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Hoofdstuk I
Kennismaking met Nel en Toet
Nelly van der Sluis zat aan de tafel, die midden in de groote leerkamer stond en
knauwde op haar pennehouder. Zooals zij daar zat, haar elleboog op tafel en het
hoofd in haar hand, vormde zij een waar beeld der verveling. Zij kon er allerliefst
uitzien, met haar frisch gezichtje, guitige blauwe oogen en prachtig blond krulhaar,
maar wie haar zoo zag zitten, kreeg een alles behalve prettigen indruk van haar. Hare
oogen stonden slaperig en haar eene wang werd scheef opgeduwd door de hand,
waarop haar hoofd steunde. Maar het meest werd haar gezicht ontsierd door den
gemelijken, ontevreden trek om den mond. Voor zich op tafel had ze een open
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schrift liggen, waarin een menigte door elkander gekrabbelde cijfers aanduidden, dat
zij bezig was met rekenen, maar het was zeker al een kwartier geleden, dat zij haar
pennehouder voor iets anders gebruikt had, dan om de kracht harer tanden op te
beproeven.
Tegenover haar zat haar gouvernante, juffrouw Klant, een opstel te corrigeeren.
Ook deze zag er ontevreden uit, doch de oorzaak hiervan was blijkbaar te zoeken in
hetgeen zij in het voor haar liggend schrift las. Hoe verder zij kwam, hoe boozer de
uitdrukking van haar gezicht werd.
‘Nelly!’
‘Wat?’
‘Kun je niet wat beleefder antwoorden, als ik tegen je spreek?’
‘O Jawel, dat kan ik wel, maar wat is er?’
‘Hoe heb je mij zoo'n opstel durven geven.’
Opeens verdween de gemelijke uitdrukking, Nelly's geheele gezicht helderde op.
‘O hemeltje, bent u mijn opstel aan het corrigeeren! Vindt u het niet leuk?’
‘Je wilt zeker zeggen, vindt u het niet onbeschaamd.’
‘In gedachten lezen bent u niet sterk, jufje, want dat wou ik heelemaal niet zeggen.’
Nel's oogen schitterden van de pret, de juffrouw keek hoe langer hoe donkerder.
‘Ik had je als opstel opgegeven een vergelijking
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tusschen den hond en de kat, maar je niet opgedragen, den hond en de kat, met
menschen te vergelijken.’
Nelly schaterde het uit.
‘Herkent u uzelf in het puckhondje, o, hoe eenig,’ en zij wierp zich lachend met
stoel en al achterover, zoodat zij zeker gevallen zou zijn, indien zij zich niet bijtijds
aan de tafel had vastgegrepen.
Juffrouw Klant trilde van drift, wat er niet toe hij bracht om Nel te doen bedaren.
‘'t Is sprekend!’ gierde ze.
En werkelijk, zooals de juffrouw daar stond, met die woedende uitdrukking op
haar dik gezichtje en die ronde oogen, had ze inderdaad veel van een nijdig puckje.
‘Nelly!’ siste ze meer dan ze sprak.
‘Kish, kish!’ hitste deze, ‘ik ga wat uit den weg, straks bijt Puckie.’
De juffrouw hief haar hand op, als wilde ze haar leerling een klap geven, maar
dadelijk liet ze haar weer zakken en viel op een stoel neer, haar gezicht met de handen
bedekkend. Een oogenblik stond Nelly verlegen en maakte een beweging, alsof zij
naar de schreiende gouvernante toe wilde gaan, maar toen, hare schouders optrekkend,
bleef ze zitten en mompelde met een quasi wanhopend gezicht: ‘Ze bleert alweer,
zooals Toet zou zeggen.’
Toen juffrouw Klant echter bleef doorschreien, werd ze toch verlegen met de zaak.
Ze stond op
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en haar hand op den schouder harer gouvernante leggend, zei ze sussend:
‘Kom, juf, het was zoo erg niet gemeend, ik heb immers mijn vorige mentor met
de kat vergeleken dat ging toch zoo best, dat was zoo'n echte kribbekat, zoo'n valsche,
weet u. Maar ze heeft het hier toch niet kunnen uithouden,’ voegde zij er trotsch bij.
De juffrouw schudde haar hand af.
‘Laat me met rust en ga aan je werk.’
‘Zooals u wilt, als u liever denkt, dat ik er iets kwaads mee meende, moet u dat
maar doen. Ik heb alleen maar een grapje bedoeld en dolle pret, gehad, toen ik het
maakte. Ik dacht, dat Toet een stuip kreeg, toen ik het haar voorlas.’
‘Ja, die Toet, dat is je booze geest, dat brutale, lompe, onbeschaafde, kwaadaardige
nest.’
‘Toe maar, weet u nog meer? Daar kan ze het anders mee doen, zou ik denken.’
‘Ga nu maar aan je werk, je komt nooit klaar. Als ik je ouders was, verbood ik je
allen omgang met je ondeugend buurmeisje. Zij heeft een slechten invloed op je.’
‘Gelukkig dan maar, dat u mijn ouders niet bent. Trouwens, verbieden zou u het
mij wel kunnen, maar gehoorzaamheid is nu juist niet mijn voornaamste deugd,’ en
lachend zette Nelly zich weer aan het werk. Zij scheen opeens een aanval van vlijt
te hebben, ten minste ze begon ijverig te
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cijferen en weldra had ze eenige bladzijden vol gekrabbeld.
‘Juffrouw Klant had intusschen haar corrigeerwerk geëindigd en warmde zich bij
den haard, want het was vinnig koud en het vroor, dat het kraakte.
Zoo, is je schrift vol, dan zal ik je een ander geven, maar je bent nu toch zeker wel
klaar met die paar sommen. Wat voer je toch uit?’
‘Ik werk, het gaat nu zóó goed, prachtig, maar ik zal minstens nog tien schriften
noodig hebben.’
‘Ben je mal, kind, laat me eens kijken.’
‘Hè neen, dat neemt zooveel tijd en het gaat nu zoo lekker!’
‘Maar laat me dan eens zien, wat doe je toch?’ en juffrouw Klant stak haar hand
uit, om het volgekrabbelde cahier naar zich toe te halen.
Nelly hield het echter stevig vast.
‘Wat ik doe? Wel ik moet 3/9 als tiendeelige, repeteerende breuk schrijven en dat
heb ik nu gedaan. Het gaat zoo lekker, ik heb nu al drie bladzijden vol 0,3333 enz.
en er komt nooit een eind aan, zulk heerlijk gemakkelijk werk heb ik nog nooit
gehad.’
‘Maar kind, je weet toch, dat je dat 0,3 moet schrijven.’
‘Ik kon het ook doen, zooals ik gedaan heb, dat beteekent hetzelfde en het was
zoo veel leuker. Het komt immers toch nooit uit, het is allemaal onzin.’
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‘Nelly!’
‘Jawel, Nelly! ik zeg nog eens, dat het gruwelijke onzin is en dat ik het verdraai,
met dat mooie weer hier langer opgesloten te zitten. Ik ga schaatsenrijden met Toet
en ik groet u’ en Nelly vloog naar de deur, maar met een vlugge beweging was
juffrouw Klant haar voor en versperde deze.
‘Je gaat niet, je blijft hier je sommen afmaken.’
‘Dat kan u begrijpen, ik zeg immers, dat ik het verdraai!’
‘Maar Nelly, schaam je toch zoo'n woord te gebruiken, dat leer je allemaal van
Toet, je gaat niet, zeg ik.’
‘Dat zullen wij eens zien,’ antwoordde Nel, met haar groot stevig lichaam de kleine
gouvernante op zij dringend.
‘Dan ga ik dadelijk naar je Papa, die zal je wel terughalen.’
‘Dat zal u wel laten,’ en eensklaps de juffrouw een duw gevend, zoodat deze
achteruit vloog, sloeg zij de deur voor haar neus toe en draaide den sleutel van buiten
om, de arme, overblufte gouvernante als gevangene in haar eigen leerkamer
achterlatend. Toen vloog zij de gang in, nam van den kapstok hoed, mantel en
schaatsen en sloop de voordeur uit, er op lettend, deze zacht dicht te trekken. Daarna
rende ze den tuin door, het hek uit en zoo ineens door naar ‘Weltevreden’, de villa,
die haar vriendinnetje Toet van Geerlo met haar
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moeder bewoonde, en die slechts een minuut of vijf van ‘Zomerlust’, de buitenplaats
van Nelly's ouders gelegen was. Daar gekomen, trok zij hard aan de bel, steeds
omkijkend, of zij niet gevolgd werd. Toen de deur geopend was, stormde zij naar
binnen, als iemand, die zich thuis voelt en zich niet behoeft te geneeren.
‘Is Toet thuis, Mevrouw?’ vroeg ze aan het kleine Indische vrouwtje, dat in een
gemakkelijken stoel bij den haard gezeten was en blijkbaar geslapen had, ten minste
zij keek eenigzins versufd het meisje aan, dat met vuurroode wangen en hijgend van
het snelle loopen, voor haar stond.
‘Br, kind, wat breng je een kou mee, doe de deur toch dicht, ik bevries anders,’
en rillend dook ze in haar stoel terug.
‘Gut, Mevrouw, het is hier om te stikken, het heele huis is als een oven.’
‘Lekker ja? Wat kom jij doen?’
‘Vragen of Toet meegaat schaatsenrijden, het is zulk prachtig weer.’
‘Je moet er maar plezier in hebben te bevriezen, die Toet is net zoo, ze is al lang
weg.’
‘Al lang weg? En ze had tot drie uur les van mijnheer Weegman. 't Is net drie uur.’
‘Ja, dat had ze ook, maar die Toet, ook niet gek, ging liever schaatsenrijden en
liep maar weg. Toen die Meneer kwam, was ze er niet, hij was woedend, dat begrijp
je, ik zei, 'k kan 't niet helpen, zij had
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geen lust in lessen. Toen was die Meneer boos op mij, ik moest haar thuis houden,
als hij kwam. Ik moest toch zóó lachen en zei: u hebt goed praten, als zij niet wil,
lessen zijn ook zoo vervelend niet waar, kassian die Toet! Toen zei die Meneer:
Mevrouw, heb jij dan niets over je kind te zeggen? en hij keek me zóó aan, zoo raar,
of hijlachen moest en toch boos wou zijn en toen zei ik: Wat zal ik doen, als Toet
niet wil, wil ze niet. Of ik haar al met een slof naloop doet niets, ik kan haar toch
nooit raken. Lekker toch dat vuur, hé Nel?’ en met welgevallen strekte Mevrouw
van Geerlo hare voetjes, waarvan de muiltjes gevallen waren, naar het vuur uit.
Nelly hoorde lachend dit relaas aan van Toet's moeder, wier eenig
opvoedingsmiddel in een slof scheen te bestaan, waarmede zij niet eens kon raken.
‘Nu, Mevrouw, dat ga ik haar maar opzoeken, ze is zeker op den grooten vijver.’
‘Dat zal wel, vertel maar eens van dien meneer, ze zal zóó moeten lachen, die Toet
toch, zoo'n rekel ja? Doe vooral de deur goed dicht, dag Nel, veel pleizier.’
Nelly begaf zich nu naar den vijver, waar ze Toet weldra vond, die met eenige
boerenjongens wedrennen op schaatsen hield.
‘Alle, vooruit jongens, een, twee, drie, daar gaan we!’ en voort schoten de jongens
met zulk een vaart, dat een van hen tegen Nelly aanbonsde, die zich juist op het ijs
begeven had.
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Stommerik!’ riep ze, plat op het ijs zittend.
‘Gut, Nel, ben jij daar, wat leuk, heb jij vrijaf van Klantje weten te krijgen? Hoe
kwam ze zoo lief, je te laten gaan?’
‘Ik heb het haar eenvoudig niet gevraagd, ik ben weggeloopen, o, het was om te
gieren!’ en Nel gaf een verslag van haar ontvluchting, steeds gezeten op het ijs, tot
groot vermaak van Toet en haar drie ridders.
‘Prachtig hoor, je gaat vooruit, dat hadt je vroeger toch niet gedurfd. Pas op, als
je Pa het hoort!’
‘Dat zal wel losloopen, Ma zal mij wel beschermen, die vindt mij altijd een engel,
wat ik ook doe.’
‘Ja, wij hebben verrukkelijke moeders, je kunt er alles bij doen, wat je wilt. Zou
je niet liever eens opstaan, of vin' je het zoo bizonder lekker op het ijs.’
‘Je hebt nog gelijk, brutaal, lomp, onbeschaafd, kwaadaardig nest.’
‘Zeg Nel, mankeert het je in je bol! Wil jullie wel eens uitscheiden met dat
gegrinnik, lummels,’ dit laatste tot de jongens, die het uitbrulden van de pret.
‘Och, lieve schat, ik geef je alleen de namen, waarbij mijn waarde gouvernante je
noemt.’
‘Scheldt die me zoo uit?’
‘O ja, je bent ook nog mijn booze geest en als zij mijn ouders was, zou ze mij
verbieden met je om te gaan. Je ziet dus, dat onze vriendschap niet ieders goedkeuring
wegdraagt. Vooruit, mijn schaat-
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sen zitten vast, nu lekker rijden. Stuur die jongens nu maar weg, het is veel gezelliger
met ons beidjes, ik moet je ook nog een verhaal doen van je Ma.’
‘Ga jullie maar verderop rijden, jongens, ik heb je niet meer noodig. Toe dan, ruk
je haast uit!’ en Toet stampte op het ijs, zoodat zij haar evenwicht bijna verloor en
zeker gevallen zou zijn, als Nel haar niet had vastgegrepen.
‘Rol maar niet, zwarte prinses!’ en lachend reden de jongens weg.
‘Vertel nou op, Nel, wat was er met Ma?’ vroeg Toet en weldra gilde ze het uit
bij het verhaal van Nel over ‘die meneer,’ zooals Nel zich niet ontzag, Mevrouw van
Geerlo na te zeggen, terwijl zij hand in hand voortreden. Het eene verhaal volgde op
het andere en de tijd ging zoo spoedig voorbij, dat Nelly bepaald schrok, toen zij,
haar horloge uithalend, zag, dat het al zoo donker was, dat zij de wijzers, niet
onderscheiden kon.
