang ze geslapen had, wist ze niet, maar toen ze wakker werd, hoorde ze in
haar nabijheid praten, het was de stem van Frits, dat hoorde ze duidelijk
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en ze meende dat de andere, die sprak, Suus was.
'Zeg eens, Frits, doe nu maar niet zoo, alsof je niet om haar geeft, je bent dol op
die Zus, dat kan iedereen dadelijk zien.'
Zuske luisterde met groote aandacht, haar hartje klopte, wat zou Frits antwoorden?
De jongen scheen te aarzelen.
Wat vreemd klonk zijn korte lach door de ruimte van de hal, zoo onnatuurlijk,
meende Zus.
'Je hoeft er niet eens op te antwoorden,' zei Suus weer, 'je scheen het heel prettig
te vinden, toen dat gekke kind je om den hals vloog.'
'Dat 's niet waar.'
'Kleur maar zoo niet, het is wel waar, we vonden het allemaal bespottelijk, maar
jij vondt het wel aardig.'
Zus hoorde Frits de hal op en neer loopen.
'Doe nu maar niet zoo druk,' plaagde Suus verder, ,je bent doodelijk van dat blinde
kind. Hoe het mogelijk is, begrijp ik niet, geen andere jongen zou er naar omzien,
maar voor jou schijnt ze goed genoeg te zijn.'
Zus' hartje kromp ineen, het was wreed van Suus, dat te zeggen. Toch bewoog ze
zich niet, ze wilde haar tegenwoordigheid niet verraden, ze moest en ze zou weten,
wat Frits hierop te antwoorden had.
Frits liep met haastige stappen op en neer, in hem streden waarheid en valsche
schaamte hun strijd.
Oorspronkelijk had hij alleen medelijden met Zuske gehad, maar later had hij haar
echt aardig gevonden, minstens zoo aardig als Suus en veel, veel mooier.
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Maar al de anderen schenen haar als minderwaardig te beschouwen en een jongen
vindt het niet prettig, met zoo iemand geplaagd te worden. Helaas, helaas, de valsche
schaamte won het weer eens voor den zooveelsten keer.
'Nou, als je het dan met alle geweld weten wilt,' zei hij, voor Suus stilstaand, 'ik
heb natuurlijk medelijden met zoo'n blind meisje en daarom was ik wat aardig voor
haar. Ik zou een blinden hond ook voorthelpen, als ik kon.'
De woorden waren zijn mond nog niet uit, of hij had er al spijt van, hij vond zich
zelve ingemeen, maar Suus was tevreden, Frits hield dus niet bizonder van Zus, dat
was al, wat ze wilde weten.
'Ga je nu nog wat mee naar buiten? Ik geloof, dat ze allemaal aan den anderen
kant van het huis in den tuin zijn, daar is schaduw.'
Ze gingen en Zus bleef alleen achter. Arm Zuske, ze lag daar roerloos, als een
aangeschoten vogel, zoo ellendig, dat ze niet eens de kracht had, zich te bewegen.
Frits was aardig voor haar geweest, zooals hij goed zou zijn geweest voor een
blinden hond.
Arm Zuske, ze was dien dag zoo heel gelukkig geweest, had zich zoo gewoon
gevoeld, meedoend zooals iedereen en ze had Frits zoo lief gevonden, zoo vreeselijk
lief.
En nu?
Ze lag daar maar stil en kreunde zacht van verdriet.
Toen kwam het in haar op, dat ze weg wilde, voor de anderen terugkwamen, ze
wilde niet meer met Frits en Suus samen zijn en ook niet met al die
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andere nare meisjes en jongens, die zeker ook alleen maar vriendelijk tegen haar
waren, omdat ze medelijden met haar hadden. Die zouden zeker ook niet slecht zijn
voor een blinden hond en het beest eens streelen om hem te troosten.
Zus stond haastig op en voor zich uit tastend bereikte ze de deuropening.
De drukkende warmte kwam haar tegemoet, zoodra ze buiten was, de zon straalde
gloeiend op de voorzijde van het huis, maar Zus lette er niet op en daalde voorzichtig
de trappen af, die naar de oprijlaan voerden.

Een ieder had de zon ontvlucht en de schaduw opgezocht en daardoor zag niemand
de meisjesgestalte, die tastend en voorzichtig voortliep in de richting van het bosch,
waar ze dien ochtend gespeeld hadden.
Het kon haar niet schelen, waar ze liep, als ze maar wegkwam, ze wilde alleen
zijn, heel alleen, zelfs Moeder wilde ze nu niet bij zich hebben, ze kon zich niet
langer goedhouden en niemand mocht haar zien schreien, ze zou immers aan niemand
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kunnen vertellen, wat haar zoo wanhopend maakte. Ze zou zich eerder de tong
afgebeten hebben, dan te kunnen uitspreken, wat haar zoo'n verdriet deed.
Ze bereikte werkelijk het bosch, wat niet moeilijk was, daar een zijpad van uit de
laan er recht op toeliep en eenmaal in de schaduw gekomen, liep ze tastend van boom
tot boom. Soms striemde een tak haar in het gezicht, dan weer haakte ze met haar
rok aan de struiken, maar ze rukte zich los, ze wilde verder, waar de anderen haar
niet vinden zouden, ze wilde alleen zijn om uit te huilen, wat ze later doen zou, daar
dacht ze nog niet over na.
Daar stootte haar voet tegen een grooten steen.
Ze bukte zich en voelde, dat hij onder tegen een boom lag, zou ze het plekje
gevonden hebben, waar ze zoo heerlijk met Frits gerust had?
Als ze dat zitje eens bereiken kon, dan zou ze veilig zijn, niemand zou haar daar
zoeken.
Ze klom op den steen en voelde naar den grooten tak, waarop ze verder klauteren
moest.
Heerlijk, ze had hem, nu voorzichtig!
Ze klom verder, zelf niet wetend, hoe gewaagd het was, wat ze deed.
Eens was ze bijna gevallen, maar ze greep zich gelukkig nog vast, een anderen
keer stootte ze haar hoofd zoo hevig, dat ze er duizelig van werd. Maar ze wilde nu
eenmaal naar boven, ze hield dus alleen maar even op, om wat te bekomen en klom
toen verder, ze wilde zich niet laten afschrikken door een beetje pijn.
Wat was dat zitje hoog, dat had ze niet gedacht.
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Ze wist ook niet, dat ze verkeerd geklommen was, het zitplaatsje was ze al voorbij
en toen ze eindelijk een tak bereikte, waarop ze dacht te kunnen zitten, meende ze,
dat ze was, waar ze wezen wilde, maar ze zat veel hooger en dieper in den boom.
Het voornaamste was, dat ze zat en zich veilig voelde voor nieuwsgierige oogen.
Eerst was ze zoo moe van de inspanning van het klimmen en van den angst, dien
ze wel niet had willen bekennen, maar toch wel degelijk gevoeld had, dat ze eenige
oogenblikken zelfs haar verdriet vergat.
Maar al spoedig kwam het terug en nu gaf ze toe aan haar behoefte om eens flink
uit te huilen. Dat deed haar goed, ze voelde zich verlucht en hoewel nog erg verdrietig,
droogde ze toch haar tranen af en poogde na te denken.
Zou niemand echt van haar houden?
Zouden ze allen alleen maar medelijden met haar hebben?
Ze had het vroeger nooit zoo erg gevonden, blind te zijn, als klein kind was ze
heel gelukkig geweest, ze wist immers niet eens, wat zien eigenlijk was.
Maar het scheen iets heel vreeselijks te zijn, blind te wezen, ze scheen er minder
door waard te zijn, dan andere menschen. Waarom, dat begreep ze niet, maar Suus
had het gezegd en Frits had haar bij een blinden hond vergeleken.
Vader en Moeder hielden toch wel van haar, dat wist ze zeker en juffie en Albertine
en Baby ook.
Of zouden die allen alleen maar medelijden met
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haar hebben en daarom lief voor haar zijn?
Het duizelde Zuske, ze wist niet meer, wat ze er van denken moest.
Zoo zat het arme Zuske daar hoog in dien boom en trachtte in het reine te komen
met de gedachten, die zich aan haar opdrongen.
Wat was het stil om haar heen, veel stiller dan eerst, ze hoorde geen vogels meer
tjilpen, zelfs geen blad meer ruischen.
Akelig, geheimzinnig stil was het rond haar, ze begon zich angstig te voelen, zoo
alleen in dat bosch.
Wat was dat?
Een siddering doorliep den boom, het was alsof de tak, waarop ze zat, krachtig
geschud werd.
Weer een hevige siddering, ze moest zich vast houden, om niet te vallen.
'Is daar iemand?' riep ze angstig.
Geen antwoord, alleen een hernieuwd schudden van den tak en een hevig ruischen
door al de bladeren. Toen een vreeselijk geratel, een hevige donderslag, die de takken
van den boom, waarop ze zat, deed kraken.
Zus kromp ineen.
Een onweer en zij hier alleen in het bosch op dien boom!
Hoe kwam ze er af?
Ze dacht er over te probeeren naar beneden te klimmen, maar ze durfde niet, de
tak, waarop ze zat schudde telkens heen en weer en zelfs, al had ze den beganen
grond kunnen bereiken, zou ze toch niet hebben geweten, wat te doen, in welke
richting te
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loopen. O, o, wat was ze dom geweest, hoe had ze het durven wagen alleen in een
haar niet bekend bosch te gaan, nu zat ze hier vast en wist geen raad.
Ze was zoo vreeseiijk bang, de storm loeide, de donder ratelde, en ze zat hier
gevangen, moest zich zelfs stevig vasthouden om niet te vallen.
Terwijl Zuske daar zoo in doodsangst in dien boom zat, stonden haar moeder en
mevrouw Zandhorst niet minder angst om haar uit.
Toen het zoo donker begon te worden en men wel zeker kon zijn van een naderend
onweer, had mevrouw Zandhorst al haar gastjes rond zich in de huiskamer verzameld,
ze mochten niet buiten blijven, er was zwaar weer in aantocht.
Mevrouw Terborch vroeg, waar Zuske was, ze was toch zeker bij de anderen in
den tuin geweest?
Neen, dat was ze niet, die sliep zeker nog in de hal, ze was zoo moe daar straks
en mevrouw Zandhorst haastte zich naar de bewuste bank om het kind te halen, voor
de donderslagen het verschrikken zouden.
Men begrijpt haar ontsteltenis, toen ze op de bank geen slapend meisje vond en
in de heele hal niets van Zuske te zien was.
Mevrouw Terborch, die kijken kwam, waar ze bleef, ongerust over Zuske, schrok
niet minder hevig en het duurde niet lang, of ieder liep in verschillende richting uit,
om de vermiste te zoeken, vóór het onweer losbrak.
Ook het huis werd doorzocht, men kon nooit weten, waar ze naar toe geloopen
was, maar alles te vergeefs.
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Mevrouw Terborch liep radeloos rond; de, het noodweer voorafgaande stilte, was al
verbroken door rukkende windvlagen en de eerste hevige donderslag had gerateld.
De oude heer Zandhorst, die zelf mee was gaan zoeken, maar te vergeefs, trachtte
haar te doen bedaren, doch natuurlijk slaagde hij niet, hij zag zelf best in, dat hier
geen geruststellende woorden konden helpen, hij was zelf niet minder ontdaan.
Nog een slag en nog een, en geen Zuske was gevonden.
De gastjes waren weer terug gekomen, zelf bang voor het noodweer, waarbij nu
nog een hevige regen begon te vallen.
Juist toen mevrouw Terborch weer thuis kwam, om te zien of er nog geen nieuws
was, druipnat en wanhopend, zag ze uit een der zijlanen Frits aankomen, zijn arm
om een meisje heengeslagen, haar tot spoed aanmanend.
Het was Zuske!
Niet lettend op den stroomenden regen, vloog ze haar kind tegemoet en half
gedragen door haar moeder en door Frits, kwam Zuske eindelijk in de veilige hal
terug, die ze zoo ondoordacht verlaten had.
Dat was me een opgewonden vreugde, ieder wilde weten, waar Frits haar gevonden
had en terwijl Zus en haar moeder door mevrouw Zandhorst werden meegenomen
naar boven, om zich van hun nat goed te ontdoen, vertelde Frits, zelf druipend, maar
trotsch en blij, dat hij haar in den bewusten boom gevonden had en hoe ze zich bijna
niet meer had kunnen
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vasthouden. Hij was juist bijtijds gekomen, anders zou ze zeker gevallen zijn.
Wat hij niet vertelde, was, hoe Zus, na zich eerst aan hem vastgeklemd te hebben,
hem eensklaps teruggeduwd had, hij moest maar weggaan, ze wilde niets van hem
weten.

Wat haar bezield had, begreep hij niet, met groote moeite had hij haar meegekregen,
hij had haar bijna voort moeten sleepen.
Het onweer verliep, de zon begon weer te schijnen en het was heerlijk in den
geheel verfrischten tuin.
Lang kon men daar echter niet van genieten, de
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gong kondigde het diner aan en toen Zus verscheen in een japonnetje van Wies en
mevrouw Terborch in geleende kleeren van haar gastvrouw, werden ze met groot
gejuich ontvangen.
Zuske was eerst erg stil, ze was nog niet heen over hetgeen ze afgeluisterd had en
ook nog niet geheel bekomen van den angst, dien ze doorgestaan had. Maar haar
avontuur was oorzaak, dat er bizonder veel notitie van haar genomen werd en dat
was het beste middel, om haar weer in haar gewone doen te brengen. Ze begon zich
weer te amuseeren en dacht niet meer zoo aanhoudend aan haar verdriet.
Het was een vroolijk dinertje en er werd heel wat gelachen. Zus had nog nooit zoo
iets gezelligs bijgewoond, dacht ze en toen men van tafel opstond, was ze weer de
oude Zus, vroolijk tot in het opgewondene toe.
Het dinertje had vrij lang geduurd en de avond begon al te vallen, zoodat de oude
heer voorstelde van het laatste daglicht te profìteeren door wat te gaan roeien, het
was zulk een heerlijke avond.
Dat voorstel viel in goede aarde, de gasten werden in drie booten verdeeld en Zus
kwam terecht in die, waarin ook Frits zijn plaatsje had.
Het was verrukkelijk op het water. Aan den eenen kant was het uitspansel zacht
rose gekleurd door de stralen der ondergaande zon, wier gloeiende bol al heel gauw
aan den horizon verdween.
Aan den anderen kant was het blauw verbleekt en had de lucht de tint van
parelmoer.
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De boomen langs den oever doezelden langzaam weg en plotseling vertoonde zich
achter een der donkere toppen de geelachtige schijf van de maan.
Een heerlijk koeltje streelde de warme gezichten en van tijd tot tijd, als de boot
uitwijken moest voor een andere, kittelden de takken der waterwilgen er

een in den hals, wat groote vroolijkheid verwekte.
De duisternis viel meer en meer in, de maan stond nu vol en blank aan den hemel
en deed het water, dat van de roeispanen droop, fonkelen als zilver.
Het werd zeer stil rondom en in de booten verstomden het vroolijk gepraat en
gezang.
Toch voelden allen zich heel prettig gestemd, ze kwamen alleen maar onder den
indruk van den mooien avond en van de heerlijke rust.
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Hoewel Zuske van al dat schoons niets genieten kon, voelde ze zich toch ook wonder
tevreden.
Het geruisch van het water, de frissche lucht, die zoo heerlijk was om in te ademen,
de wilgetakjes, die haar van tijd tot tijd in het gezicht streelden, dat alles wekte ook
bij haar een gevoel van genot en tevredenheid op en toen Frits naast haar kwam zitten
en haar zacht vroeg, wat het was, dat haar zoo boos op hem gemaakt had, fluisterde
ze het hem toe.
Hoe hij zich schaamde!
Nu nog meer, dan dien middag, nog nooit had hij zóó gevoeld, hoe leelijk het is,
onoprecht te zijn en hoe klein, om aan valsche schaamte toe te geven.
Hij zei dit ronduit tegen Zus, hij had er niets van gemeend, hij vond haar een lief
meisje en in geen opzicht minder aardig, dan een der anderen, al kon ze niet zien.
En Zus geloofde hem.
Tevreden tegen hem aangeleund, liet ze zich vertellen, hoe mooi de maan scheen
en hoe het water glinsterde en maakte zich daar een voorstelling van op haar manier.
Toen ze dien avond in bed lag en haar moeder haar goeden nacht kuste, voelde ze
zich zoo gelukkig en dankbaar, als ze maar wezen kon en mevrouw Terborch ging
met een blij hart weer naar beneden, om nog wat na te praten; haar arme lieveling
had een heerlijken dag gehad.
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XVII.
Wat Toos schreef.
Hoeveel pleizier Zuske ook gehad had, die daagjes op Wilhelminaburg, toch hadden
ze een indruk achter gelaten, die haar van tijd tot tijd stil en in zich zelve gekeerd
maakte, alsof een niet weg te nemen last op hare schouder was gelegd.
Ze kon de woorden maar niet voorgoed vergeten, die ze afgeluisterd had in de hal,
verscholen achter de palmen.
Wel had Frits ze terug genomen en gezegd dat hij er niets van gemeend had en
had ze dat ook eerst volkomen geloofd, maar bij nader inzien, wie kon haar bewijzen,
dat ook deze bewering niet was voortgesproten uit medelijden?
Was ze dan zoo beklagenswaardig? Zou het dan zoo iets heerlijks zijn, te kunnen
zien?
Ze kwam zoo langzamerhand tot de overtuiging, dat ze veel miste. Haar moeder
had haar eigenlijk altijd beklaagd, daar was ze aan gewoon, ze had zich daar nooit
veel van aangetrokken. Ja soms, als ze haar zinnetje wilde hebben bij het een of
ander, had ze het zelfs wel prettig gevonden, dat Moes er zoo over
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dacht en haar daarom bijna nooit iets weigeren kon.