‘Hemeltje, 't is zeker al vijf uur, ik maak, dat ik thuis kom, stel je voor, dat Klantje
waarschijnlijk nog altijd opgesloten zit. Ik had niet zoolang willen uitblijven, de
stumperd, wat zal zij zich verveeld hebben.’
‘Zij zal wel wat te lezen gehad hebben en misschien heeft iemand haar wel bevrijd.’
‘Dat hoop ik maar niet, want dan zouden de poppen aan 't dansen zijn, of het moest
door Ma wezen, die zou haar wel overhalen, niets aan Pa
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te zeggen. Als ze er nog in zit, zal ik haar wel zoolang vleien, tot ze toegeeft en haar
mond houdt; 't is geen kwaad mensch, wel wat driftig, maar goedig genoeg, als je
maar met haar weet om te springen.’
‘Zoo een moet jij juist hebben, hè? Ik vind het maar heerlijk, dat ze bij ons allemaal
weggeloopen zijn. Dat uurtje daags les van mijnheer Weegmans is zoo erg niet, je
ziet, als ik geen lust heb, neem ik het eenvoudig niet.’
‘Jij hebt het maar leuk, een Ma, die je om je vinger draait en een voogd, die niet
naar je omziet.’
‘Neen, die is maar blij, als hij geen last van ons heeft en Ma klaagt nooit, waarom
zou ze ook, wij kunnen het best samen vinden, doen allebei, waar wij lust in hebben,
als Ma het maar warm heeft en lekker eten kan, is ze tevreden. Ze zegt, dat ze zelf
ook niet veel geleerd heeft en het niet eens prettig zou vinden, als ik zoo'n geleerde
bol werd. Ik heb het immers niet noodig, wij hebben geld genoeg.’
‘Ik wou, dat Pa er ook zoo over dacht.’
‘Nou zeg, jij maakt het je nog al niet moeielijk. Da-ag, eet smakelijk,’ en Toet
verdween binnen het hek van Weltevreden.
Met een eenigszins bezwaard hart ging Nelly naar huis. Wat zouden de gevolgen
van haar brutaal stukje zijn? Pa was wel goed, maar ze was toch wel eens bang, dat
hij eindelijk genoeg van haar streken zou krijgen en zijn geduld verliezen zou.
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Hij had al zoo dikwijls gedreigd, haar naar kostschool te sturen. Alleen, ver van
iedereen - onder vreemden, zonder Toet, of iemand, die ze kende.
Dat zou ze ellendig vinden, dat hield ze nooit uit. Enfin, Ma zou het nooit willen,
die zei altijd, dat zij haar eenig kind nooit van haar af zou laten gaan. Het beste er
dus maar van te hopen, dacht Nel, maar toch voelde zij zich niet geheel op haar
gemak, toen zij het hek van Zomerlust achter zich toetrok.

Felicie Jehu, Nel de ontembare

17

Hoofdstuk II
Juf's besluit
Dag Bet, mooi weertje vandaag, maar koud hé?’ zei Nel tot het dienstmeisje, dat
haar opendeed.
‘Dat mag u wel zeggen,’ en Bet trok rillend hare schouders op.
Nelly hing haar hoed en mantel aan den kapstok en treuzelde hier zoolang mee,
tot zij Bet de keukendeur achter zich had hooren sluiten. Toen ging ze naar de
leerkamer, waar ze de deur nog op slot vond. Zij kreeg er een kleur van, ze wist zelf
niet wat ze liever had gehad, dat de juffrouw uit haar gevangenschap verlost was, of
niet. Zij draaide den sleutel om en keek verlegen naar binnen.
Juffrouw Klant zat aan de tafel te lezen en keek niet op, toen zij de deur hoorde
opengaan.
Aarzelend bleef Nelly staan en kuchte eens, in de hoop haar aandacht te trekken,
maar de juffrouw las kalm door en scheen niets van haar binnenkomen bemerkt te
hebben.
Wat zou ze doen? Stil weggaan en de deur
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openlaten? Maar dan ging de juffrouw het zeker vertellen, zij scheen heel boos te
zijn, dat ze zoo heelemaal deed, alsof zij haar niet bemerkte.
Zij had er ook wel reden voor, dat moest Nelly bekennen. Neen, het zou beter zijn
te trachten haar te verzoenen. Ze zou maar vragen, of Juf niet meer boos op haar
wilde zijn, ze had wel 't land aan dat excuus vragen, maar ze vond zelf, dat ze dezen
keer wel wat ver gegaan was. Toch aardig van haar, dat ze geen leven gemaakt had
en gewacht had, tot Nelly terugkwam. Zij, Nelly, had daar niet zoo kalm blijven
zitten lezen. Een tijdje geleden, toen zij weer eens een heel ondeugenden streek had
uitgehaald, had Pa haar willen opsluiten op haar kamer, maar toen had zij zoo'n
spectakel gemaakt, dat Ma het op haar zenuwen gekregen had en niet tot bedaren
was gekomen, voordat Pa haar weer bevrijd had. Ze zou je ook lekker bedanken zich
te laten opsluiten, stel je voor, een meisje van zestien jaar, ze was bijna volwassen.
Schoorvoetend naderde zij de tafel, waaraan juffrouw Klant zat, gebogen over een
boek, dat schijnbaar al haar aandacht in beslag nam.
‘Juffrouw,’ klonk het aarzelend.
De juffrouw verroerde zich niet.
‘Juffrouw, bent u nog boos?’
Geen antwoord.
‘Wilt u, als 't u blieft, er niet meer aan denken, ik heb er spijt van.’

Felicie Jehu, Nel de ontembare

19
Nog altijd dezelfde stilte.
Nelly voelde, dat het bloed haar naar het hoofd steeg, zij begon haar geduld en
daarmee haar goede voornemens te verliezen.
‘Lam mensch,’ mompelde ze.
Toen met haar voet op den grond stampend, barstte ze los:
‘Toe dan, bent u doof geworden, hoort u dan niet, dat ik excuus vraag?’ en toen
juffrouw Klant zich nog niet bewoog, ging zij driftig voort:
‘Dan laat u het maar, het kan me niks schelen, hoor, niks, niks,’ en op een stoel
neervallend, begon ze met haar hoofd op de tafel, hartstochtelijk te snikken.
Nu stond juffrouw Klant kalm op en men kon haar aanzien, dat ook zij hevig
geschreid had. Zij verliet zonder verder naar haar leerling om te zien, de kamer.
Toen Nelly de deur hoorde dichtgaan, hief ze haar betraand gezicht op.
‘Ze moet het zelf maar weten,’ mompelde ze, ‘ik heb haar excuus gevraagd, dat
doe ik niet licht, en als ze nu toch klikken gaat, zal ik het haar wel inpeperen, zoo'n
nijdige, kleine puck,’ en hare tranen afdrogend, begon zij een deuntje te fluiten.
‘Ik ga me vlug wat wasschen, het is dadelijk etenstijd en ze behoeven niet te zien,
dat ik gehuild heb.’
Maar zoo gemakkelijk ging het niet, de sporen
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van haar tranen te doen verdwijnen en toen mijnheer van der Sluys aan tafel kwam,
keek hij verwonderd naar de gezwollen oogen van zijn dochtertje en naar het opgezette
gezicht van haar gouvernante.
‘Hemeltje nog toe,’ dacht hij, ‘daar is weer iets voorgevallen, ik zal er na den eten
wel eens naar informeeren, maar nu eerst kalm dineeren.’
Zijn vrouw, die ook de roode oogen van haar kind opgemerkt had, nam de zaak
anders op en vroeg dadelijk:
‘Maar Nel, wat scheelt er aan, waarom heb je gehuild, liefje?’
‘Dat komt er niks op aan, bemoeit u zich daar nu maar niet mee.’
‘Nu, je kunt wel wat vriendelijker antwoorden, als ik je wat vraag, kindje,’
‘Toe Ma, zeur nou niet.’
‘Maar Nelly,’ zei haar vader.
‘Och ja Pa, wat kan 't nou schelen, waarom ik gehuild heb, die Ma is zoo vervelend
nieuwsgierig.’
Haar vader zuchtte eens. Hij wilde kalm dineeren hij kon nu eenmaal geen herrie
aan tafel uitstaan, maar hij zou haar straks toen eens zeggen, dat zij niet zoo tegen
haar moeder zijn mocht.
Het middagmaal werd verder zwijgend gebruikt, niemand scheen lust tot praten
te hebben. Mevrouw van der Sluys keek met een bedrukt gezicht naar haar knorrig
dochtertje, juffrouw Klant zag er uit, of ze moeite had zich goed te houden, alleen
mijn-
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heer van der Sluys deed pogingen om het gesprek gaande te houden, maar toen hij
zag, dat het niet lukken wilde, besloot hij ook maar te zwijgen.
Toen men van tafel opstond, zei juffrouw Klant:
‘Mijnheer, zou ik u eens even mogen spreken.’
‘Daar zullen we het hebben,’ dacht deze en Nelly bromde: ‘Ziezoo nu gaat ze
klikken.’
‘Zeker, juffrouw, maar kan het niet een half uurtje wachten, ik rust altijd graag
een beetje na den eten weet u.’
‘Heel goed, als u me dan maar waarschuwen wil wanneer ik u spreken kan, van
avond nog, als 't u blieft.’
‘Best, juffrouw, tot straks dan,’ een geeuw onderdrukkend begaf de heer van Sluys
zich naar zijn kamer, waar hij gewoon was een dutje te doen.
‘Altijd hetzelfde liedje,’ dacht de gouvernante, ‘hij is een beste man, maar gewoon
te gemakzuchtig om zich veel met de opvoeding van zijn dochter te bemoeien. Van
tijd tot tijd barst hij los en daarna laat hij weer alles kalm zijn gang gaan. Mevrouw
is totaal verblind door haar groote liefde voor haar kind en ik bedank er voor, met
zoo weinig steun van de kant van de ouders, mij langer voor dat ondeugende nest af
te beulen. Daar komt toch nooit iets van terecht.’
Mevrouw van der Sluys had zich in een gemakstoeltje voor den haard gezet.
Onrustig keek zij van tijd tot tijd naar Nelly, die zich met een boek
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op een sofa geworpen had. Juffrouw Klant nam een handwerkje en ging bij de lamp
zitten.
‘Ze schijnt er niet aan te denken, dat ik nog piano studeeren moet,’ dacht Nelly,
‘dat gaat goed zoo, ik zal haar niet waarschuwen, daar kan ze op aan.’ Daarop trachtte
zij zich in haar boek te verdiepen maar het boeide haar niet en hoewel ze strak op de
bladzijde voor zich keek, begreep ze eigenlijk niet, wat ze las. Zij had zoo'n vervelend,
onrustig gevoel over zich. ‘Mal dat ik dat lamme gevoel niet van mij af kan zetten,’
dacht ze. ‘Toet zou zeggen: je geweten plaagt je zeker, 't is om te gillen. Die Toet
doet altijd, wat in haar hoofd opkomt en heeft er nooit de minste spijt van.’
Eensklaps voelde zij haar moeders arm om hare schouders en hoorde zij haar
moeders stem fluisteren: ‘Wat scheelt er toch aan, Nelleke, toe, vertel me nu eens,
wat er gebeurd is.’
Dezen keer gaf zij geen onaangenaam antwoord, integendeel, ze was blij, dat ze
eens praten kon, over hetgeen haar bezwaarde. Zij trok haar moeders arm om haar
middel en liet haar hoofd tegen haar schouder rusten. Zoo vertelde zij alles, wat er
dien middag was voorgevallen en eindigde met de woorden: ‘Nu gaat ze straks alles
verklikken en maakt ze Pa natuurlijk weer zoo driftig.’
Hoewel Nelly haar verhaal fluisterend verteld had, had juffrouw Klant toch best
begrepen,
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waarover gesproken werd, doch zij werkte kalm voort en trachtte ondertusschen wat
te lezen, wat haar niet best gelukte, want ook haar was het onmogelijk haar aandacht
bij haar boek te bepalen.
‘O, maar dat zal ze wel niet doen,’ zei mevrouw van der Sluys, ‘nietwaar Juffrouw,
u zal Mijnheer er wel buiten laten. Nelly heeft al gezegd, dat ze er spijt van heeft,
dat moet u toch genoeg zijn.’
Nu het woord zoo rechtstreeks tot haar gericht werd, moest juffrouw Klant wel
antwoorden.
‘Het spijt me, Mevrouw, dat ik uw verzoek moet weigeren, maar ik zal zeer zeker
Mijnheer op de hoogte brengen van Nelly's gedrag.’
‘En als ik u nu zeer dringend vraag, het niet te doen?’
‘Dan moet ik u toch een weigerend antwoord geven. Ik heb al dikwijls genoeg
alles verzwegen, ik kan het zoo niet langer volhouden.’
‘Toe, ga nu als 't blieft niet weer huilen, ik vind het niets lief van u, u zult toch
ook wel schuld gehad hebben. Nel doet zoo iets niet zonder reden, u hebt haar
natuurlijk boos gemaakt.’
Nu werd juffrouw Klant driftig.
‘Daar hebben we het alweer, zoo ondeugend kan dat kind niet zijn, of u geeft haar
gelijk.’
Zij was opgestaan, haar hand, die op de tafel steunde, trilde van opgewondenheid.
‘O, Ma,’ fluisterde Nel, ‘kijk toch eens, precies een nijdige puck.’
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‘Stil toch, Nel, als ze het eens hoorde. Pas op, je maakt me aan het lachen.’
Zoo zacht waren deze woorden niet gesproken, of de juffrouw had ze verstaan.
‘Lach gerust, Mevrouw, ik ben blij, dat u nog om uw dochter lachen kunt, er zal
misschien wel eens een tijd komen, dat u enkel om haar schreien kunt.’