Maar zouden nu werkelijk de andere menschen, de kinderen, zou Frits bijvoorbeeld,
alleen lief tegen haar geweest zijn uit medelijden?
Zuske begon oogenblikken te kennen, waarin ze met heel haar ziel verlangde te
kunnen zien, zoo hartstochtelijk daarnaar verlangde, dat ze zich uit wanhoop in haar
vingers beet en een hekel had aan iedereen, die bezat, wat zij miste, zelfs aan haar
vader en moeder en vooral aan juffrouw Harmsen, die haar maar altijd wijs wilde
maken, dat ze alle reden had, om gelukkig te zijn en opgewekt.
Ze was nog wel dikwijls vroolijk, ze had nu eenmaal niet veel noodig om plezier
te hebben, maar toch vond juffrouw Harmsen haar bij tijden zoo stil en in zich zelf
gekeerd, dat ze er zich ongerust over begon te maken.
Ze had die sombere buien opgemerkt, dadelijk na haar thuiskomst, toen Zuske
alles van haar uitstapje heette te vertellen en ze toch bemerkte, dat het kind iets
verzweeg, dat het graag geuit zou hebben, maar waarvan het teruggehouden werd
door een of andere geheimzinnige reden.
Juffrouw Harmsen hoopte, dat ze het na een paar dagen wel van haar te weten zou
komen, maar dat gebeurde niet. Zus kon stil en peinzend neerzitten, met een ongekend
pijnlijken trek om haar mond, maar zeggen, wat haar bezwaarde, deed ze niet.
Mevrouw Terborch kon haar ook al geen inlichtingen geven, ze had op
Wilhelminaburg niets bizonders aan Zus gemerkt, ze was heel aardig en
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lief geweest, heel opgewekt, en had zich blijkbaar goed geamuseerd, dat was al, wat
ze zeggen kon.
Dat duurde zoo voort, tot op een dag een brief van Toos uit Berlijn als een bom
in huis kwam vallen en allen in de grootste opgewondenheid bracht.
Toen uitte Zuske plotseling, wat haar in den laatsten tijd zoo gedrukt en geplaagd
had, toen kon ze het zeggen, omdat er kans was, al was die ook nog zoo klein, dat
ze nog eenmaal als een normaal mensch zou kunnen zien, zien met hare oogen en
niet met hare vingers.
Het nieuws, dat de brief uit Berlijn bevatte, was het volgende: Toos was in een
van de hospitalen, een ooglij dersinrichting, in aanraking gekomen met een jong
specialist op het gebied der oogheelkunde, iemand die, hoewel nog niet heel lang in
de practijk, reeds eenige zeer merkwaardige operaties had verricht en steeds met den
besten uitslag.
Natuurlijk had ze hem alles omtrent Zuske verteld, verlangend zijn oordeel te
weten, temeer, daar hij nog onlangs een wonderlijke genezing van blindheid had
bewerkt en aan een blindgeborene het gezicht teruggegeven op reeds eenigszins
gevorderden leeftijd.
Toos had hem op de hoogte gebracht van de vele malen, dat het kind reeds
onderzocht was en de evenveel teleurstellingen, die daar het gevolg van waren
geweest. Allen hadden het geval voor hopeloos verklaard en daarom hadden hare
ouders in de laatste jaren er van af gezien, nog meer pogingen in het werk te stellen
en hadden besloten te berusten, in wat nu eenmaal niet te veranderen was.
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Toch had de specialist verklaard, dat hij den moed niet heelemaal opgaf, hij had meer
gevallen genezen, die reeds lang waren opgegeven en heel graag zou hij de oogen
van de jonge blinde eens onderzoeken.
Toos ried haar ouders nu ten sterkste aan, met Zus naar Berlijn te komen, ze had
een bizonder vertrouwen in dezen arts en waar hij zelfs een mogelijke genezing niet
uitsloot, mocht men, volgens haar, de kans niet laten voorbij gaan en was men
verplicht hem in de gelegenheid te stellen, Zuske's oogen te onderzoeken.
Wat een zenuwachtige onrust wekte deze brieí bij de familie Terborch.
Ze hadden zoo geheel elke hoop op genezing opgegeven, dat de mogelijkheid
daarvan niet zoo heel gemakkelijk werd aangenomen. Zoo was de eerste uitwerking,
die het schrijven van Toos had, slechts groote opgewondenheid en zenuwachtigheid.
Zus werd voorloopig onkundig gehouden van het groote nieuws, men wist nog
niet goed, hoe te doen.
Mevrouw Terborch beefde nu al van angst voor de groote teleurstelling, die,
volgens haar, zeker volgen zou en juffrouw Harmsen, die toch altijd zoo flink was,
zag daar ook heel erg tegen op. Niet zoo zeer voor zich zelve, als voor Zuske, die
men natuurlijk niet onkundig zou kunnen laten, van wat er gebeuren moest, als men
daar werkelijk toe overging. Ze was nu oud genoeg, om al het gewichtige van een
mogelijke genezing te beseffen.
Mijnheer Terborch alleen aarzelde geen oogen-
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blik, nadat de eerste verrassing of schrik, naar dat men het noemen wilde, voorbij
was.
Ze mochten die kans op genezing niet laten voorbijgaan, ze waren dat zeer zeker
aan Zuske verplicht. Ook hij vreesde teleurstelling, maar dat was geen reden, om het
niet te probeeren.
Men zou Zus zeggen, dat hare oogen nog eens onderzocht zouden worden en pas
als de professor tot een operatie wilde overgaan, zou haar verteld worden, dat genezing
mogelijk was. Het beste zou zijn, het eerst te doen voorkomen, of ze Toos eens mocht
opzoeken, eenmaal in Berlijn zou men dan zien, hoe het verder ging.
Maar niemand had gedacht, dat er in het blinde meisje zulk een hartstochtelijk
verlangen aanwezig was, om te kunnen zien.
Haar vader riep haar bij zich in zijn kamer, waar ook mevrouw Terborch en
juffrouw Harmsen waren.
Zus kwam dadelijk aangeloopen, nieuwsgierig naar hetgeen haar vader te zeggen
had.
'Kom nu eens bij me, Zuske,' zei hij, zijn hand naar haar uitstekend, 'zoo, wat
dichter bij.' Hoe zou je het vinden, om op reis te gaan?'
'Op reis? Zoo maar ineens? Waar naar toe?'
'Nu, ik had zoo gedacht, als we Toos eens gingen opzoeken in Berlijn, wat zou je
daar van zeggen?'
'Toos opzoeken? Wie? Wij allemaal?'
'Ja, wie alzoo, dat weet ik nog niet precies, maar jij en ik in ieder geval. Wat dunk
je, zal dat niet prettig zijn?'
Zuske verzonk in gepeins.
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Het was alsof ze voelde, dat dit niet alles was. Haar mond trok wat zenuwachtig en
haar altijd bezige vingers plukten aan de franje van haar vaders stoel.
'Nu Zus, zeg je niets?'

'Waarom moet ik naar Berlijn?'
Er klonk angst in haar stem.
Haar vader lachte quasi opgewekt.
'Wel, malle meid, om Toos op te zoeken, natuurlijk. Maar als je liever niet wilt,
hoeft het niet, hoor, je
[missing pages="2"]
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Zuske liet dit machinaal toe, ze gaf geen weerwerk, ze scheen geheel verdiept in
eigen denken.
'Als ik zou kunnen zien, dan zou niemand meer lief tegen me zijn uit medelijden,
dan zou ik weten, wie heusch van me hielden.'
'Wat praat ze toch,' vroeg juffrouw Harmsen, 'heeft iemand haar wijs gemaakt, dat
de menschen lief tegen haar zijn uit medelijden?'
Mevrouw Terborch haalde hare schouders op, ze begreep er niets van.
'Waarom denk je dat, kindje?'
'Ik denk het niet, ik weet het.'
'Maar Zuske!' kermde haar moeder en haar vader vroeg: 'hoe komt ze aan dat idee?'
Juffrouw Harmsen wist al evenmin, hoe dat denkbeeld in Zuske's hoofdje gekomen
was.
'Maar waarom denk je dat dan, Zus?' vroeg ze op haar beurt.
'Ik zeg immers, dat ik het weet,' en nu kwam er ineens uit, wat ze zoolang
verzwegen had, ze vertelde, wat er op Wilhelminaburg was voorgevallen en hoe diep
bedroefd haar dat gemaakt had.
Mevrouw Terborch schreide zacht en ook de oogen van juffrouw Harmsen waren
vochtig, terwijl Zuske's vader druk gebruikt maakte van zijn zakdoek, hij scheen
opeens verkouden te zijn geworden.
Juffrouw Harmsen herstelde zich het eerst.
'Je overdrijft een beetje, Zuslief, die Frits geneerde zich, zooals zooveel jongens
doen, om er voor uit te komen, dat hij je een lief meisje vond, toen ze hem daarmee
plaagden, jongens zijn meestal niet zoo, dat
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ze een prettigen dag zouden opofferen, om uit louter medelijden een meisje gezelschap
te houden, dat ze niet aardig vinden. Die Frits vond het vast heel gezellig om met je
te praten en te spelen. Was het dat, wat je zoo stil maakte in den laatsten tijd?'
Zuske knikte van ja.
'Had het me maar eens eerder verteld, dan had ik je van die dwaze gedachten
kunnen afbrengen. Niet waar mijnheer, u, die zelf een jongen geweest bent, zult me
gelijk moeten geven.'
'U heeft volkomen gelijk, juffrouw, dat kan Zus gerust uit haar onverstandig bolletje
zetten.'
Zuske lachte flauwtjes, ze konden praten, wat ze wilden, zij wist, wat ze voelde
en als ze maar eenmaal zou kunnen zien met haar oogen.....
'Wanneer gaan we naar Berlijn?' vroeg ze opgewonden.
'Zoo spoedig mogelijk. Maar Zus, je weet, dat er niets met zekerheid te zeggen is,
vergeet dat niet.'
Zuske knikte ongeduldig, dat wist ze immers wel.
'En dan, beste meid, als die professor ons hoop kan geven, moet je natuurlijk door
hem behandeld worden, misschien moet je dan wel langen tijd in Berlijn blijven in
een inrichting, zonder ons, vrees ik.'
'Och heere,' zuchtte haar moeder.
'Zou je daar niet te veel tegen opzien, Zus?' vroeg juffrouw Harmsen.
Zuske schudde heftig van neen.
'Ik wil alles, alles verdragen, pijn hebben, als
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het moet, alleen in een ziekenhuis blijven, alles, als ik daarna dan een gewoon meisje
zal zijn en net zal kunnen zien, als iedereen. Laten we morgen gaan, Vader.'
Haar moeder schreide alweer. Ze stelde zich haar Zuske voor, alleen onder
vreemden, ziek misschien, pijn lijdend en waarvoor? Alles zou immers toch wel op
een bittere teleurstelling uitloopen.
Vader lachte over Zuske's haast om weg te komen.
'Dat gaat zoo maar niet, kleintje; er moet toch eerst over geschreven worden, maar
ik beloof je, we zullen er haast achter zetten.'
Toen wat aarzelend:
'Maar Zuske, als er nu eens na het onderzoek blijkt, dat er geen genezing mogelijk
is, als....'
'Daar wil ik niet aan denken, ik weet bijna zeker, dat ik beter zal worden, ik voel
het, heusch Vader, echt, ik voel het.'
'Ja maar Zuslief....'
Juffrouw Harmsen sloeg haar arm om het opgewonden schepseltje heen.
'Als het niet lukt, zijn we nog even ver, onze Zus is veel te verstandig, om die
mogelijkheid niet in te zien. Dan blijven we bij elkaar en zullen verder van het leven
maken, wat we kunnen, in ieder geval iets goeds en iets moois. Is het niet zoo schatje?'
Zuske kuste haar en fluisterde haar in:
'U mag nooit van me weggaan, nooit hoor, maar ik geloof toch vast, dat die dokter
me genezen zal.'
Zoo was dan besloten, dat Zuske naar Berlijn zou
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gaan, en de groote vraag, wie haar vergezellen zou, werd ook spoedig opgelost.
Mijnheer Terborch zou haar brengen en juffrouw Harmsen zou meegaan, tot
Zuske's hulp.
Eerst was er sprake van, dat haar moeder ook mee zou gaan, maar bij nader inzien
vonden alle partijen het beter van niet, mevrouw Terborch was daar te zenuwachtig
voor.

Het was natuurlijk zaak, Zus zoo kalm en opgewekt mogelijk te houden en te trachten
angst en spanning zoo min mogelijk vat op haar te doen krijgen.
Nu moest haar moeder zelf bekennen, dat ze vreesde zich niet goed te kunnen
houden in de dagen van het onderzoek en onder wat er misschien volgen zou, ze was
zelf bang, Zuske kwaad te doen en voelde zich verplicht haar kind kalm met haar
vader en juffrouw Harmsen te laten vertrekken.
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Zij zou natuurlijk niet minder vreeselijke dagen doorbrengen, maar haar zenuwachtige
angst zou dan ten minste geen invloed uitoefenen op haar dochtertje.
Zoo gebeurde het dus en een week later vertrok ons drietal naar Berlijn, vol hoop,
gemengd met vrees voor teleurstelling.
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XVIII.
Brieven
Berlijn.
Beste vrouw.
We zijn een uurtje geleden in goeden welstand in Berlijn aangekomen en nu wil ik
je met een paar woordjes laten weten, dat de reis uitstekend is afgeloopen. Als altijd
interesseerde Zuske zich bizonder voor alles en moest juffrouw Harmsen of ik haar
steeds op de hoogte houden van haar omgeving en zelfs van de medepassagiers. Dit
laatste was nog al eens lastig, zooals je begrijpen zult, want de meeste menschen zijn
niet doof en er waren veel Hollanders onder de reizigers. Ik deed natuurlijk mijn best
niet te indiscreet te zijn en ik noemde een wat oud uitziend juffertje een jonge dame
en een brombeer met een onaangenaam gezicht, een vriendelijken ouden heer. Het
juffertje nam dit zeer goed op en werd spraakzaam, maar de oude heer keek ons niet
mak aan, hij dacht misschien, dat ik hem voor den gek wilde houden en ik meende
het toch zoo goed. Rood haar noemde ik goudblond en een kapstok met een japon
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er over, een slank figuurtje. Ik deed erg mijn best en Zuske was tevreden met mijn
verklaringen, maar van de juffrouw kreeg ik, toen allen uitgestapt waren bij de
douanen en wij even alleen waren, een standje, ik scheen niet te hebben mogen
antwoorden op vragen omtrent iemands uiterlijk. Zus had innig medelijden met me
en troostte me met de verzekering dat ze nog nooit zoo prettig gereisd had, juffie
wilde haar nooit vertellen, hoe de menschen in de wagon er uitzagen en had eigenlijk
verboden er naar te vragen. Intusschen had ik Zus toch maar bezig gehouden en dat
was werkelijk heel wat lastiger, toen ik niet meer antwoorden durfde op vragen
omtrent pas ingestapte reizigers. Juffrouw Harmsen gaf het kind een boek in
blindenschrift, dat ze mee genomen had om haar bezig te houden en toen moest de
arme Zus zoet zitten lezen, wat haar niets interesseerde, terwijl ze brandde van
nieuwsgierigheid, naar wat er in haar nabijheid voorviel. Ik had bepaald medelijden
met haar en samen fluisterden we dan ook wel eens een beetje over verboden
onderwerpen, als twee schoolkinderen, die onder toezicht van een secondante reisden.
Ik behoef je zeker niet te zeggen, dat ik heel blij was, toen we goed en wel
gearriveerd waren. Toos haalde ons af en was verheugd ons te zien. Ze ziet er kapitaal
uit en maakt het ook best. Ze zegt prachtige resultaten van haar studiën hier te hebben.
Zoo is op het õogenblik dus alles in orde, wat de dag van morgen brengen zal, moeten
we afwachten, maar laten we er het beste van hopen. Zus slaapt nu, maar ik heb haar
verteld, dat ik aan
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je schrijven ging en ze zendt je duizend kusjes.
Zoodra het onderzoek morgen is afgeloopen, schrijf ik dat oprecht. Hartelijke
groeten van Toos en van juffrouw Harmsen en een stevigen handdruk van je man.
Berlijn.
Lieve Moedertje,
Laat ik maar met de deur in huis vallen, goed nieuws komt nooit te vroeg: de
professor heeft hoop gegeven op genezing, de mogelijkheid bestaat, dat ons kínd
nog eens zal kunnen zien. Natuurlijk wil hij nog geen zekerheid geven, hij kan dat
waarschijnlijk ook niet, maar hij gelooft niet, dat het een hopeloos geval is, daarmee
moeten we vooreerst tevreden zijn. Laten we ons nog niet al te veel verheugen en
voorbereid zijn op teleurstelling, maar stel je eens voor, dat er tenminste kans is, dat
de duisternis verbroken zal worden, die ons kind omringt, dat ze zal worden, als
andere jonge meisjes, ze heeft waarschijnlijk nog een lang leven voor zich, het geluk
zou haast te groot zijn.
Zuske zelf heeft zich uitstekend gehouden, we durfden haar eerst niet zeggen, dat
er werkelijk kans op genezing bestond, bang voor te groote opwinding, we waren
van plan de operatie voor een tweede onderzoek te laten doorgaan, maar het lijkt
wel, alsof het kind een apart zintuig heeft, waardoor we haar niets kunnen wijs maken.