De toon waarop deze woorden geuit werden, was zoo ernstig, dat mevrouw van
der Sluys er door getroffen werd.
‘Hemel, u doet alsof Nelly een geboren misdadigster is,’ maar ze lachte toch niet
meer.
De juffrouw was weer gaan zitten en daar juist de meid het theewater binnenbracht,
boog zij zich diep over haar boek, om hare tranen te verbergen en zich een houding
te geven.
Nauwelijks was de deur achter het meisje gesloten, of zij werd weer geopend en
de heer des huizes stond op den drempel, zich nog eenigszins uitrekkend, met één
hand in zijn zak en met den anderen over zijn gezicht strijkend, om een opkomende
geeuw te onderdrukken
‘Nu, Juffrouw, als u mij dan spreken wilt, ik ben tot uw dienst. Kan het onderhoud
hier plaats hebben, of moet het onder vier oogen zijn?’
‘Ik zou u graag alleen spreken, Mijnheer.’
‘Dan kan ze beter overdrijven,’ bromde Nel.
‘Hou jij je mond, als 't je blieft. Best, Juffrouw,
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wilt u dan maar zoo goed zijn, oven mee naar mijn kamer te gaan.’
Hij liet de juffrouw passeeren en volgde haar, zich achter haar rug nog eens flink
uitrekkend.
In zijn kamer gekomen, stookte hij den haard wat op, draaide de lamp wat hooger
en zei:
‘Zie zoo, gaat u nu eens op uw gemak zitten en vertel mij dan eens, wat er aan
scheelt.’
‘Ik heb u niets meer en niets minder te zeggen, dan dat ik zoo spoedig mogelijk
denk te vertrekken.’
De heer Van der Sluys keek ernstig. Er scheen meer voorgevallen te zijn, dan hij
verwacht had. Zij wilde weg, dus weer een nieuwe gouvernante zoeken, die Nel toch,
op die manier hadt je nooit rust.
‘Kom, Juffrouw, daar zult u zich nog wel eens twee keer op bedenken. Wat is er
eigenlijk voorgevallen!’
Nu vertelde juffrouw Klant alles, wat zij dien middag ondervonden had, van het
opstel te beginnen, waarin ze beleedigd was, tot de opsluiting toe en eindigde, terwijl
ze alweer haar zakdoek aan hare oogen bracht:
‘U ziet, Mijnheer, dat ik niet langer hier blijven kan, ik heb niets over Nelly te
zeggen, zij ontziet zich niet, van haar meerdere lichaamskracht gebruik te maken,
om mij op zij te duwen en op te sluiten. Ik zou u aanraden, haar liever een gouverneur
te geven,’ voegde zij er sarkastisch bij, ‘maar
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dan liefst een gewezen dierentemmer. Ik ben daar nu eenmaal niet voor in de wieg
gelegd’.
Een bijna onmerkbare glimlach gleed over het gezicht van haar toehoorder. Neen,
voor dierentemster was ze niet bepaald geschikt, dat kleine, zenuwachtige persoontje
met hare verschrikte ronde oogen. Zij had geen uiterlijk, dat ontzag inboezemde, dat
moest hij bekennen, zij had ook blijkbaar heelemaal geen takt om met zijn oproerig
dochtertje om te gaan.
Na eens over zijn knevel gestreken te hebben om zijn glimlach te verbergen,
antwoordde hij:
‘Zie eens, Juffrouw, misschien heeft u gelijk, ik geloof ook, dat u niet tegen Nelly
opgewassen bent. Maar zoudt u het niet tot de groote vacantie kunnen uithouden,
dan kon ik op mijn gemak er eens over nadenken, welke maatregelen te nemen.’
‘Neen, Mijnheer, het spijt mij wel, maar mijn besluit staat vast. De kerstvacantie
begint over eenige dagen en dan ga ik voor goed weg, ik zou dood gaan, als ik hier
langer bleef,’ en schreiend bedekte zij haar gezicht met hare handen.
De heer van der Sluys zuchtte. Wat een drukte nu weer, dat gezoek naar nieuwe
gouvernantes, deze was er nog geen vier maanden, van September af, het kind leerde
niet veel op die manier ook.
Intusschen had juffrouw Klant hare tranen afgedroogd en was wat tot kalmte
gekomen.
‘Als ik u een raad mag geven, Mijnheer, verwij-
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der Nelly dan van die vreeselijke Toet van Geerlo, dat kind is haar booze geest,
zoolang zij daar mee blijft omgaan, komt er niets van haar terecht.’
‘Denkt u werkelijk, dat die zoo'n slechten invloed op haar heeft?’
‘Ja, Mijnheer, werkelijk, dat kind maakt haar zoo.’
‘Nu, ze is altijd een lastig kind geweest, lang voordat ze Toet kende.’
‘Ze is een bedorven kind, zeg u dat liever. Noch u, noch Mevrouw weet haar te
regeeren. Als u het werkelijk goed met haar voor hebt, stuur haar dan van huis, onder
vreemden.’
‘Naar een kostschool?’
‘Ja, of bij vreemden in huis, in ieder geval uit de nabijheid van die Toet. Ik
waarschuw u, dat er hier niets van haar terecht komt. U vindt het misschien brutaal
van mij om zoo te spreken, maar ik meen het goed, Mijnheer.’
‘Dat geloof ik ook wel. Als u nu bedaard bent en niet meer schreit, zou ik Nel wel
eens even hier willen laten komen. Ik zal Dina bellen, om haar te roepen.’
Eenige oogenblikken later verscheen Nelly met een gezicht, dat brutaal was,
doordat zij hare verlegenheid wilde verbergen. Haar vader had zich voorgenomen,
nu eens niet driftig te worden. Hij begreep zelf wel, dat zijn fout juist daarin school,
dat hij, of Gods water over Gods akker liet loopen, of in woedende drift losbarstte.
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Toen hij echter Nel daar zag staan, met dien uitdagenden trek om haar mond en dien
brutalen oogopslag, terwijl ze hem pas weer in zoo'n moeielijkheid gebracht had,
gingen alle goede voornemens op den loop, verloor hij zijn zelfbeheersching en
barstte hij los:
‘Jou rakkerd, wat heb je nou weer durven doen, jou, deugniet!’
Nel voelde haar verlegenheid van zich wijken. Als Pa zoo schold, werd ze ook
driftig.
‘'k Heb niks gedaan, wat ik niet weer zou doen.’
‘Zeg dat nog eens, als je durft, jou....’ hijgde haar vader.
‘Nel!’ smeekte juffrouw Klant.
Nel wierp haar hoofd in den nek.
‘'k Heb niets gedaan, wat....’ maar eensklaps deinsde ze verschrikt achteruit, want
haar vader was op haar toegesprongen en greep haar bij een schouder.
‘Zwijg!’ bulderde hij, terwijl hij haar zoo schudde, dat hare tanden op elkaar
klapperden.
‘Mijnheer! Mijnheer dan,’ kermde de juffrouw.
Daar vloog Mevrouw naar binnen.
‘Laat haar los, man, je vermoordt haar!’
Toen liet hij Nel eensklaps los, die snikkend naar haar moeder vluchtte, en viel
op een stoel neer.
‘Ga weg, allemaal en laat me met rust. Maar jij gaat het huis uit, jij zult me niet
langer tergen en opwinden, op een dag blijf ik er nog eens in.’
Haar moeder voerde de nog steeds zenuwachtig
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snikkende Nelly weg, terwijl de gouvernante schuw volgde en water aandroeg,
waarmee Nel's moeder haar trachtte te doen bedaren.
‘Ik heb Pa nog nooit zoo gezien, ik dacht dat hij me slaan zou,’ snikte deze. ‘Dat
is allemaal Jut's schuld, die heeft hem zoo opgestookt.’
‘Ja,’ viel nu ook Mevrouw boos uit, ‘als hij een ongeluk begaan had, had u het op
uw geweten.’
‘Het is maar heel goed, dat u niet lang meer last van mij zult hebben. Over een
paar dagen ga ik voor goed weg.’
‘Gaat u weg?’
‘Ja, en als ik het niet heelemaal mis heb, gaat Nelly naar een kostschool.’
‘Wat zegt u daar,’ gilde Mevrouw, het op haar beurt op hare zenuwen krijgend,
‘mijn kind weg, dat meende hij dus, toen hij zei, dat ze het huis uit moest. Maar ik
laat je niet gaan, het zal niet gebeuren,’ en Nel naar zich toe trekkend, begon ze hevig
te snikken.
‘Ik zal maar naar mijn kamer gaan,’ zei juffrouw Klant, terwijl ze dacht: is het
wonder, dat het kind zoo is, met ouders, die zich zoo weinig weten te beheerschen.
Ik was ook niet geschikt voor haar, ik had misschien geen goede manier om met haar
om te gaan. En dan die Toet? 't Is jammer van het meisje, want ik geloof toch, dat
er ook wel iets goeds in zit.
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Hoofdstuk III
Nel's lot wordt beslist
Eenige dagen zijn voorbij gegaan. Daar het juffrouw Klant onverschillig was, of
haar leerling in die paar dagen nog iets leerde, kon Nel zoo tamelijk wel doen, waar
ze lust in had, zoodat er geen nieuwe scènes plaats hadden en de rust op Zomerlust
niet verstoord werd. Over het gaan naar kostschool was niet meer gesproken en
mevrouw van der Sluys, zoowel als Nel hoopten al, dat het ook dezen keer bij dreigen
zou blijven.
Gisteren was juffrouw Klant vertrokken, na een vrij koel afscheid van moeder en
dochter en onder betuiging van spijt van den kant van mijnheer, en Nel voelde zich
nu zoo vrij, als een vogeltje in de lucht. Zij had gisteren met Toet afgesproken, dat
zij haar vader zou overhalen, haar met deze samen van mijnheer Weegman te laten
les nemen, dan was zij daarna den geheelen dag vrij en kon doen, wat ze wilde. Dat
zou eerst een leventje zijn, Klantje er niet meer om Pa op te stoken, die uit zich zelf
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zich nooit met hare lessen bemoeide en blij was, als men hem er buiten liet. Zoo
stond Nel den morgen van den vierden dag op, vervuld van de illusie dat er nu eerst
een goed tijdje voor haar aanbreken zou. Maar helaas, aan het ontbijt werd die hoop
de bodem ingeslagen. Pa verscheen namelijk met een open brief in de hand en zei
met een opgewekt gezicht:
‘Ziezoo, die brief heeft mij een pak van mijn hart genomen. Je wou immers
volstrekt niet, dat Nel naar een kostschool ging, Moedertje? Nu dan, je zult je zin
hebben, naar een kostschool gaat ze niet.’
‘Hoera’ schreeuwde Nel.
‘Ik wist wel, dat jij het kind ook niet zou willen missen,’ zei zijn vrouw.
Nel's vader keek eenigszins verlegen voor zich.
‘Ja, zie je, wat zal ik je zeggen, je moet me goed begrijpen, ik zei wel dat Nell niet
naar een kostschool ging, maar ik bedoelde daar niet mee, dat ik haar hier hield en
weer zoo'n juffrouw in huis haalde.’
‘Dat hoeft ook niet, Pa, ik kan met Toet samen van mijnheer Weegman les nemen,’
viel Nel ijverig in.
Haar vader schudde met een verschrikt gebaar afwijzend zijn hoofd.
‘Met Toet samen lesnemen, de hemel beware me, dat nooit, juffrouw Klant zei
juist, dat je van Toet weg moest.’
‘Maar man, denk je nu nog aan wat die juffrouw zei!’
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Zeker doe ik dat, ze had groot gelijk. Hou je nu eens even bedaard, Ma, en jij ook
Nel, en laat me eens kalm uitspreken. Je hadt zoo verbazend veel tegen een kostschool,
je zei, dat je nooit zou toestaan, dat ons kind daar naar toeging, nu, ik van mijn kant
had vast besloten, dat Nel niet hier in huis zou blijven..... neen, laat me nu even
uitspreken... ik zei dan, dat ik haar hier niet houden wilde, omdat ik zielsovertuigd
ben, dat er dan niet veel goeds van haar terecht komt. Kijk nu maar zoo boos niet,
Nel, het is de waarheid. Wat het leeren betreft, zij voert niets uit en is bepaald veel
achter bij andere meisjes van haar leeftijd.’
‘Ze hoeft ook geen schoolmamzel te worden,’ viel Mevrouw hem in de rede, en
Nel vroeg:
‘Wat kan dat nu schelen, Pa?’
‘Een heele boel, jou misschien niet, maar mij wel, ik heb dan nu ook vast besloten,
je gaat het huis uit.’
Na deze woorden zag de heer van der Sluys zich genoodzaakt te zwijgen, want
zijne twee toehoorderessen begonnen zóó te jammeren, dat hij zijn eigen woorden
niet meer verstaan kon.
‘Schei nu toch uit met dat gekerm, dezen keer zet ik mijn wil door, 't kostte, wat
het wil. Als jullie niet kalm naar me luisteren kunt, volvoer ik mijne plannen, zonder
er verder iets van te vertellen, je hebt dus maar te kiezen.’
Deze woorden schenen indruk te maken, ten minste
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het gejammer verminderde en twee paar vragende oogen werden op hem gericht.
‘Wat heb je dan toch voor plannen?’ vroeg zijn vrouw, ‘laat ons dan maar in eens
het ergste hooren.’
‘Het ergste is heusch zoo erg niet. Ik heb aan een vriend van mij geschreven, dien
ik wel eens iets had hooren vertellen van een Tehuis voor meisjes in Amsterdam,
waar jonge meisjes als in een gezin worden opgenomen, naar school gaan, in één
woord, een gezellig familieleven leiden. Hij heeft er zelf een dochter in den kost
gehad en schrijft me nu, dat het in alle deelen aanbevelenswaardig is. De meisjes
hebben het er best, prettig zelfs en de dame, die aan het hoofd staat, moet een juweel
zijn.’