De dokter vertelde
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haar, dat hij haar nog eens aan een uitgebreider onderzoek wilde onderwerpen,
waarvoor ze dan weggemaakt zou moeten worden, maar ze lachte en vroeg, wanneer
hij haar dacht te opereeren. Het lieve kind houdt zich zoo flink, we hebben haar
gezegd, dat ze kalm moet blijven en zich niet opwinden, want dat ze zich daardoor
zou kunnen benadeelen en nu is het verwonderlijk om te zien, hoe ze haar best daartoe
doet en hoe het haar werkelijk gelukt, niet al te zenuwachtig te zijn.
Wanneer de operatie plaats zal hebben, weet ik nog niet precies en me dunkt, dat
het beter is, uur en dag maar niet te schrijven, anders is het haast niet voor je uit te
houden.
Of ik voor dien tijd nog iets zal laten hooren, weet ik ook niet, in ieder geval, moed
gehouden, vrouwtje. Hierbij sluit ik een briefje in van Zuske, ze wilde je graag zelf
schrijven en ik dacht, dat het je wel plezier zou doen.
Dag wijfjelief,
je man.
Lieve Moesje,
Ik wil u graag zelf even vertellen, hoe aardig de dokter vanmorgen was. Hij heeft
me heel weinig pijn gedaan, bijna heelemaal niet en hij was erg vriendelijk. Hij
spreekt Duitsch en dikwijls kan ik hem niet verstaan, gelukkig dat Vader en juffrouw
Harmsen dat wel kunnen. Ik wou hem zoo dolgraag
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eens zien en dat mocht, aardig van hem, vindt u niet? En toen zei hij, dat hij me nog
eens onderzoeken ging, verbeeld u zoo iets, alsof ik niet wist, dat hij mijn oogen
opereeren ging! Juffie is vreeselijk bang, dat ik zoo'n verdriet zal hebben, als alles
eens niet lukken wil, ze zegt maar aldoor, dat ik er niet te veel op rekenen moet.
Natuurlijk zou ik vreeselijk verdrietig zijn, als ik weer net eender thuis zou moeten
komen, als ik vertrokken was, maar dat zal niet, ik word beter. Ik ben zoo vreeselijk
nieuwsgierig, hoe het dan zijn zal, ik kan me dat niet goed voorstellen. Een beetje
eng wel, hè? Maar het moet natuurlijk heerlijk zijn, anders zou niet iedereen me zoo
beklaagd hebben, omdat ik niet gewoon zien kon. Maar als ik blind blijf, houdt u toch net evenveel van me, is het niet Moes? Maakt Mia het goed? Wat zal het gek
zijn, als ik net als Mia naar school zal kunnen gaan. Ik dacht dat zoodra ik weer thuis
was, ik met haar mee zou kunnen gaan, maar juffie zegt, dat het niet kan. Als ik
werkelijk zal kunnen zien, zal ik eerst nog een boel moeten leeren, voordat ik met
Mia mee zou kunnen gaan. Stel u voor, dan moet ik heusch weer leeren lezen, ik
vond dat niet prettig, toen Vader het zei, maar juffie zegt, dat is zoo erg niet, want
ik ken natuurlijk de samenvoeging van de letters en moet alleen maar de vorm leeren
herkennen met mijn oogen, wat dat nu eigenlijk is en hoe dat gaat, daar begrijp ik
niets van. Juffie zegt, daar moet ik nog maar niet over denken, dat is van later zorg,
ik word er zoo kriebelig van, weet u, als ik er over
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denk. Maar dat is gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Nu lieve schattemoes, schei ik
er uit, want ik word moe. Bent u niet blij met zoo'n langen brief? Zoentjes voor Mia
en duizend kussen voor u van
Zuske.
Berlijn.
Haastig een paar woordjes, beste vrouw, om je het groote nieuws te melden. Zuske
is hedenochtend geopereerd en de professor verklaart de operatie voor volkomen
gelukt.
Moeder, dringt het wel tot je door?
Ik kon het eerst niet in me opnemen, er was tijd noodig, voor ik werkelijk tot het
besef kwam van het groote geluk, dat ons ten deel gevallen is.
Moeder, begrijp je het goed: ons kind zal kunnen zien, haar oogen zullen, volgens
den professor, geheel normaal functioneeren, natuurlijk na eenigen tijd. O, ik kan er
me haast niet indenken, jij wel? Zuske, ons Zuske, ons blind dochtertje, waarvoor
we het leven zoo dragelijk mogelijk trachtten te maken, maar waarmee we toch in
den grond van ons hart zoo'n innig medelijden hadden, ons Zuske zal kunnen zien!
We zullen niet meer behoeven te tobben over het steeds meer bewust worden van
haar gemis bij ons kind, niet meer ons af te martelen, hoe dat leven te vullen, in
duisternis gehuld. Ze is gelukkig
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nog jong, kan zich nog geheel leeren aanpassen aan het gewone leven van normaal
ziende menschen. Misschien wordt ze nog eenmaal een gelukkige vrouw en moeder.
Ons geluk is haast te groot om in te kunnen gelooven, vin' je niet? Ik blijf nu hier
niet langer dan morgen, mijn zaken eischen heel dringend mijn terugkomst en de
professor verzekert me, dat er volstrekt geen bezwaar meer bestaat en alles nu in den
eersten tijd rustig zijn beloop moet hebben. Uitgebreider vertel ik je dus alles
mondeling.
Zus is zoo goed als maar kan, volgens den professor en ik laat haar met het volste
vertrouwen aan zijne zorgen achter en aan die van juffrouw Harmsen. Die blijft,
zooals afgesproken is, voorloopig hier. Tot spoedig dus, beste, ik hoop maar, dat het
geluk je niet te veel heeft aangedaan, maar dat komt men gauw te boven, niet waar?
Een zoen van
je man.
Berlijn.
Lieve mevrouw Terborch,
Zooals ik mijnheer beloofd heb, wil ik u zooveel mogelijk op de hoogte houden van
den toestand hier.
Tot nog toe gaat alles best volgens den professor. Toen mijnheer vertrok, moest
Zuske nog in een donkere kamer blijven, zoodat hij u niet veel nieuws omtrent haar
kon mededeelen. Alleen weet u, dat ze
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wat teleurgesteld was, niet dadelijk gebruik te kunnen maken van haar verkregen
gezichtsvermogen. Ze schreide zelfs even en het kostte den professor en mij de
grootste moeite haar te overtuigen, dat ze dat juist niet doen mocht en dat ze moest
trachten geduldig en opgewekt te zijn, ze had nu immers het vooruitzicht, eenmaal
normaal te kunnen zien. Nu is ze weer kalmer, maar natuurlijk is het moeielijk voor
haar, om geduld te oefenen. En toch zal dat zoo noodig zijn. De professor verzekert
me, dat pas na minstens vijf weken ze in staat zal zijn een bepaald voorwerp waar
te nemen, gedurende al die weken zal ze nog bijna blind zijn, omdat hare oogen,
hoewel normaal functioneerend, nog niet in staat zijn centraal te fixeeren, zoo noemt
de professor het. Hij bedoelt daarmee iets zien, dat recht in de gezichtslijn geplaatst
is. Wat rechts en links van dat voorwerp staat, zal ze zelfs dan nog niet kunnen
waarnemen, eerst langzamerhand zal haar gezichtsveld zich uitbreiden, ze zal moeten
leeren zien. Bij een pas geboren kindje gaat het ook zoo, zegt de professor, alleen
merken we dat zoo niet, omdat zoo'n kleintje nog heelemaal zoo tamelijk onbewust
is, terwijl iemand van den leeftijd van Zuske zich natuurlijk rekenschap geeft, van
wat ze ondervindt.
De professor heeft me verzocht u te verzoeken, vooreerst niet over te komen. De
nu volgende weken zullen van ons patientje zoo'n inspanning vorderen, dat het voor
alles noodig is, haar zoo rustig mogelijk te houden en de komst van haar moeder zou
haar zeer zeker opwinden, u kent
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haar uitgelaten buien, als ze iets prettig vindt. Hierbij een klein briefje, dat ze me
gedicteerd heeft, ze wilde zoo dolgraag er een woordje bijvoegen, maar zelf schrijven
zou haar te veel inspannen. Haar kusjes zal ze u dus zelf zenden.
Inmiddels, na vriendelijke groeten
Hoogachtend,
Uwe dw. A. Harmsen.
Lieve, lieve Vader en Moesje.
Nu kan ik heelemaal niet meer zelf schrijven en moet dus wel aan juffie vragen, om
het voor me te doen. Op het oogenblik heb ik het niets prettig, eigenlijk heb ik veel
verdriet, want ik zal nog in geen weken echt kunnen zien, zegt de dokter. Wel is er
iets geks gebeurd, ik heb zoo'n raar gevoel gehad, dat was de eerste keer, dat het licht
in mijn oogen doordrong, zegt de juffrouw. Ik vond het niets prettig, vrij eng eigenlijk,
maar ik ben daar nu al weer wat aan gewend. Eerlijk gezegd vind ik het wel rustig,
als het weer donker in de kamer is, of ik een doek voor mijn oogen gebonden krijg,
om het licht buiten te sluiten, zooäls juffie het noemt. Dan ben ik weer zoo echt de
oude Zus. Grappig, vindt u niet, dat ik nu geblinddoekt moet worden, net als bij dat
spelletje op Wilhelminaburg. Als ik echt zal kunnen zien, zal ik het wel heerlijk
vinden, denk ik, maar nu voel ik me nog een beetje raar,
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ziet u? Juf zegt, dat ik er nu uit moet scheiden, dag lieve Moesje en Vadertje, heel
veel kusjes van uw Zuske.