‘'t Zal wat lekkers zijn,’ bromde Nel, ‘ik geef u zoo'n juweel cadeau.’
‘Ik hoop in ieder geval, dat ze jou wat meer beschaving zal leeren en een jonge
dame van je maken, je hebt nu nog wonderveel van een straatjongen in je manier
van spreken en doen. Wat ik zeggen wilde, ik ga er vandaag nog op af, ze neemt
maar een beperkt aantal meisjes in huis, dus hoe langer ik wacht, hoe minder kans
ik heb, Nel daar geplaatst te krijgen. Nu gauw even ontbijten, dan kan ik net den
trein nog pakken en vanavond is je lot beslist, Nelleke,’ en hij streek haar liefkoozend
over haar met krullen bedekt hoofdje.
Nel schudde ongeduldig zijn hand af.

Felicie Jehu, Nel de ontembare

34
‘Laat maar, u wilt me toch kwijt zijn.’
‘Voor een poosje wel, dat moet ik eerlijk bekennen. Ik kan niet zeggen, dat ik het
een hapje voor die juffrouw vind, jou in huis te krijgen. Het zal wat kosten, jou onder
den duim te houden.’
‘Als ze haar maar niet slaan,’ jammerde Mevrouw.
‘Slaan?’ Nel werd vuurrood van drift bij die gedachte. ‘Dan sla ik ze terug!’
‘Nu, nu, zoo'n vaart zal het wel niet loopen,’ lachte haar vader, ‘meisjes van zestien
jaar worden gewoonlijk niet afgeranseld. Maar hoe ze het aan zal leggen, zoo'n
brutaaltje er onder te krijgen, dat zal me toch benieuwen.’
‘Mij er onder krijgen, dat kan toch niemand,’ en Nel keek uitdagend rond.
‘Nel, de ontembare,’ zei haar vader lachend, ‘nu adieu, ik ga hoor, van avond
weten jullie er alles van,’ en ziende, dat hij zijn tijd wel wat verpraat had, haastte hij
zich naar het station, waar hij den trein nog net pakken kon.
In Amsterdam aangekomen, begaf hij zich regelrecht naar het hem opgegeven
adres. Hij vond de directrice der inrichting, die hij telegrafisch van zijn komst had
kennisgegeven, thuis, en weldra was hij met haar in druk gesprek. Hij vertelde alles
van Nel's leven thuis, van het gesukkel met gouvernantes, van de ondeugende Toet
en eindigde met de woorden:
‘U ziet, noch mijn vrouw, noch ik, noch een van
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hare onderwijzeressen konden het met haar klaarspelen. Denkt u haar klein te kunnen
krijgen, juffrouw De Graaf?’
Deze, een omstreeks veertigjarige dame van middelbare lengte, met een tenger
figuurtje en een paar zeer mooie, verstandige grijze oogen, lachte eens.
‘Haar klein te krijgen, zou nu niet juist mijn doel zijn, Mijnheer, ik zou meer mijn
best doen, haar groot te maken.’
‘Wel allemachtig, Juffrouw, dat is aardig gezegd, ik begin heusch te gelooven, dat
u het wel met haar vinden zult. Toen ik u pas zag, vreesde ik, dat het niet gaan zou,
zoo'n klein, tenger persoontje. Mijn Nel is een groote, stevige zus, weet u.’
Weer lachte juffrouw de Graaf.
‘Dacht u dan, dat we ons lichamelijk met elkander zouden moeten meten?’ vroeg
ze.
‘Neen, neen, natuurlijk niet,’ en mijnheer van der Sluys lachte een beetje verlegen,
die drommelsche grijze oogen konden je zoo aankijken, dat je het gevoel had, dat je
onzin praatte. ‘Natuurlijk niet, maar een groot persoon maakt altijd meer indruk,
vindt u ook niet?’
‘Ik weet het heusch niet, ik heb het niet bij ondervinding.’
‘U wilt haar dus hebben?’
‘Door een gelukkig toeval heb ik juist plaats voor haar. Een dag of acht geleden
zijn er een
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paar jonge meisjes vertrokken, doordat hare ouders uit Indië waren teruggekeerd en
zij dus weer thuis konden komen. Ik neem nooit meer dan acht meisjes, ziet u; anders
zou ik niet meer op ieder persoonlijk kunnen letten. Waar zou u willen, dat ze school
ging?’
‘O, dat laat ik allemaal aan u over, ik vind alles goed, als u maar een beschaafd,
lief meisje van mijn wilde robbedoes maakt.’
‘Ik zal er mijn best voor doen en meestal slaag ik nog al goed met mijn meisjes.
Maar één voorwaarde moet ik u maken. Als u uw dochter aan mijn zorgen
toevertrouwt, moet u haar geheel aan mij overlaten en geen sentimenteele brieven
schrijven, waarin u haar beklaagt, of zoo. Natuurlijk zal het een heel ander leven
voor haar zijn en dat zal haar in 't begin wel wat vreemd vallen, vooral, daar ik geloof,
dat ze gewoon is, zoowat geheel haar eigen zin te doen.’
‘Zij mag ons toch schrijven?’
‘Zeker, hare brieven worden nooit gelezen, alleen de adressen worden
gecontroleerd, voor zoover dat gaat. In 't algemeen vertrouw ik mijne meisjes geheel
en al en laat ze alleen naar school gaan en zoo, tenzij ze mij reden mochten geven,
strenger toezicht te houden. Zij kan u dus schrijven, wat ze wil, maar dan zou u mij
een groot genoegen doen, met het mij te laten weten, als zij zich over iets beklagen
mocht. Zoo'n klacht onder-
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zoek ik dan nauwkeurig, want vóór alles tracht ik rechtvaardig te zijn.’
‘Dat beloof ik graag.’
‘En dan nog iets. Mijnheer. U vertelde mij daar straks van den slechten invloed,
die een zekere Toet op uw Nelly had. Dat is iets van zeer groot belang, want meisjes
voeden elkaar meer op, dan u wel denken zou. Ik wil u dus iets voorstellen, dat u
misschien niet pleizierig zult vinden, maar dat heel noodig is. Het is Januari, als
Nelly bij ons komt en in April valt alweer de Paaschvacantie. Als u nu eens heel
verstandig wilde zijn, liet u Nelly dan bij mij blijven. Van Januari tot April is te kort
om van die Toet gescheiden te zijn, zoo'n vacantieweek zou misschien alles
vernietigen, wat ik er in den tijd had trachten in te brengen. Ik stel dit werkelijk alleen
in het belang van uw dochter voor, want ik offer zelf eenigszins mijn vacantieweek
op, niet waar?’
Mijnheer van der Sluys keek ernstig. Dat was toch wel wat hard, het kind tot de
groote vacantie dus tot Juli niet meer thuis te hebben.
‘Vindt u dat heel noodig?’
‘Volstrekt noodig.’
‘Nu, dat moet dan maar, ik ben benieuwd, wat mijn vrouw daar van zeggen zal
en Nelleke zelf.’
‘Dat zal wel losloopen, Mijnheer, het kind komt hier niet in een gevangenis, of in
een verbeterhuis.’
‘De laatste gouvernante, juffrouw Klant, zei,
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dat ik er een dierentemmer bij moest nemen.’
Juffrouw de Graaf lachte hartelijk.
‘Ik vrees, dat u het niet bepaald met uwe gouvernantes getroffen hebt. Ik ben
werkelijk benieuwd, dat ontembare wezentje te leeren kennen.
Na nog het een en ander besproken te hebben, nam de heer van der Sluys afscheid.
‘Nu, juffrouw de Graaf, dat is dan afgesproken, u zorgt goed voor mijn ondeugd
en als er buitengewone onkosten noodig mochten zijn voor extra voeding of zoo, u
hebt carte blanche. U moet maar denken, dat het ons eenig kind is, dat wij u
toevertrouwen.’
‘Ik zal mijn best doen, Mijnheer, dat doe ik trouwens voor ieder meisje, dat onder
mijn hoede wordt gesteld. U kunt uw vrouw ook gerust verzekeren, dat het Nelly
aan niets ontbreken zal, zij behoeft zich niet ongerust te maken over het lot van haar
dochter.’
‘Dank u dan bij voorbaat. Het uur van haar aankomst schrijf ik u nog wel. Dag,
juffrouw de Graaf,’ en met een verlicht hart verliet hij de woning, die de toekomstig
verblijfplaats van Nelly zijn zou.
Toen hij thuis kwam, kwam Nelly hem al in de gang te gemoet.
‘Wel Pa?’ vroeg ze.
‘'t Is in orde, kind, het leek me wel een fideele boel, je zult het er heel prettig
hebben. Dag vrouwtje,
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de zaak is in 't reine, onze schelm gaat naar een verbeterhuis en wij onwetjes krijgen
rust.’
‘Zeg toch zulke ellendige dingen niet, van der Sluys, vertel mij liever eens in ernst,
waar je het arme kind naar toe stuurt.’
‘Het arme kind, nu nog mooier, zij komt bij het aardigste, liefste wijfje in huis,
dat je je voor kunt stellen. Die Juffrouw de Graaf is gewoon een snoes en een paar
oogen! Zou heb ik ze nog nooit gezien.’
‘Ik dacht, dat je iemand gezocht had, geschikt om je dochter op te voeden, maar
je schijnt er op uit te zijn geweest, een of andere schoonheid te ontdekken,’ merkte
zijn vrouw droog op.
‘Jaloersch? Wel allemachtig Ma is jaloersch!’ en in lachen uitbarstend, liet hij
zich op een stoel neervallen.
‘Zou je ons nu niet liever eenige bijzonderheden meedeelen. Je begrijpt toch dat
er andere dingen zijn, die ons meer kunnen schelen, dan dat die juffrouw mooie
oogen heeft.’
‘Nu dan, luister, ze zal niet haar best doen Nelleke klein te krijgen, integendeel,
ze wil haar groot maken. Wat zeg jullie daarvan?’
‘Een bespottelijk pedant mensch,’ was het oordeel van Mevrouw.
‘Ze kan voor mijn part stikken,’ was het welwillende antwoord van Nelly.
‘Wil ik je eens wat zeggen, brutaaltje, je komt
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er onder, heelemaal hoor, als ze je maar aankijkt, heb je een gevoel, dat je zoowat
niets bent. Hemeltje nog toe, wat een oogen!’
‘Schei daar nu maar over uit, wat kan mij dat schelen; al had ze de leelijkste oogen
van de wereld, ja, al zag ze scheel, als ze Nel maar behoorlijk te eten geeft.’
‘Daar behoef je niet bang voor te zijn,’ en nu vertelde de heer van der Sluys alles,
wat er alzoo tusschen hem en juffrouw de Graaf besproken was. Alleen vond hij het
beter nog maar voor zich te houden, wat omtrent de Paaschvacantie bepaald was.
Daar dorst hij nog niet goed mee aankomen, de vrouwtjes schenen zich nog al in den
toestand te schikken, hij was veel te blij, dat er geen scènes kwamen, om nu met
eigen hand die rust te verstoren. Misschien dat die aardige, kleine juffrouw het kind
wel zoo zou weten te dresseeren in die maanden, dat zij er geen kwaad in zag haar
met de Paaschvacantie naar huis te laten gaan. Enfin, dat was van later zorg, hij was
maar blij, dat alles zou goed geschikt was. Een pittig ding, hoor, dat kleine dametje,
waarachtig hij zou zelf niet veel bij haar durven uitvoeren, zijn hoofd af, als 't niet
waar was, dat hij zich niet heelemaal op zijn gemak tegenover haar gevoelde, zoo
iets van verlegenheid, het was bespottelijk, maar het was zoo.
‘En nu, vrouwtjes, heb ik je nog iets prettigs te vertellen. Zoooals je begrijpen
kunt, ben ik na mijn
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bezoek aan Juffrouw de Graaf nog eens naar broer Jan geweest, en ik heb den heelen
troep thuis gevonden.’
‘En maken ze het goed?’
‘Best, Katrien, flink en opgewekt als altijd, Jan in hoogere sferen, verdiept in een
of ander kolossaal doek, dat hij met verf aan het bekladden was en de kinderen een
gezellig troepje.’
‘Maar Pa, oom Jan is een beroemd schilder, hoe kunt u nu zeggen, dat hij met verf
zat te kladden.’
‘Maar juffrouw Wijsneus, bekladde hij het doek dan met modder of zoo iets? Ik
heb er koffie gedronken en vond het toch zulke fideele lui, dat ik ze met de Kerstdagen
te logeeren heb gevraagd.’
‘Heerlijk Pa!’
‘Maar man, toch niet alle acht!’
‘Wel wis en waarachtig. Jan, Katrien en de zes dotten.’
‘Ben je mal? Waar moeten die slapen?’
‘O, dat vindt zich wel, plaats genoeg. Katrientje zei ook, dat ik het wel eerst aan
jou mocht vragen en maakte bezwaren, maar ik zei dat het best gaan zou en dat je
het gezellig zoudt vinden. Die juffrouw de Graaf....’
‘Met de mooie oogen!’
‘Hou je mond, nest, nu, die juffrouw zei, dat ik op moest passen, dat Nel in de
laatste dagen niet te veel met Toet alleen was, want dat die haar natuurlijk op zou
stoken. Met haar zes nichtjes rond
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zich, zal ze daar nu wel geen gelegenheid voor hebben.’
‘Ja, jij hebt gemakkelijk praten, ik houd heel veel van je jongsten broer en van
Katrien en de kinderen, maar denk eens, wat een drukte, zooveel logees, ik weet
heusch niet, waar ik ze allen moet laten slapen.’
‘Kóm, kom, je hebt twee logeerkamers en de kamer van de gouvernante is nu ook
vrij. Je stopt er desnoods een paar bij Nel, dat gaat best hoor.’
‘Jawel, zeker, jij zult er geen hand voor uitsteken ik moet maar alles doen,’ en
mevrouw van der Sluys zuchtte diep.
‘Kom Ma, het zal zoo leuk zijn, de kinderen zijn zoo gezellig, ik zal u wel helpen,
en Dien en Bet, wij zullen het best klaar spelen. Ik vind het heerlijk!’
‘Enfin, als jij het zoo prettig vindt, kind, dan moet het maar. Help je dan echt wat?’
‘Ik beloof het u, ik zal morgen den geheelen dag werken als een paard en
overmorgen zal alles tot de ontvangst van de gezelligsten aller ooms en tantes gereed
zijn.
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Hoofdstuk IV
Oom Jan, tante Katrien en de zes dotten.
Nel was dezen keer zoo goed als haar woord en met behulp van Dina en Bet kwam
alles op tijd gereed en kon mevrouw van der Sluys met een gerust hart den dag voor
Kerstmis hare logees afwachten Zij zouden tegen de koffie komen en Nel was met
haar vader naar het station om ze af te halen. De koffietafel was gedekt voor elf
personen, wat een getal toch, als er maar brood genoeg was, dacht de bezorgde
gastvrouw, de kinderen zouden wel honger hebben. Nu alles in orde was, vond ze
het nog zoo kwaad niet, ze zouden nu heel wat gezelliger kerstdagen hebben, dan
dat ze maar met hun drietjes gebleven waren en voor Nel was het een goede afleiding,
want toen Toet gisteren gekomen was en op het hooren van het nieuws van haar
vertrek, dadelijk begonnen was, haar tegen haar toekomstig thuis op te zetten, had
Nel geantwoord: ‘Toe, zeur nu niet, ik heb wel wat anders te doen, dan naar je praatjes
te luisteren.’
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Toen was Toet boos weggeloopen en had zich den geheelen dag niet meer laten zien.
Zou die Toet werkelijk zoo'n slechten invloed op Nelleke hebben? Dan was het
misschien toch maar goed, dat haar man dezen keer zijn wil eens had doorgedreven
en dat Nel voor een poosje het huis uitging. Gelukkig was het maar voor een paar
maanden, na de Paaschvacantie zou ze wel zien, haar weer thuis te houden.
Daar kwam het gezelschap aan. Voorop marcheerden twee aan twee zes meisjes
in matrozenpakjes, geplooide rokjes, pijjekkers en matrozenmuts. De twee kleintjes
vier en zes jaar, voorop, dan twee van acht en tien en daarachter de oudste meisjes,
twaalf en veertien jaar oud. Naast hen marcheer de Nel, met oogen, schitterend van
pleizier. Achte- aan liep haar schoonzuster, een groote, krachtige vrouw, met prettig,
opgewekt gezicht, geflankeerd door een slanke, eenigszins zwak uitziende persoon,
haar man en door haar zwager. Mevrouw van der Sluys liep hen te gemoet en
ontmoette hen dicht bij het huis.
‘Welkom op Zomerlust,’ riep ze.
De zes matroosjes stelden zich in positie en sloegen aan. Het was een alleraardigst
gezicht, die regelmatig afloopende rij van frissche kindergezichtjes en het kleinste
matroosje zag er zoo heerlijk uit, dat haar tante op haar toevloog, haar in hare armen
nam en haar eens flink pakte. Het
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kind beantwoordde die omhelzing zoo hartelijk, dat haar tante moeite had, uit de
kleine, stevige armpjes los te komen, waarop de andere matroosjes een beurt kregen
en eindelijk ook Katrien en Jan begroet werden.
‘Wat heerlijke kinderen, ik heb ze in geen tijden gezien,’ zei mevrouw van der
Sluys, toen eindelijk allen gezeten waren. ‘Dat zal toch ook iets wezen zoo'n troepje
op te voeden, als ik denk, wat één kind al een drukte en last veroorzaken kan.’
‘O, dat is zoo erg niet, dat gaat militairement. Zooals je weet, ben ik uit een militair
geslacht, het commandeeren zit me in het bloed.’
‘Zeg eens, Jan, sta jij ook onder commando?’ vroeg zijn broer.
Jan sloeg zijne zachte, eenigszins droomerige oogen op en lachte.
‘Ik weet het heusch niet, ik weet alleen, dat het best is, zooals het is. Ik kan
ongestoord werken, dat is alles, wat ik verlang. Ze is geschapen, om de vrouw van
een kunstenaar te zijn.’
‘Hij is mijn oudste jongen,’ lachte zijn vrouw, ‘maar voor hem worden de militaire
wetten wel wat verzacht, nietwaar vent?’
‘Ik heb een best moedertje, hoor,’ en met een tevreden gezicht streek hij over den
langen, blonden knevel, die zijn wel wat weeke mond verborg.
‘Zeg, kleintje, wil je een stukje koek, of heb je liever wat rookvleesch, je hebt
niets op je boter-
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hammetje,’ zei mijnheer van der Sluys tot de vierjarige Kitty, die met een verlegen
gezichtje zat rond te kijken. Het kleine ding antwoordde niet, maar zag haar moeder
met vragende oogen aan. Deze glimlachte en knikte van ja.
‘Het mag vandaag, je bent op visite, hoor,’ en blij stak Kitty haar bordje aan haar
oom toe.
‘Koek,’ zei ze, ‘lekker!’ en haastig beet ze in de dikke snede sukadekoek, die op
haar bord gelegd was.
‘Mogen wij ook, Moes?’ vroeg de achtjarige Hanna, terwijl ze met begeerige
oogen naar de lekkernijen op tafel keek.
‘Zoolang je bij Tante en Oom logeert, zal ik het dan maar toestaan, maar niet te
veel Hanna, pas op anders wordt je ziek,’ antwoordde haar moeder.
‘Moeten de kinderen je vragen, of ze iets lekkers mogen aannemen?’ vroeg haar
zwager eenigszins spottend.
‘Het is bij ons regel, dat er nooit iets anders gebruikt wordt bij ontbijt of koffie,
dan brood en vruchten. Ik houd dat koek eten voor heel ongezond en daarom heb ik
dat zoo ingesteld. De kinderen weten, dat ze zich houden moeten aan wat eenmaal
regel is, dat is alles. Vertel me nu eens, Nel, hoe je het wel vindt om naar Amsterdam
te gaan.’
‘Beroerd,’ antwoordde haar nichtje.
‘Dat is kort maar krachtig. Ik denk, dat het je

Felicie Jehu, Nel de ontembare

47
wel mee zal vallen, Amsterdam is een heerlijke stad. - Neen Truus, geen koek meer,
je hebt genoeg gehad.’
Verlegen trok Truus haar hand terug, die ze al had uitgestoken naar het schaaltje,
dat haar oom haar voorhield.
‘Kom Truuske,’ plaagde deze, ‘neem het maar, het is lekker en oom gunt het je
graag.’
De tienjarige Truuske schudde van neen en keek met verlangende oogen haar
moeder aan. Deze deed, alsof zij het niet zag.
‘Toe dan, gauw maar, Ma ziet het niet,’ en haar oom, die iets benauwds vond in
de gehoorzaamheid van die kinderen en er dolgraag eens eentje uit den band had
willen doen springen, legde een verleidelijke snee koek met veel sukade en klontjes
op haar bord. Truuske's lief gezichtje betrok, haar lippen begonnen eenigszins te
beven, maar manmoedig schudde zij van neen.
Haar moeder, die vond, dat het nu genoeg was, knikte haar eens vriendelijk toe
en zei: ‘Als iedereen klaar is, mogen de kinderen zeker wel eens naar buiten gaan,
het is zulk heerlijk weer.’
‘Zeker, ze moeten zich maar goed zien te amuseeren. Het logeerplan is zoo
plotseling opgekomen, dat wij geen tijd hadden voor een kerstboom te zorgen. Zijn
ze dat misschien gewoon?’ vroeg mevrouw van der Sluys.
‘Neen, dien hebben wij ook nooit, wij vieren
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naar oud Hollandsch gebruik St. Nicolaas.’
‘Een kerstboom is te zwaar, dien kan het bruine paard niet trekken,’ verzekerde
Kitty met al de wijsheid van haar vier jaren.
Haar tante keek haar verbaasd aan.
‘Welk bruine paard, hartje?’ vroeg ze.
Kitty's toch al roode wangetjes werden nog een tintje donkerder.
‘'k Weet niet. Maatje zegt het.’
Haar moeder begon te lachen.
‘Ze meent, dat kan bruin niet trekken, dat is zoo'n gezegde van mij, als iets boven
mijne financieele krachten gaat. Dat bedoel je, niet waar Kit?’
Nel gierde het uit.
‘Zoo'n kind toch, hoe typisch,’ en ze vloog op Kitty aan, om haar eens flink te
knuffelen.
‘Versier je het huis wel eens met hulst in den Kersttijd?’ vroeg tante Katrien.
‘Neen, daar zijn wij nooit zoo toe gekomen. Wij houden in 't algemeen niet van
veel drukte.’
‘En dan vraag je ons met zijn achten te logeeren! Neen maar, nu word ik er verlegen
mee.’
‘O, dat vind ik heel gezellig, wij hebben het gisteren wel druk gehad, maar Nel
heeft ons flink geholpen,’ en mevrouw van der Sluys keek trotsch naar haar dochtertje.
‘Zoo mag ik het hooren, Nelly kan dus nog iets anders dan gouvernantes plagen.’
‘Gouvernantes zijn êtres,’ verzekerde Nel.
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‘'t Is te hopen, dat je zelf nooit in haar plaats zult komen te staan,’ merkte tante droog
op. ‘Weet je wat, als jullie er niets op tegen hebt, zullen wij het huis voor morgen
eens mooi versieren. Ik heb prachtige hulst vol roode besjes gezien op weg naar hier
toe. Als Nel nu van middag met de kinderen wat wil gaan plukken, dan maken wij
van avond alles mooi.’
‘Heerlijk!’ riep Nel en de kinderen juichten om het hardst.
‘Maar beste, hulst moest afgesneden worden, ben je niet bang, dat ze zich
bezeeren?’
‘Wel neen, Greta en Bets zullen met Nel wel snijden en de kleintjes dragen het
mee naar huis. Toe maar, jongens, kleedt je aan en dan ingerukt, marsch.’
Vroolijk joelend vloog het troepje naar buiten, met Nel aan het hoofd, die de
kleinste peuters aan de hand hield.
‘Die Nel lijkt me toch wel een lieve meid,’ zei haar tante, die de kinderen stond
na te kijken.
‘Dat is ze ook,’ antwoordde Nel's vader, ‘alleen maar wat eigenzinnig en
ondeugend.’
‘Dat komt wel terecht, er is niets noodig, dan een beetje discipline.’
‘Het is eigenlijk jammer, dat ik jou niet gevraagd heb, haar bij je te nemen, ik
geloof, dat jij er den wind onder hebt.’
‘Ik vrees, dat ik voor de eer bedankt zou hebben, je moet niet vergeten, dat ik mijn
jongens van hun prilste jeugd bij mij heb gehad.’
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‘Behalve je oudste!’
‘O, Janneman is zoo'n gemakkelijk ventje, daar heb ik niets geen last mee,’ en met
trots keek ze naar haar knappen man, voor wiens groote kunstenaarsgaven zij het
diepst ontzag had.
De kinderen hadden intusschen de plek bereikt, waar de hulst met zijne sierlijke
bladen en roode besjes schitterde.
‘Vooruit maar, nu aan het werk!’ riep Nel, ‘toe Greet en Bets, wie het meest plukt,’
en met ijver begonnen de meisjes de boompjes van hun sieraad te berooven.
‘Wat voer jullie nu uit,’ klonk op eens een stem en Toets donker gezichtje vertoonde
zich aan den anderen kant van het boschje.
‘Wij plukken hulst voor morgen. Doe je mee? Dat zijn mijne nichtjes, Greet, Bets,
Truuske, Hanna Dot en Kitty, oef, wat een troep toch! Kinderen, dat is mijn vriendin
Toet.’
Greta en Betsy, die al iets van de gevaarlijke Toet gehoord hadden, keken haar
nieuwsgierig aan, maar knikten toch vriendelijk. Hanna bekeek haar met zoo'n ernst,
dat zij vergat, haar goedendag te zeggen, terwijl Truuske verlegen lachte en de
kleintjes zoet een handje gaven.
‘Lekkere kinderen,’ verklaarde Toet, ‘zeg eens, jij daar, als je het moois van me
afgekeken hebt, kan je mij ook wel eens goedendag zeggen.’
‘Ik vind je niet mooi,’ zei Hanna nog altijd even
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ernstig, ‘en ik begrijp ook niet, waarom je gevaarlijk bent voor Nel, misschien omdat
je op een aap lijkt.’
De drie oudste zusjes keken eenigszins verschrikt Hanna aan, maar Nel brulde het
letterlijk uit.
Toet's bloed begon te koken.
‘Zoo, vinden ze me gevaarlijk voor Nel, komaan, ik ben blij, dat ik het weet. Nel
is ook zoo'n bloedje! Dat ik niet zoo'n wit melkmuiltje heb, als je nichtje, weet ik
wel, schaap, maar voor aap laat ik mij niet uitschelden, daar!’ en ze gaf Hanna een
klap in haar gezichtje, die klonk.
Hanna liet een gil en in minder dan geen tijd vlogen al de zusjes op Toet aan, die
tegen de overmacht niet bestand, weldra op den grond lag, waar ze door vijf paar
handen aan alle kanten gebeukt werd en zich niet kon bevrijden van vijf kleine furies,
die zich boven op haar geworpen hadden.
‘Nel, Nel, help me dan toch, leelijkerd, sta daar nu niet te grinneken.’
Nel hield zich het lijf vast van het lachen en dacht er niet over, haar vriendin bij
te staan.
‘Als het nog langer duurt, stik ik,’ riep ze. ‘O, Toet, wat hebben ze je te pakken.’
Het scheen, dat Hanna's familieleden vonden, dat ze nu genoeg gewroken was,
tenminste één voor één lieten ze haar los en stondend hijgend van de inspanning uit
te blazen. Nauwelijks voelde Toet zich van den druk bevrijd of ze sprong op en wreef
zich over hare pijnlijke ledematen.