P.S. Ik vind het heerlijk, als u me schrijft, juffie leest het me dan voor, net als
vanouds.
Berlijn.
Liefste Moes en Vadertje,
Nu mag ik u weer zelf schrijven, omdat ik weer veel beter ben, zegt de dokter. Wat
hij daarmee meent, begrijp ik eigenlijk niet, want ik ben nooit ziek geweest. Maar
ik denk, dat hij bedoelt, dat ik me nu niet meer zoo vreeselijk stil en rustig behoef te
houden.
Weet u wat zoo echt is? Als ik schrijven wil, doe ik mijn oogen dicht en ga in een
donkere kamer zitten, anders kan ik het niet. Want Moes, u weet van juffie, dat ik
nu heusch begin te zien, gisteren heb ik voor het allereerst een tafel en een stoel goed
gezien met mijn oogen. Ze hadden me gezegd, dat ik eerst die tafel en dien stoel eens
goed bekijken moest met mijn vingers, zoodat ik goed wist, hoe ze er uitzagen en
toen werden ze zoo geplaatst, dat ik er naar kijken kon met mijn oogen. Eerst
onderscheidde ik niet heel duidelijk, wat daar eigenlijk was, maar na een poosje zag
ik een voorwerp, dat moest de tafel zijn. Het gekste was, dat ik gedacht had, dat een
tafel er heel anders uitzag en toen die
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stoel, het was gewoon bespottelijk. En weet u wat ook zoo gek was? Ik dacht, dat
die tafel vlak bij me stond en toen ik er naar grijpen wilde, was die er niet. Is dat niet
raar? Daarna moest ik weer rusten, en ik had zoo dolgraag juffìe's gezicht gezien,
maar ik moest wachten tot een beetje later, zei de dokter. Dag lieve schatjes, wat zal
dat prachtig zijn, als ik weer thuiskom en u allemaal zien kan. Maar misschien, dat
ik toch nog wel eens heel eventjes iïiet mijn vingers kijk, want ik ben zoo bang, dat,
net als die tafel de tafel niet was, zooals ik die altijd gezien had, u ook niet uzelf zult
zijn, maar iemand anders en dat zou ik niets prettig vinden. Als ik juffrouw Harmsen
gezien heb, zal ik u schrijven, of ze heusch de oude juffie is of een vreemde dame.
Duizend kusjes voor u en ook voor Mia van
Zuske.
Berlijn.
Lieve mevrouw Terborch,
Daar Toos u zoo geregeld op de hoogte houdt van den wetenschappelijken kant van
het gebeuren hier, wil ik u alleen maar schrijven, hoe Zus zich onder dit alles houdt.
Het is een vreemde ondervinding, die ik met haar opdoe. Na de eerste teleurstelling
van niet dadelijk te kunnen zien en de bevrediging van haar verlangen eindelijk een
voor-
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werp duidelijk te kunnen onderscheiden met het gezicht, is het, alsof ze eigenlijk
wel graag tot haar duisternis zou willen terugkeeren.
Wat ze in staat is te zien, valt haar tegen, ik geloof, dat ze zich in haar verbeelding
alles mooier heeft voorgesteld, dan ze het nu vindt. Waarschijnlijk komt dit, omdat
ze nog steeds geen overzicht van een geheel kan hebben, zoo ziet ze bijv. de dingen
in een plat vak, van perspectief nog geen sprake. Als ze zich heel erg heeft
ingespannen om iets goed te onderscheiden, dan sluit ze hare oogen en vraagt, het
nu nog eens te mogen betasten en dan zucht ze van verlichting, als ze alles nog vindt,
zooals ze dat gewoon was. We kunnen ons eigenlijk geen denkbeeld maken, van de
ondervinding, die het kind nu opdoet. Stel u eens voor, dat wij plotseling een nieuw
zintuig hadden gekregen, hoe zouden wij ons dan voelen.
Het is wel jammer, dat de professor er nog steeds tegen is, dat u overkomt, maar
hij wil absoluut, dat ze geen nieuwe aandoeningen ondervindt, dan die, welke nu al
zoo rijkelijk haar deel zijn. Vele zoentjes van Zus en hartelijke groeten van
Uwe dw. A. Harmsen.
Berlijn.
Lieve Schatten,
Ik ben erg verdrietig gestemd vandaag, ik vind mezelf zoo vreeselijk dom. Ik kan nu
al goed zien,
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vlak voor me uit en als me dan gevraagd wordt, wat of het is, dat ik zie, weet ik het
nooit, als ik het niet eerst bevoeld heb. Vindt u dat niet vreeselijk dom? En als ik
eerst iets bevoeld heb bijv. een vaas en er worden me dan een paar dingen getoond
en ik zeggen moet, welk voorwerp de vaas is, dan weet ik het meestal ook niet, kunt
u nu zoo iets begrijpen? Als ik maar eenmaal iets gezien heb en ze hebben me gezegd,
wat het is, dan weet ik het wel, later ook, en dan vergis ik me niet meer. Maar is het
niet naar, dat alles er anders uitziet, dan ik dacht en meestal niet zoo mooi? Zal ik
ooit alles kunnen onderscheiden, die duizende en duizende dingen, die er te zien
zijn? Gisteren zag ik iets, dat ik prachtig vond, een klein kindje, zoo ziet Baby er
zoo wat uit, zegt juffie. Stel u voor, dat ik de lieve Baby nu ook echt zal kunnen zien,
als ik weer thuis ben. Dat vind ik wel heerlijk, ziet u. Juffie zegt maar aldoor, dat ik
geduld moet hebben en mijn best doen en dat ik dan later alles mooi en heerlijk zal
vinden.
Leeren lezen met mijn oogen mag ik nog lang niet, zegt ze, dat spijt me wel, want
daar verlang ik naar. Nu, dag lievelingetjes, honderd kusjes van
Uw Zuske.
Berlijn.
Lieve Vader en Moeder,
Het gaat best met Zus, ze gaat prachtig vooruit en nu kom ik met de goede tijding,
dat u eens moogt
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overkomen. Voor een paar daagjes maar, begrijpt u, het is beter haar maar rustig met
juffrouw Harmsen te laten voortwerken, tot ze bijna normaal zal zijn, dan mag ze
naar huis. Kom nu maar spoedig en vooral niet zenuwachtig zijn, Moedertje, ik heb
voor u ingestaan, anders had de prof nog niet eens zijn toestemming gegeven.
Een ferme zoen van
Uw Toos.
Berlijn.
Liefste Moesje en Vader,
Wat was het heerlijk u bij me te hebben, alleen had ik u graag wat langer gehad.
Maar nu weet ik precies, hoe u er uitziet, niet hoe ik me verbeeld, dat u bent, maar
uw echte gezichten ken ik nu. Weet u, wat een beetje gek is? Als ik aan Vader en u
denk, zie ik dadelijk de oude moeder en vader voor me en dan kan ik me de nieuwe
niet heel goed meer voorstellen. Als ik erg mijn best doe, komt uw nieuw gezicht
dan wel weer terug, maar daar moet ik me voor inspannen, uwe lieve, oude gezichtjes
komen vanzelf. Als ik weer thuis zal zijn en u altijd met mijn oogen zal zien, ben ik
bang, dat het juist omgekeerd zal gaan en ik de oude vader en moeder verliezen zal.
Maar dan mag ik wel eens even over u heenstrijken, zoo met dichte oogen, weet u,
dan heb ik u weer terug, zooals ik u altijd gehad heb.
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Met juffie doet ik dat ook wel eens, maar die zegt, dat ik het liever niet doen moet,
dat ik er me aan moet wennen, alleen met mijn oogen te zien, omdat ik anders in de
war zal raken met al die dubbele beelden. Ze heeft misschien wel gelijk, want het is
een gek gevoel, om aan een mensch met twee verschillende gezichten te denken,
maar het is zoo gezellig weet u, al dat oude, waaraan ik gewend ben, in al dat nieuwe
voel ik me nog zoo weinig thuis. Wat is er nu veel voor mij te leeren en op te merken.
Ik weet nu, wat men onder perspectief verstaat, ik begrijp nu, dat de dingen, die
verder afstaan, niet werkelijk kleiner zijn, maar dat ik ze zoo zie. In den beginne wou
het er maar niet bij me in, dat een stoel, die achter in de kamer stond, niet kleiner
was, dan een dien ik aan kon raken. Dan bracht juffrouw Harmsen er mij naar toe
en dan groeide die stoel en zag er net uit als de andere stoelen. En nog veel erger
was dat met boomen, die buiten ver af stonden, dat vond ik toch allemaal zoo gek.