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‘Dat zal ik jullie inpeperen,’ siste ze en deed alsof ze wegging. Doch zich plotseling
omkeerend, gaf ze Truus, die bij haar stond zoo'n stomp in haar rug, dat ze viel en
trok Dot aan hare krullen, zoodat haar hoofdje achterover ging.
‘Ik zal 't aan Paatje zeggen, akelig valsch kind!’ gilde Dot.
‘Laat je Paatje naar de maan loopen,’ schreeuwde Toet terug, ‘dat zal wel net zoo'n
gemeen beest zijn, als jullie.’
Dat was voor kleine Dot te veel, haar lieve Paatje een gemeen beest, ze begon
jammerlijk te snikken. Kitty dit ziende, trok eerst een trillend mondje en viel toen
in, terwijl beiden al schreiend riepen: ‘Paatje is lief, Paatje is geen beest. Paatje een
schat!’
Te vergeefs trachtten de oudere zusjes en Nel hen te doen bedaren. Daar kwam
de persoon in questie zelf aan. Ziende, dat er met de kinderen iets gaande was,
versnelde hij zijn pas en ving kleine Kitty, die op hem toe vloog, in zijne armen op.
‘Wat is er gebeurd, snoes, waarom huil je zoo, zeg het Paatje maar.’
‘Paatje is geen gemeen beest.’
‘Neen, dat hoop ik ten minste, maar dat is toch geen reden om zoo te huilen, wel?’
Het kind verborg haar gezichtje aan zijn schouder en snikte nog steeds.
‘Toet is stout,’ fluisterde ze.
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‘Dat heb ik meer gehoord, heeft Toet mijn poppetje kwaad gedaan?’
De overige kinderen begonnen nu een verward verhaal van het voorgevallene.
‘Ik begrijp er niet veel van, hoor,’ verzekerde hun vader. ‘Huil nu maar niet meer,
poesje, laat Paatje de traantjes maar wegkussen. Wees nu zoet, dan zal Pa je eens
uitteekenen.’
Die belofte scheen te troosten.
‘Samen met de poes?’
‘Best hoor, met de poes, dan noemt Pa het: twee kleine poesjes.’
Het huilen had opgehouden en het mondje lachte zelfs weer. Haar vader zette haar
op den grond.
‘Zie zoo, snoes, ga nu maar weer spelen.’
‘Och Pa,’ zei nu Greta, ‘troost nu Dot ook eens, ze doet niets dan schreien en ze
mag zoo niet huilen, dat wil Ma niet, dat weet u ook wel.’
‘Wat is dat nu weer, mogen jullie niet huilen?’ vroeg Nel verbaasd.
‘Neen, Ma vindt huilen zoo flauw, een enkelen keer is er wel eens reden voor,
zegt Ma, maar als wij om iedere kleinigheid huilen, wordt Ma boos. Toe Pa, troost
Dot nu, voor Ma ziet, dat ze huilt.’
‘Kom dan maar hier, Dottekind, dan zal Paatje je verdriet wegkussen, huil je ook
al, omdat ik geen beest ben?’
Nel lachte, maar de zusjes keken ernstig.
‘Ze trok aan mijn haar,’ snikte Dot.
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‘Dat was leelijk van haar, ik zal ook eens aan hare vlechten trekken, als ze die
tenminste heeft. Wees nu maar gauw zoet, Ma heeft gelijk, je moet niet zoo gauw
huilen, daar bederf je die mooie oogjes maar mee en dan kan Paatje je niet gebruiken,
als hij eens een lief kindje noodig heeft voor zijn werk.’
‘Zal Pa Dot dan ook uitteekenen?’
‘Goed, maar wees dan nu tevreden,’ en het kind op den grond zettend, liep hij
zachtjes fluitend verder, na de overigen nog eens toegewenkt te hebben.
‘Ik geloof, dat oom Jan eigenlijk liever is, dan tante Katrien, oom Jan is veel zachter
voor jullie.’
‘Pa is een snoes,’ verklaarde Greta, ‘maar hij bederft ons allemaal. Daarom moet
Ma wel eens streng zijn, voor het evenwicht, begrijp je,’ voegde ze er wijs bij.
‘Jullie zijn toch typen,’ lachte Nel, ‘laten we nu vlug nog wat plukken, anders
wordt het te laat,’ en met ijver gingen de kinderen weer aan den gang. Weldra hadden
ze genoeg geplukt en beladen met hulst renden ze naar huis. Nel vloog vooruit, haar
hoed in haar nek, hare blonde krullen zwaaiend rond haar hoofd, een gloeienden blos
op hare wangen en hare armen vol hulst.
‘Halt,’ hoorde ze eensklaps zeggen.
Ze keek verbaasd op en zag, dat het oom Jan was, die gesproken had. Hij stond
midden op den weg en haalde een schetsboek te voorschijn. Nel
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lachte en wilde doorloopen, maar Bets hield haar bij haar mantel vast.
‘Sta stil, Pa wil je nemen.’
‘Dank je lekker,’ en Nel rukte zich los en vloog verder. Verbaasd keek Bets haar
na, dat was iets ongehoords, ze waren gewoon in elke houding te blijven staan, hoe
moeilijk ook, als hun vader hun schetsen wilde en Nel vloog weg, dat was toch al te
erg, wat zou Pa daar wel van zeggen, zij had een gevoel, alsof er iets bizonders
gebeuren moest.
In spanning keek ze haar vader aan. Deze glimlachte eens en stak kalm zijn
schetsboek weer in zijn zak. ‘Nel de ontembare,’ monpelde hij, ‘'t is jammer, ze was
prachtig zoo, enfin, ik kan er niets aan doen.’
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Hoofdstuk V
Kerstdag
Dien avond hadden allen het druk met 't versieren van salon en huiskamer met de
mooie groene takken met roode bessen. Een ieder moest helpen. De gastheer en oom
Jan stonden op een trapleer om het groen langs spiegels en schilderijen vast te hechten,
terwijl tante Katrien de lamp versierde en de kinderen de hulsttakken aanreikten. Dot
en Kitty verbeeldden zich ook druk te helpen, doch deden eigenlijk niet veel meer,
dan een beetje in den weg loopen, en op een gegeven oogenblik bracht het kleintje
zelfs haar vaders leven in gevaar door ongemerkt op de trapleer te klauteren en haar
beide armpjes om zijne beenen te slaan, terwijl ze met een zacht stemmetje zei:
‘Paatje moet Kit afkussen, Kit bloedt!’ Haar vader wankelde en had hij niet de
schilderij gegrepen, die hij juist bezig was te versieren, dan was hij zeker gevallen.
‘Pas op toch, kind, je hadt me bijna doen tuimelen,’
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zei hij een beetje knorrig, maar toen hij onder zich dat verschrikte gezichtje zag en
dat kleine figuurtje, met haar bebloed vingertje in de hoogte, moest hij lachen en zei
vriendelijk:
‘Wat heb je, vrouwtje, waarom pak je Pa bij zijn kuiten?’
‘Bloed!’ zei het kleine ding met afschuw.
‘Waar bloedt het kind, is ze gevallen?’ vroeg nu haar moeder verschrikt.
Haar man was op de trapleer gaan zitten en had het kind op schoot genomen,
terwijl hij het gekwetste vingertje afkuste.
‘Heb je je geprikt, poesje?’
Ja, knikte het kind.
‘Is 't anders niet,’ zei mevrouw Katrien, ‘wat een drukte voor niets, toe Jan, nu zal
ze wel getroost zijn, je moet haar niet zoo week maken. Ik geloof, dat het tijd is voor
de kleintjes om naar bed te gaan. Wij zullen maar eens opstappen.’
‘Naar bed, en Kit heeft niet eens gehuild!’
‘Daar was ook geen reden voor, welk flink meisje huilt nu om een prikje in haar
vinger. Daarvoor hoef je ook niet naar bed, maar het is meer dan tijd, je oogjes worden
heelemaal klein van den slaap.’
Kitty sperde haar groote oogen open, om te toonen, dat zij volstrekt geen slaap
had, doch haar moeder nam haar op den arm en Dot bij een hand.
‘Zie zoo, kindertjes, zeg nu maar lief goeden
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nacht, morgen is er weer een dag.’
‘Morgen gaan we een sneeuwpop maken,’ verzekerde Dot.
‘Een sneeuwpop? Waarvan, er ligt geen sneeuw.’
‘Oom heeft het beloofd, morgen ligt er sneeuw.’
‘Ik hoop, dat Oom zijn belofte zal kunnen houden, vooruit nu maar,’ en lachend
verliet het drietal de kamer.
Den volgenden morgen heel vroeg sloop Dot haar bedje uit, naar het raam, lichtte
voorzichtig het neergelaten gordijn op en, o vreugd, Oom had zijn belofte gehouden,
de aarde was met een wit kleed bedekt. De kerstnacht had zijn plicht gedaan, en de
opkomende zon verlichtte een witte uitgestrektheid van ongerepte reinheid. Het was
een verrukkelijk gezicht, maar hieraan dacht Dot niet, terwijl ze met een schreeuwtje
van plezier op haar bloote voetjes de kamer begon rond te dansen.
‘Sneeuw, Kit, sneeuw,’ riep ze, terwijl zij haar zusje bij een armpje schudde.
Kitty opende verschrikt hare oogen.
‘Wat is er? Au, je doet Kit pijn,’ en de oogjes sloten zich weer.
Dat was niet naar Dot's zin. Ze schudde nog eens, maar nu wat krachtiger en toen
dat niet hielp, waagde ze het eens eventjes te knijpen. Met een schreeuw vloog Kitty
overeind en begon met hare vuistjes naar Dot te slaan, die nu van haar kant boos
werd en terug sloeg.
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Door het leven, dat zij maakten, ontwaakte hun moeder, die eerst verbaasd rondkeek,
maar de vechtende kinderen ziende, het bed uitsprong, om hen te scheiden.
‘Foei, schaam je je niet, op Kerstochtend te vechten, dan moest je dubbel lief en
aardig voor elkaar zijn. Vlug ieder in je eigen bedje en geen kik meer laten, Pa slaapt
nog.’
De kinderen waren nu weer bedaard en Dot zei:
‘Ziet u wel, Maatje, 't heeft gesneeuwd.’
Haar moeder trok het gordijn op en zag de witte wereld voor zich liggen.
‘Hoe heerlijk mooi,’ zei ze, ‘hoe is het mogelijk om dan nog te vechten, als je zoo
iets prachtigs gezien hebt.’
‘Kit wou niet wakker worden.’
‘'t Is ook nog veel te vroeg, nu stil zijn, ik zeg immers, dat Pa nog slaapt.’
‘'t Is vandaag de witte wereld!’ hoorde men eensklaps zingen.
‘Paatje is wakker, Paatje zingt!’ en voor haar moeder het haar beletten kon, waren
twee kleine witte gedaanten uit bed gevlogen en op hun vader aan, dien ze bijna
smoorden onder hun liefkoozingen.
‘Pas op, jongens, ik stik! Hola, Dot, je smoort me,’ klonk het benauwd. ‘Als je
me nu niet dood maakt, mag je even bij me blijven, maar dan stil liggen hoor, anders
maken wij het heele huis wakker.’
‘Br, wat is het koud,’ zei zijn vrouw.
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‘Dat is gezond, Moedertje, wie klaagt er nu over kou, foei. Als je neus afvriest, is
het juist lekker, niet waar, kippeboutje,’ Dot's neusje grijpend, ‘wij mogen nooit over
hou klagen, wat zeg jij, hoe kouder, hoe gezonder. In je nachtjaponnetje in de sneeuw
loopen, dat is het non plus ultra.’
De kinderen gierden van de pret.
‘Ik leg liever lekker warm bij Paatje,’ zei Dot en drukte zich tegen hem aan.
Kitty was intusschen verdiept geraakt in beschouwing van haars vaders gezicht.
‘Lief gezichtje,’ lispelde ze, hem met haar zachte handjes streelend.
‘Veel eer, dat ik zoo in je smaak val, donzekopje,’ en hij greep haar handje om te
kussen.
‘Zachte haartjes,’ en zij streek over zijn puntbaard en knevel. ‘Vindt jij Paatje niet
mooi, Dot?’
‘Prachtig!’ verzekerde Dot enthusiast, ‘ik houd dol van Paatje.’
‘En hou je ook veel van Maatje?’ vroeg haar moeder.
‘Ja, veel, maar Paatje is de liefste snoes van de heele wereld, vin' je ook niet, Kit?’
‘De liefste snoes,’ herhaalde Kitty, terwijl ze voortging met hem over zijn gezicht
te aaien.
‘Men hoeft niet te vragen, of jij ze ook bederft,’ zei zijn vrouw, een beetje knorrig,
‘als je ze maar altijd haar zin geeft, vinden ze je natuurlijk een ideaal.’
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‘Gelukkig, dat ik zoo'n verstandige vrouw heb en ze dus met een goed geweten een
beetje bederven kan,’ antwoordde hij lachend, de kinderen kussend.
‘Nu is het mooi geweest hoor, kom kleintjes, er uit, je moet opstaan,’ en de
tegenstribbelende kinderen oppakkend, zette zij ze op den grond.
‘Nu wat voortmaken, ik moet ook nog gaan zien, of de anderen zich wel goed
wasschen.’
‘Wasschen, br, het water is zoo koud, mag er niet een beetje warm bij,’ smeekte
Dot.
‘Dat kan je begrijpen, geen idee van, kom maar hier,’ en de spons in het water
duwend, begon zij het bibberende kind flink af te wrijven.
‘Zie zoo, nu wordt je dadelijk lekker warm, dat zal je zien,’ zei ze, haar afdrogend.
‘Nu Kit, waar is die?’
Geen Kitty was in de kamer te zien, ze zocht overal, maar het kind was verdwenen.
‘Heb jij haar soms verstopt, Jan?’
‘Wel neen, ik sliep al weer haast.’
Nog eens goed gekeken en daar zag ze de deken van Kitty's bedje bewegen. Vlug
sloeg ze die terug en zag het kleine ding in elkaar gerold liggen.
‘Jou ondeugd, je wou Maatje eens voor den gek houden, hè, maar je hadt moeten
komen, toen ik je zoo zocht, het was stout toen nog verborgen te blijven,’ en het
tegenstribbelend kind oppakkend, wilde zij het ook eens flink afsponzen. Kitty was
echter nog banger voor het koude water dan Dot.
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Ze wrong zich wanhopend in allerlei bochten onder den stevigen greep van haar
moeder en begon erbarmelijk te huilen.
‘Stil zijn, gauw, schaam je je niet. Bang voor een beetje koud water, foei!’
Het kind schreeuwde door.
‘'t Doet pijn,’ gilde het.
Intusschen was de waschpartij afgeloopen en daarmee ook Kitty's verdriet ten
einde. Spoedig was ook zij flink afgedroogd en gekleed en frisch als twee rozeknopjes
gingen ze met haar moeder mee naar de kamers, waar de zusjes sliepen, om toe te
kijken, hoe dien het koude bad bevallen zou. Deze schenen er zich beter in te kunnen
schikken, tenminste het wasschen liep zonder huilen af en weldra waren allen aan
het ontbijt vereenigd. Toen dit was afgeloopen, was de jeugd niet langer in huis te
houden en juichend en gillend van plezier vlogen ze als een losgelaten troep honden
den tuin in en begonnen elkaar met sneeuwballen te bombardeeren. Toen dat spelletje
eenigen tijd geduurd had, riep Nel:
‘Weet je wat, kinderen, laten wij nu eens een groote sneeuwpop maken, daarvoor
had Pa immers gisteren sneeuw beloofd.’
‘Ja, ja,’ riep Greta, ‘een reusachtigen sneeuwman.’
‘En dan moet hij een hoed op hebben en een pijp in zijn mond,’ voegde Truuske
er bij.
‘Waar zullen we hem zetten, Nel?’ vroeg Bets.
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‘Daar op dat pleintje, dat is er net een geschikte plaats voor. Toe maar, jongens, nu
flink aan 't werk!’
‘Nel noemt ons ook al jongens,’ grinnikte Hanna, ‘wij zullen nog gaan denken,
dat wij heusch geen meisjes zijn.’
‘Zalig zou dat zijn,’ verzekerde Bets, ‘stel je voor geen rokken hoeven te dragen.’
‘Kom, jullie rokken zijn kort genoeg,’ riep Nel, ‘maar de mijne, bah, iederen keer
worden ze langer gemaakt. Laatst kreeg ik een rok thuis, die bijna op mijne voeten
hing, die idiote naaister had Ma verzekerd, dat ik als zestienjarig meisje niet meer
zoo kort gekleed kon gaan, ze vond het niet fatsoendelijk, dat zulke lange beenen uit
mijne rokken kwamen kijken. Hoe vin' je nu toch zoo'n mal mensch!’
‘En moest je toen dien langen rok dragen?’
‘Moest wel, maar ik verdraaide het. Weet je wat Toet en ik gedaan hebben, wij
hebben kalm een stuk van onderen afgeknipt, toen moest hij wel opgekort worden.’
‘Hoe durfde je!’ en Truuske keek met een zeker ontzag naar haar nichtje, dat zulke
dingen durfde doen.
‘Wat zei je Ma wel?’ vroeg Hanna.
‘Nu, ze wou wel boos zijn, maar moest eigenlijk lachen. Ik was erg scheef gegaan
met knippen, zoodat ik er bespottelijk uitzag. Toen lachten we samen en de juffrouw
verzekerde weer eens, dat er
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niets van mij terecht zou komen op die manier. Nu, wat die zei, dat kon mij wat
schelen en mijn rok werd opgekort.’
‘Ik vind het wel een beetje kras, hoor Nel,’ zei Greta, ‘ik zou nooit zoo iets durven
doen, jij wel, Bets?’
‘Dat kan je begrijpen, niet graag,’ verzekerde Bets.
‘O ja, maar jullie zit er ook zoo onder, zoo heb ik het nog nooit gezien. Ik zou je
lekker danken,’ en Nel plantte met een krachtigen zwaai het hoofd op den romp van
den sneeuwman.
‘Zie zoo, die zit, wat zeggen jullie er wel van?’
‘Leuk, nu zijn neus en zijne oogen.’
‘Voor oogen moeten we stukjes steenkool hebben. Toe, jongens, loop een van
allen even naar huis en haal een paar gelijke stukjes.’
‘Ik zal 't doen,’ riep Bets en vloog weg.
‘Vraag ook om een ouden hoed en een pijp, of een sigaar!’ riep Nel haar na.
‘Ja-a!’ schreeuwde ze terug en kwam weldra met het verlangde aan, en spoedig
prijkte nu de pop in al haar heerlijkheid, terwijl de juichende kinderen er om heen
dansten.
Eensklaps liet Truuske los en vloog achteruit, waardoor hare beide buurtjes op
den grond tuimelden.
‘Dat 's flauw Truus, wat heb je?’
‘O, ze zag mij maar en wou van louter vreugde me tegemoet loopen. Ze wou me
zeker nog eens
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bedanken voor dat stompje van gisteren,’ zei Toet sarcastisch, naderbij komende.
‘Dag schatjes, ben jullie niet blij me te zien? Een aap is altijd nog eens iets anders,
dan een gewoon mensch, hè?’
De kinderen keken haar ontsteld aan, wat keek ze leelijk, zoo valsch.
‘Wel, wel,’ ging ze voort, ‘wat hebben de dotjes een mooi sneeuwmannetje
gemaakt. Kleine Nel schijnt zich ook best te amuseeren.’
‘Best hoor, maak je daar maar niet ongerust over. Kom, Toet, wees nu niet langer
zoo flauw en speel wat met ons mee.’
‘Met die spoken van kinderen meespelen, dank je lekker; daar gaat je werk,’ en
Toet gooide zich met volle kracht tegen den sneeuwman, die er natuurlijk zijn
kortstondig leven bij inboette. De verschrikte gezichtjes der kinderen ziende, begon
ze hardop te lachen en wilde wegloopen, maar dezen keer was de grap ook Nel wat
te sterk en met een schreeuw van boosheid wilde zij zich op Toet werpen. Deze was
haar echter te vlug af, ze wist haar juist te ontwijken, zoodat Nel languit in de sneeuw
terecht kwam en voor deze weer overeind kon komen, was ze weggerend, de kinderen
in diepe verslagenheid achterlatende. Vooral kleine Kitty was troosteloos.
‘Och, och, dat mooie mannetje,’ zuchtte zij, ‘hier is een van zijne lieve oogjes.
Arm oogje, ben je zoo gevallen?’ en zachtjes streelde ze het stukje steenkool.
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‘Bewaar het lieve oogje maar goed, snoes, hier is het tweede ook,’ troostte Nel, die
zich nu afgeklopt had. ‘Het was een gemeene streek van Toet, anders is ze toch zoo
niet, ze is zeker jaloersch, omdat ik nu niet aldoor met haar alleen ben. Kom, kinderen,
sta daar nu niet te kijken, of je geen tien kunt tellen, wij maken gauw een nieuwe
pop, sneeuw is er genoeg, vooruit maar!’
‘Als Toet dan maar niet weer komt en 'm kapot maakt,’ zei Hanna.
‘Daar zullen we wel op passen. Laat ze het eens probeeren dicht bij te komen, dan
smijt ik haar op den grond.’
Haastig gingen de kinderen nu aan het werk en de pop was spoedig weer herrezen
en nog mooier dan de vernielde. Hierover waren allen het eens en Truus en Hanna
werden afgevaardigd om de respectievelijke ouders te halen, om het kunststuk te
komen bewonderen. Deze kwamen dadelijk mee en toonden de noodige verrukking.
Natuurlijk werden ze onthaald op het verhaal van Toet's misdaad.
‘'t Spijt me zoo, dat Toet nu zoo akelig doet,’ zei mevrouw van der Sluys, ‘want
ik heb haar van middag met haar moeder te eten gevraagd, dat kon ik niet goed laten.’
‘Welnu, dat is niets, met ons allen er bij zal ze zich wel fatsoenlijk gedragen, dan
zal ze wel niet zoo durven.’
‘Ik hoop 't, maar heel gerust ben ik er niet op.’
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Toen Toet dien middag met haar moeder op Zomerlust verscheen, voelde zij zich
wel een beetje verlegen, zij begreep, dat haar onaardig optreden tegen de kinderen
oververteld zou zijn. Dat maakte, dat zij minder praats had, dan gewoonlijk en
mevrouw van der Sluys hoopte, dat alles wel goed zou gaan.
‘Dag mijn lieve Anna,’ zei mevrouw van Geerlo en kuste haar gastvrouw, ‘koud
vandaag, ja, ik vond het bijna te koud om er door te komen.’
‘Ma wou thuis blijven, maar ik had lust om te gaan,’ viel Toet in.
‘Ik was eerst niet lekker, weet je, maar die Toet zei: we gaan, 't staat zoo gek om
niet te komen, net of wij bang voor de logees zijn. Toen kon ik al niet anders, hé?’
‘Als u zich ongesteld voelde, had u zich toch niet aan uw dochtertje behoeven te
storen,’ zei mevrouw Katrien glimlachend.
‘Ja, dat denkt u maar, ik was bang, weet u, dat zij mij een bak zou poetsen, dat
doet ze meer, als ik haar zin niet doe.’
‘Dat ze wat zou doen, Mevrouw?’
‘Mij een bak poetsen.’
‘Ajasses, Ma, doe toch zoo gek niet, als u een uitdrukking niet weet, gebruik haar
dan niet. Ma bedoeld natuurlijk een poets bakken,’ voegde zij er verklarend bij.
Haar moeder lachte verlegen.
‘Dat Hollandsch ook, zoo lastig ja, die Toet zegt
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altijd tegen mij, als je niet doet, wat ik wil, dan poets ik je een bak.’
‘Bak ik je een poets,’ snauwde Toet.
Tante Katrien keek haar eens aan.
‘Weet je waar ik geloof, dat jij naar toe moest?’
Toet sloeg hare brutale kijkers op, maar voelde zich toch niet op haar gemak
tegenover de heldere oogen, die op haar gericht waren.
Zij antwoordde niet.
‘Niet? Nu dan zal ik het je eens zeggen. Het is jammer, dat je een meisje bent,
anders moest je bepaald naar een oorlogschip. Het einde touw zou zoo heilzaam bij
je werken, weet je.’
Toet keerde zich met een boos gezicht om, maar, o wonder, ze zweeg.
‘'t Zou niks geven,’ verzekerde haar moeder, ‘ik probeer soms met die slof, maar
kan nooit raken.’
Het quasi wanhopende gebaar, dat deze woorden vergezelde, deed allen in lachen
uitbarsten.
‘Kom, luidjes, aan tafel,’ noodigde mevrouw van der Sluys.
Het scheen, dat Toet onder den indruk was van tante Katrien, ten minste ze hield
zich vrij kalm. De maaltijd ging onder een vroolijk gesprek voorbij, tot eensklaps
kleine Kitty op de vraag van haar tante, of zij nog een stukje pudding wilde, uitriep:
‘Ik draai het!’
‘Wat zegt het kind?’
‘Ik draai het,’ herhaalde Kitty.
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‘Wat bedoel je,’ vroeg haar moeder.
‘Ik draai het,’ juichte de baby.
‘Wat is 't kind opgewonden, dat komt omdat je haar met alle geweld wijn heb
willen geven.’
‘Wel neen, ze heeft maar een drupje gehad. Wat wil je toch zeggen, poes, vertel
het Paatje maar.’
‘Ik draai het, dat zegt Nel.’
Haar vader werd er niet veel wijzer door, maar Bets riep:
‘Nu weet ik het, ze wil, net als Nel van middag zei, zeggen: ik verdraai het.’
Aller oogen richtten zich nu op Nel, die vuurrood werd.
‘Klikster,’ zei ze tegen Bets.
Toet lachte triompheerend.
‘Nu zie je eens, hoe lief ze zijn,’ spotte ze.
Bets begon te schreien.
‘Ik klik niet, ik wou maar vertellen, wat Kit bedoelde.’
‘Enfin, we weten het nu, laten wij er nu maar over zwijgen,’ zei tante Katrien,
‘maar Kitty mag dat nooit meer zeggen, nooit meer, belooft ze me dat?’
‘Ja Maatje,’ antwoordde Kitty zoet, ‘maar dan mag Nel het ook niet zeggen, wel?’
Nel keek voor zich op haar bord. Ze durfde hare oogen niet opslaan, voor het eerst
van haar leven schaamde zij er zich over, dat zij zulke woorden gebruikte.
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Hoofdstuk VI.
Nel's aankomst in Amsterdam.
De avond voor Nellie's vertrek was aangebroken en de stemming op Villa Zomerlust
was niet van de opgewektste. Mevrouw van der Sluijs had den geheelen dag
afwisselend geschreid en Nel beklaagd, zoodat deze er heelemaal van overstuur was.
Haar vader gevoelde zich nu eens tevreden, omdat hij dezen keer zijn wil had
doorgezet en gedaan had, wat hij goed en noodig achtte, dan weer gedrukt en landerig,
omdat hij het gezelschap van zijn eenig kind zou moeten missen. Hij vergat een
beetje, hoe onaardig zij dikwijls was en hoeveel moeite en zorg zij hem steeds
veroorzaakt had en dacht er des te meer aan, dat zij vroolijk en opgewekt kon zijn
en hem dikwijls amuseerde met hare dwaze invallen. Dat haar goede stemming
meestal slechts zoolang duurde, als haar niets in den weg werd gelegd en dat hare
dwaze invallen gewoonlijk een of ander slachtoffer eischten, daar dacht hij nu niet
aan en evenmin aan de vele oogenblikken,
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waarop zij hem bijna een beroerte van drift op den hals gehaald had.
Nel zelf gevoelde zich het toppunt van ellende.