U, die er aan gewoon bent, kunt u niet begrijpen, hoe vreemd dat alles voor me is.
Heel in het begin, was het nog gekker, toen dacht ik altijd, dat alles vlak voor me
stond.
Er is nog iets, dat me hoe langer, hoe meer opvalt. Hoe meer ik begin te zien, hoe
grooter de ruimte wordt, die ik met mijn oogen kan waarnemen, hoe minder luid de
heele wereld wordt, het is, alsof ik alles zachter, gedempter hoor, dan vroeger. Ook
vind ik, dat bloemen, als ik ze eenmaal goed kan onderscheiden met het gezicht, niet
meer zoo sterk geuren, is dat niet vreemd?
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De dokter zegt, dat, wanneer ik eenmaal heelemaal goed kan zien en daar aan gewend
ben, ik vanzelf mijn vingers niet meer gebruiken zal, omdat ik dan langzamerhand
de groote gevoeligheid van mijn vingers verliezen zal. Dat hoop ik maar niet, want
van tijd tot tijd moet ik nog eens terug kunnen keeren tot al de oude, gezellige dingen,
waarin ik altijd gewoon ben geweest.
Vindt u dat ook overdreven van me en zelfs een beetje dom?
Zoo noemt de dokter het, hij zegt, dat ik niet zoo sentimenteel moet zijn, maar hij
heeft immers nooit zelf zoo iets ondervonden, hoe kan hij daar dan over oordeelen.
Lieve Vader en Moedertje, ik heb zoo'n idee, dat u me wel begrijpen zult, daarom
schrijf ik het aan u, ik voel me soms wel een beetje benauwd, een beetje overweldigd,
noemt juffie het.
Nu zal ik u wel niet meer terug zien, voor ik weer thuis ben, maar dat zal nog wel
een poosje duren. Ik ben erg benieuwd, hoe ik Mia zal vinden en Johan en Flip, zou
die dan ook thuis kunnen zijn?
Albertine heeft me beloofd, met Baby over te komen, zoodat ik dan iedereen bij
elkaar zal hebben en me dus wel rustig en prettig zal voelen.
Wat een reuzenbrief is dit geworden! Ik vind het zoo knus, zoo op mijn oude
maniertje aan u te schrijven, mijn oogen mag ik daar nog niet bij gebruiken, ik zou
het niet kunnen ook, denk ik. Dag lieve schatten, ik heb toch nog altijd het gevoel
dat thuis mijn oude Moesje en Vadertje zijn en dat
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vind ik zoo heerlijk. Juffie schrijft hier niet bij, omdat mijn brief al zoo lang geworden
is, ze zendt u dus vele groeten. Ik kus u duizendmaal en zend ook Mia vele zoenen.
Uw Zuske.
P.S. Wat vond ik het toch heerlijk, dat ik u weer eens pakken kon. Vader zei zoo
echt als van ouds: kraak mijn nek niet, Zus!

Felicie Jehu, Blind zuske

277

XIX
Weer thuis
Toen Mia uit school kwam, hoorde ze het groote nieuws: Zuske werd thuis verwacht.
Mia kreeg een kleur van plezier, ze vond het heerlijk, Zus weer thuis te hebben
en vooral vond ze het interessant. Zij was niet naar Berlijn geweest, zooals oom en
tante en ze kon zich dus Zus heelemaal niet voorstellen met oogen, die zagen, zoo
goed als haar eigen kijkers.
'Wanneer komt ze?' vroeg ze gretig.
'Overmorgenochtend, ze komen met den nachttrein, dat vond de professor het best.
Al die voorbij vliegende dingen van uit den trein gezien, zouden te veel voor Zuske
zijn en dus gaan ze rustig in een slaapwagen en zullen trachten den nacht zoo kalm
mogelijk door te brengen.'
'Ze zal toch niet kunnen slapen,' phantaseerde Mia, 'wat moet het vreemd voor
haar zijn, zóó thuis te komen, zoo heel anders, dan ze weggegaan is. Vindt u het niet
verrukkelijk, Tante?' en Mia vloog nog even naar Wies, om die het groote nieuws te
vertellen.
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Ze spraken dien middag aan tafel over niet veel anders.
'Moeten we het huis niet groen maken?' opperde Mia, die behoefte had, om de
ontvangst heel feestelijk te doen zijn.
'Ben je dwaas, kind,' lachte Johan, die juist met verlof thuis was gekomen, 'dat
doen we, als ze de bruid is.'
Mia keek sip, die Johan lachte haar altijd uit, wat was daar nu voor geks aan, dat
ze voorstelde het huis groen te maken.
Johan trok haar aan haar lange vlecht.
'Kijk maar niet zoo zuur, als jij de bruid bent, maken we den boel ook groen, dat
beloof ik je.'
Nu moest Mia toch lachen.
'Schei uit met je flauwe praat, jij zult dan de bruidegom niet zijn, dat verzeker ik
je.'
Johan lachte, dat het daverde.
'Hallo, dacht je dan, dat ik daar het minste plan op had? Neen maar, die is goed!'
en de verlegen, vuurroode Mia nog eens aan haar vlecht trekkend, voegde hij er bij:
'We zullen hopen, dat er wel andere meisjes op de wereld zijn, die genadiger over
me denken.'
'Daar ben ik toch bang voor,' snibde Mia en mijnheer Terborch, die het kibbelarijtje
lachend had aangehoord, klopte zijn zoon op den schouder en zei, dat hij er zich
maar niets van moest aantrekken.
'Laten we nu liever eens afspreken, hoe we Zuske ontvangen zullen,' zei zijn vrouw.
'Wel, heel gewoon natuurlijk, we zullen hier en daar
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wat bloemen neerzetten, dunkt me, daar houdt ze zooveel van en verder zal ze genoeg
te doen hebben met alles in zich op te nemen, zonder dat we er nog overtolligheden
bij aanbrengen.'
Ja, dat vonden ze eigenlijk allemaal, hier en daar wat bloemen, dat zou voldoende
zijn.
'En dan schrijf ik vanavond nog aan Tine en Flip, Zus heeft gevraagd of die allemaal
thuis zouden zijn, als ze kwam, herinner je je wel?'
'Jawel, ik herinner me, dat ze dat schreef, maar zou dat nu niet te veel ineens zijn,
als het haar maar niet te veel aandoet.'
'Och, ze wil dat nu graag. Ik zal Tine natuurlijk vragen, Baby mee te brengen, dat
spreekt vanzelf, Zuske is zoo dol op het kleine schatje. Oscar, ben ik bang, zal wel
niet kunnen, die kan zoo zelden weg.'
Mia was te zeer vervuld van hetgeen gebeuren ging, om dien avond veel aandacht
aan haar werk te kunnen geven.
Ze stond telkens op en bekeek zich dan even in den spiegel.
'Bevalt het je?' spotte Johan.
'Och zeur niet,' verzocht ze.
Toen vertrouwelijker:
'Ik ben zoo benieuwd, weet je, hoe Zus me vinden zal.'
'Wel een leuke bakvisch, denk ik.'
Mia bloosde.
'Och, dat bedoel ik natuurlijk niet, ik zou graag willen weten, of ze me terug zal
kennen. Misschien
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denkt ze wel, dat ik er heel anders uit zie, dan ik doe.'
Johan keek bedenkelijk.
'Ik ben wel bang, dat ze zich zoo iets leelijks niet heeft kunnen voorstellen.'
'Zoo iets leelijks! Als ze naar jou kijkt, behoeft ze zich dat niet meer voor te stellen,
dan ziet ze het.'
Johan draaide zijn opkomend kneveltje wat op en

richtte zich in de hoogte.
'Ik dacht, dat ik nog al een knappe jongen was,' spotte hij, 'vraag dat maar eens
aan Wies.'
'Jij knap? En dacht je, dat Wies dat vond? Pfoe!' en met een minachtend gebaar
trok Mia hare schouders op, maar in het diepst van haar hartje gaf ze Johan niet
heelemaal ongelijk.
'Zeg eens, Johan,' klonk het uit de voorkamer,
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'zou jij niet liever wat hier komen, op die manier kan Mia niet werken. Als ze ook
vacantie heeft, kunnen jullie elkaar zooveel plagen als je wilt.'
'Niets liever dan dat, Vader, goed, dat u me roept, ze wou me maar niet laten gaan,'
en lachend slenterde hij weg, terwijl Mia haar hoofd weer over hare boeken boog,
maar toch eerst eventjes haar pleegbroer naoogde, ze vond hem toch wel een leukerd.
Den volgenden middag kwam Albertine met haar kindje.
'Is ze niet engelachtig geworden?' vroeg ze, het kraaiende schepseltje op haar
grootmoeders schoot zettend en er vol trots naar kijkend, 'wat Zuske daar wel van
zeggen zal, u weet, ze was er al zoo dol op, toen het nog maar zoo'n heel klein
peutertje was. En al die snoezige geluidjes, die het schatje maakt, wat zal ze daar
een pleizier in hebben.'
'Ja, maar nog meer in het kindje zelf, je vergeet, dat ze het nu zal kunnen zien.'
'Ja, Moes, daar mag u me wel aan helpen herinneren, ik kan me daar nog niet
heelemaal indenken, zoo stel ik me nog altijd voor, dat, hoe meer leven Baby maakt,
hoe gezelliger dat voor Zuske moet zijn, net als vroeger.'
Haar moeder zat in gedachte.
'Het zal alles wel heel vreemd zijn.'
'Dat zal het, voor mij vooral, u hebt haar in Berlijn al gezien, moet u denken.'
'Ja, dat is wel zoo, maar toen was haar gezichtsvermogen nog maar heel beperkt.
Wil je wel ge-
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looven, dat ik daar in Berlijn heelemaal geen gevoel van de werkelijkheid had. Het
was net voor mij, of Zuske weer iets nieuws had aangeleerd en me dat nu toonde,
zooals zoo heel dikwijls in haar leventje gebeurd is.'
'Ja Moes, dat kan ik me best voorstellen, zoo echt alsof Zus een nieuw kunstje
geleerd had, zooals wij kinderen dat ondeugend noemden. U werd daar altijd boos
over en zei dat Zuske geen aap of een ander gedresseerd beest was en geen kunstjes
behoefde te leeren.'
Mevrouw Terborch lachte.
'O, dat weet ik nog best, dat hinderde me altijd zoo. Nu zal ik ons Zuske niet meer
behoeven te beschermen, ze zal mijn hulp nu niet meer zoo noodig hebben,' en
mevrouw Terborch zuchtte even.
Albertine kuste lachend haar moeder.
'Maar Moedertje, wat een zucht. En waarom? Vindt u zelf niet, dat u een dwaas
Moesje bent? Kijk, Baby lacht u uit,' en het kind in de hoogte tillend, liet ze het
vroolijk spartelen en danste er toen even de kamer mee rond.
'Ik vind het dol, dat alles zoo goed terecht is gekomen, wat een heel ander leven
zal dat voor Zuske worden.'
'Dat zal het, je denkt toch niet, kind, dat ik niet blij ben?'
Albertine zette het kind weer op haar moeders schoot en ging naast haar zitten.
Ze vlijde zich tegen haar aan en streelde zachtkens haar wang. 'Dat weet ik ook wel,
lieverd, natuurlijk bent u blij,

Felicie Jehu, Blind zuske

283
het zal alleen maar een beetje vreemd zijn in den beginne, hè? Maar heerlijk is het,
daar gaat niets van af.'
Men kan begrijpen met welk een spanning den volgenden morgen de trein uit
Berlijn verwacht werd.
Mijnheer en mevrouw Terborch gingen naar het station, de anderen zouden Zuske
thuis afwachten, te veel emotie ineens kon niet goed zijn.
Wie niet minder in spanning, of liever vol nieuwsgierigheid, naar die thuiskomst
verlangden, dat waren de dienstmeisjes.
'Zou ze ons kennen?' vroeg Marie en Lientje beweerde, dat ze het wel dacht, ze
had hun immers altijd goed van elkaar kunnen onderscheiden, toen ze nog blind was,
nu ze zien kon, zooveel te beter.
Ze kwamen beiden toegeloopen, zoodra het rijtuig gehoord werd, maar hielden
zich natuurlijk wat op den achtergrond, terwijl Albertine, Flip, Johan en Mia naar
de voordeur liepen, om die te openen.
Zuske kuste en werd gekust, haast zonder zelf te weten, wie ze omhelsde en door
wie ze gepakt werd.
Toen kwamen ook de meisjes naar voren en staken een hand toe.
'Ik filleseteer je wel,' zei Marie.
'Dank je wel, Lien, en daar is Marie ook,' en Zuske greep gul naar Lientje's hand.
Dat was een teleurstelling voor de beide meisjes.
'As dat nou zien heet,' beweerde Marie, weer naar haar keuken gaande, 'dan weet
ik niet, wat niet zien is,' en Lientje volgde met een punt van haar schort
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tegen haar oogen gedrukt, terwijl ze zuchtte:
''t Is zonde nog toe, het schaap ziet nog geen steek, die perfester heef ze wat wijs
gemaakt, dat zal je nou altijd zien, 't is zonde nog toe.'
Intusschen was Zuske naar binnen getroond en moest nu de zusters en broers eens
goed bekijken.
'Hoe vin' je ons?' lachte Johan.
'Leuk,' beweerde Zus en keek de kamer rond.
Ze zag bleek en haar gezichtje stond ernstig.
Toen sloeg ze opeens hare armen om haar moeders hals en kuste haar op haar
oude, onstuimige manier en daarna haar vader en toen al de anderen, waarna ze in
een hevige huilbui losbarstte, en haar gezicht tegen den schouder van juffrouw
Harmsen drukte.
Deze streelde haar kalmeerend over het hoofd.
'Het is wat te veel voor haar, ze is nog altijd zenuwachtig, u moet niet vergeten,
wat al indrukken ze in den laatsten tijd heeft moeten verwerken.'
'Heeft ze vannacht nog al goed geslapen?'
'Niet veel, we hebben wel ons best gedaan, niet waar Zus? Maar het wilde niet erg
goed lukken.'
'Ze moet straks maar wat naar bed gaan en eens goed uitrusten. Maar nu eerst
ontbijten. Hebben jullie al wat gebruikt?'
'Een kop thee, we hadden niet veel trek. Ja, Zuslief, nu moet je eerst wat eten en
dan gaan rusten.'
Albertine keek teleurgesteld.
'En Baby? Moeder vond beter, dat ze niet alles te gelijk te zien kreeg, maar om nu
heelemaal te wachten, totdat ze geslapen heeft!'
Neen, dat wilde Zus ook niet, de Baby moest ze
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dadelijk zien. Gek, dat ze te midden van al dat weerzien heelemaal niet aan het kleine
schatje gedacht had.
Maar nu wilde ze het dadelijk zien en Albertine ging haar dochtertje halen en
bracht het vol trots aan Zuske, die gelukkig verrukt was over haar nichtje.
Ze kuste teeder het rose gezichtje en speelde met de blonde krulletjes. De Baby
was haar niet tegengevallen.
Toen gingen ze ontbijten en Mia, die geen oog van haar pleegzusje af had, sloeg
met een kleur hare oogen neer, toen die van Zus er juist in keken en met zoo'n heel
andere uitdrukking, dan ze vroeger hadden.
'Zou je Mia herkend hebben, als je niet geweten hadt, dat ze het was?' vroeg Flip.
Zus kleurde zachtjes.
Een zenuwachtige trek vloog om haar mond.
'Ik weet het niet,' zei ze en daarna werd ze zoo bleek, dat haar moeder voorstelde,
of het maar niet beter zou zijn, als ze nu naar boven gingen, als ze geslapen had en
weer frisch was, konden allen gezellig bij elkaar komen, ze zag er nu zoo in-moe uit.
Ja, ze was moe, dat moest ze bekennen, ze wilde ook liefst nu maar eerst wat gaan
slapen.
Haar moeder bracht haar zelf naar boven, terwijl juffrouw Harmsen volgde.
Zuske kleedde zich uit, ze was stil en antwoordde nauwelijks op de bezorgde
vragen van haar moeder.
Toen ging ze op een stoel zitten en keek de
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kamer rond, de lieve, vertrouwde kamer, waar ze van haar zesde jaar af aan geslapen
had.
Wat zag ze bleek, er lag een verlangende trek op haar gezichtje.
Juffrouw Harmsen ging naar haar toe.
Met haar hand op Zuske's schouder, zei ze:
'Ik zou het maar doen, als je graag wilt.'
Verrast keek Zuske haar aan.
'Zou Moes het niet naar vinden?' fluisterde ze.
'Welneen. Langzamerhand zal je het niet eens meer willen, maar nu zou ik het nog
maar eens doen.'
Zus sloot haar oogen en stond op.
Zich van het eene meubel naar het andere voortbewegend, liep ze tastend de kamer
rond en haar gezichtje stond hoe langer hoe tevredener.
Haar moeder keek weemoedig naar die tastende vingers en een groote vreugde
kwam in haar, toen ze er aan dacht, dat het nu spoedig uit zou zijn met al dat treurige,
het zou nu niet lang meer duren, of Zuske was aan haar nieuwen toestand gewend
en dan zou ze er ook ten volle van kunnen genieten.
Tevreden ging Zus in bed liggen en stak haar armen naar haar moeder uit.
Deze boog zich over haar heen.
Heel even sloot Zuske weer haar oogen en streelde met de vingertoppen over de
bekende en geliefde trekken.
'Het lieve, oude gezicht van Moes,' prevelde ze, 'nu voel ik pas goed, dat ik weer
thuis ben,' en met een zucht van voldoening liet ze zich in de kussens neerzakken.
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