Het gejammer van haar moeder, de telkens herhaalde verzekering, dat zij geen
rustig oogenblik meer zou hebben, als haar kind aan die afschuwelijk juffrouw was
overgeleverd, maakte, dat Nel zich ook als een slachtoffer begon te beschouwen en
het meer dan wreed van haar vader vond, haar zoo weg te sturen. Daarenboven zorgde
Toet er wel voor, dat zij zich geen al te prettige voorstelling van haar toekomstig
verblijf maakte. Sedert de logees vertrokken waren, kwam Toet meer dan ooit bij
haar arme Nel, zooals ze haar noemde, om haar wat op te wekken. Dat opwekken
bestond voornamelijk daarin, dat zij Nel opstookte tegen alles, wat deze in Amsterdam
wachtte. Nel moest zich vooral niet laten bedillen, maar kalm haar wil doorzetten,
dan zou die juffrouw haar toch haar zin moeten laten doen. Zoo'n mensch zou zich
natuurlijk verbeelden, dat zij haar mond maar behoefde te openen, om Nel te doen
vliegen op hare wenken, maar Nel moest zoo dwaas niet zijn en zich kranig houden.
Toet had een vriendinnetje gehad, dat ook naar kostschool gestuurd was, maar binnen
het half jaar was ze weer thuis, hoor, ze wilden haar gewoon niet langer hebben, zoo
had ze opgespeeld. Dat moest Nel ook maar doen, dan werd ze ook weggestuurd.
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Nel zette een bedenkelijk gezicht.
Dat was toch ook niet prettig, zoo'n schande om weggestuurd te worden, dat zou
ze toch eigenlijk niet graag willen.
‘Neen,’ zei Toet, ‘daar ben je ook te laf voor, dat dacht ik wel, je wilt je liever
door zoo'n mensch op den kop laten zitten.’
‘Dat 's gemeen gezegd,’ barstte Nel uit, ‘je weet heel goed, dat ik me niet op den
kop zal laten zitten, maar ik behoef het daarom nog niet zoo bont te maken, dat ik
weggestuurd word.’
‘Juist wel, dan kwam je lekker weer thuis,’ verzekerde Toet en bij het
afscheidnemen fluisterde ze haar toe: ‘Wees nou niet laf, Nel, wat duivel, zoo'n
mensch heeft immers niks over je te zeggen, als je niet wilt.’
Dien nacht kon Nel den slaap niet vatten. Pa had zoo lief met haar gesproken en
haar zóó gevraagd, nu eens haar best te doen, om een lief meisje te worden. Hij had
haar gezegd, hoeveel het hem en Ma kostte, haar te laten gaan en hoe hij hoopte dat
hij eens trotsch op haar zou kunnen zijn. Als zij juffrouw de Graaf maar
gehoorzaamde, zou de rest wel van zelf gaan. Juffrouw de Graaf gehoorzamen! Daar
zat juist de knoop. Nel wilde niet aan de eerste de beste gehoorzamen, had Pa dat nu
maar niet gezegd; toen hij zoo lief met haar sprak, had zij zich vast voorgenomen
haar best te doen, maar dat woord gehoorzamen kon ze niet
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uitstaan. Ze voelde zich warm worden, als zij er aan dacht, dat ze eigenlijk als een
stout kind weggestuurd werd, om zoet gemaakt te worden, gedrild door zoo'n vreemde
snoeshaan. Pa had natuurlijk alles van haar verteld en die juffrouw verkneukelde
zich er al op, die heks eens te temmen! Maar het zou haar niet meevallen, zij, Nel,
zou eens toonen, wie ze was, en ze balde beide vuisten onder het dek, terwijl hare
wangen van opgewondenheid gloeiden.
Eindelijk viel ze in slaap en toen ze den volgenden morgen bij tijds gewekt werd,
was haar eerste gedachte, dat er iets vreeselijks gebeurd was, of gebeuren moest.
Wat was het ook weer? O ja, ze moest weg, maar ze bedankte er voor, ze ging niet,
ze stond eenvoudig niet op.
‘Nel, ben je nog niet op, kind, het is meer dan tijd,’ zei haar moeder, die een
kwartier later binnenkwam, om eens te zien, of zij haar ook helpen kon.
‘Ik sta niet op,’ bromde Nel.
‘Maar kind, wat is dat nu, je moet immers naar Amsterdam vandaag.’
‘Juist en dat wil ik niet.’
‘Kom, doe zoo gek niet. Nelleke, er is nu toch niets meer aan te doen.’
‘Komen jullie nooit ontbijten,’ klonk de stem van den heer van der Sluys beneden
aan de trap.
‘Ze is nog niet eens op, man!’
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‘Is ze dan gek, wij hebben nog maar een half uur den tijd,’ en hij vloog de trap op
en stormde driftig de kamer van zijn dochter binnen. ‘Waarachtig, ze ligt nog in bed,
er uit, gauw wat,’ en driftig schudde hij haar bij een arm.
‘Au, u doet mij pijn, laat me los, ik sta niet op.’
Haar vader wist niet, wat te doen, hij kookte van boosheid, daar liet me dat kind
hem nu zoo'n gek figuur slaan tegenover die juffrouw de Graaf, in wier oogen hij
toch al iets spotachtigs gelezen had, toen hij moest bekennen, dat hij zijn eigen kind
geen baas was. Die gedachte maakte hem dol, zijn gezicht werd hoe langer, hoe
rooder en kreeg zoo'n vreemde uitdrukking, dat zijn vrouw de angst om het hart
sloeg.
‘God, Nel, je zult Pa een beroerte op het lijf jagen, sta toch op, voor dat het te laat
is.’
Ook Nel was geschrokken.
‘Ga dan van de kamer, dan zal ik opstaan.’
‘Dadelijk?’ zei haar vader met schorre stem.
‘Ja heusch, maar ga dan ook weg en maak u niet zoo driftig.’
Door zijn vrouw geleid, verliet hij de kamer en toen Nel een half uur later beneden
kwam, zat hij kalm te ontbijten en zag alleen wat bleek. Er werd niet meer over het
voorgevallene gesproken, alleen zeide hij, dat ze nu met een lateren trein moesten
vertrekken, want dat zij den anderen niet meer zouden kunnen halen. Er werd niet
veel ge-
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sproken, mevrouw van der Sluys zat zachtjes te schreien en Nel was nog onder den
indruk van den schrik, dien zij dien morgen gehad had. Zij had een oogenblik gedacht,
haar vader een beroerte te zien krijgen en dan was het haar schuld geweest. Ze was
toch eigenlijk slecht, en de dokter had nog onlangs gewaarschuwd, hem niet te veel
op te winden.
Spoedig was het uur van vertrek gekomen en na zich met moeite uit de omhelzingen
van haar moeder te hebben losgemaakt, bevond zij zich eindelijk met haar vader
alleen in een coupee en stoomde weg, een nieuw leven te gemoet. Toen zij op de
stoep van haar toekomstige woning stonden, voelde Nel goeden moed, het was toch
wel aardig, met andere meisjes samen te zijn, doch toen zij, na van haar vader afscheid
te hebben genomen en hem te hebben zien wegrijden, met juffrouw de Graaf alleen
in de spreekkamer terugkeerde, voelde zij haar moed erg zakken en bevond ze zich
heelemaal niet op haar gemak onder den onderzoekenden blik, die op haar gericht
was. Haar verlegenheid maakte haar onhandig en er was voorloopig niets over van
de brutale houding, die haar gewoonlijk kenmerkte. Integendeel, ze liet haar hoofd
op de borst zakken en stond verlegen op één been te hangen. Daar voelde zij haar
hand grijpen en een vriendelijke stem zei:
‘Welkom bij ons, Nelly, ik hoop van harte, dat
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je je hier gelukkig zult gevoelen. Ik denk, dat wij het best samen zullen kunnen
vinden.’
Nel antwoordde niet, maar als juffrouw de Graaf hare gedachten had kunnen lezen,
zou zij daarin niet zoo'n zekerheid omtrent dit laatste gevonden hebben. Nel dacht:
‘Daar begint ze al te kwezelen, maar mij zal ze er niet mee paaien, dank je lekker.’
Den vorigen dag zou zij dit antwoord gegeven hebben op een dergelijke vraag,
meende ze, maar vreemd, nu wilden de woorden haar niet over de lippen, zij had een
gevoel, dat ze zoo goed als nooit gehad had: ze durfde niet.
‘Kom nu eens een oogenblikje gezellig bij mij zitten, dan kunnen wij eens praten.
Doe je mantel maar af, het is hier warm. Zoo, geef me je hoed ook maar. Wat mooi
krulhaar heb je, draag je dat nog maar zoo heelemaal los? Je bent immers al zestien?’
‘Daar begint het gezanik al,’ dacht Nel en zich vermannend keek ze de juffrouw
aan en zei eenigszins ruw:
‘Wat komt er dat op aan.’
Juffrouw de Graaf beet zich op de lippen om niet te lachen, daar begon het paardje
al te steigeren.
‘Och, het staat zoo kinderachtig, zie je, en ook wel een beetje slordig. Buiten komt
dat er niet zoo op aan, dat begrijp ik wel, maar hier in de stad staat het niet heel netjes,
als een groot meisje,
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met lange rokken, met zoo'n zwierig hoofd rondloopt. Maar dat is niets, we zullen
de krullen wel met een lint bij elkaar binden, dat staat heel netjes.’
‘Wel, heb je ooit,’ dacht Nel, ‘waar bemoeit ze zich mee en de juffrouw uitdagend
aankijkend, zei ze:
‘Als het me staat.’
Weer glimlachte juffrouw de Graaf.
‘Nellytje, Nellytje, wat een grappig meisje ben je.’
Nel keek verbaasd.
‘Ik wou niet grappig zij, ik meen het.’
‘Zoo, meende je het, nu ik ook, dat kan ik je verzekeren. Je hebt zeker wel een
zwart lint bij je en anders zal ik er je wel een geven. Vertel me nu eens iets van thuis,
dan leeren we elkaar een beetje kennen.’
Nel was wat overblufd door de wijze, waarop hare woorden werden opgevat en
de juffrouw begon zoo gezellig te praten, dat zij weldra met hart en ziel in het gesprek
verdiept was en aan geen krullen of haarlinten meer dacht.
Toen de juffrouw dan ook na verloop van een half uur opstond en een zwart zijden
lint te voorschijn haalde met de woorden: ‘Zie zoo, laat ik je nu maar in eens aan de
meisjes voorstellen, zooals je er voortaan uit zult zien,’ liet ze haar zonder verder
tegenstribbelen begaan, wel een beetje tot haar eigen verbazing, maar wat kon het
haar ook eigenlijk schelen, dacht ze.
Daar werd aan de deur geklopt en op het ‘binnen’
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van juffrouw de Graaf, stormde er een meisje van een jaar of veertien de kamer in
en vloog de juffrouw om den hals.
‘Dag lieve juffrouw, hoe maakt u het, gezellig weer bij u te zijn.’
‘Dag, lieve wervelwind, nog al een prettige vacantie gehad, laat me eens zien, hoe
je er uitziet. Nu 't gaat nog al.’
‘'t Was ook weer erg vervelend, Pa meestal uit, de zusters bedillerig en...’
‘Vertel me dat later maar eens, laat ik je nu maar eerst eens voorstellen aan Nellie
van der Sluys, ons nieuw huisgenootje. Nelly, dat is Fietje Verkoren, veertien jaar
oud en een van mijn liefste pupilletjes.’
Fietje kreeg een kleur.
‘Over die liefheid moet u Maria en Jacoba maar eens hooren. Ze hebben me een
brief aan u meegegeven vol klachten, ik heb toch echt mijn best gedaan, maar ze
kunnen niet velen, dat u van mij houdt en willen me altijd zwart bij u maken.’
‘Dat is van later zorg, kindlief, laat die huiselijke zaken nu vooreerst rusten, die
interesseeren Nelly niet erg, ze kent je nog zoo wenig. Kom, de andere meisjes zijn
er al, laten wij nu eens gaan koffiedrinken, dan kan ik Nelly meteen voorstellen.’
Gevolgd door de meisjes verliet zij de kamer en op hetzelfde oogenblik klonk de
gong, die allen naar de eetkamer riep. Een getrappel van voeten en vijf

Felicie Jehu, Nel de ontembare

79
meisjes tusschen twaalf en zeventien jaar vlogen de gang in. Op het gezicht van
juffrouw de Graaf begonnen ze langzamer te loopen en bleven aan de deur staan om
de juffrouw te laten binnengaan.
‘Dag meisjes,’ zei deze vriendelijk, ‘wat gezellig dat wij nu allen weer bij elkaar
zijn. Jammer dat Jet en Agaat er niet meer zijn, maar hier heb ik een nieuw
vriendinnetje, dat je hun verlies een beetje vergoeden zal, Nelly van der Sluy. Kijk
eens, Nelly, dat is mijn oudste pupil, Louize Hannema, ze is al zeventien en zal dus
nog maar één jaartje bij ons zijn.’
Een slank blond meisje kwam naar Nelly toe en gaf haar een hand.
‘Welkom hier,’ zei ze vriendelijk.
‘Wat een stroopmenschen,’ dacht Nelly, ‘allemaal zoo lam vriendelijk.’
‘Dan volgt Gusta Verster,’ ging juffrouw de Graaf door, ‘die is net zoo oud als jij
en zal ook je slaapgenootje zijn. Aan jou, Gusta, draag ik dus in 't bijzonder op, Nelly
terecht te helpen in den eersten tijd, als de regels van het huis enz. nog vreemd voor
haar zijn.’
Ook Gusta stak Nelly een hand toe; zij keek echter niet zoo vriendelijk als Louize,
blijkbaar was het niet naar haar zin, een nieuw kamergenootje te krijgen. Zij had een
knap, maar scherp gezichtje en haar mond had meestal een eenigszins sarcastische
uitdrukking.
‘En dit is onze Lili, ze is vijftien, ook een ge-
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schikt vriendinnetje voor je.’
Lili was een buitengewoon dik meisje met rossig haar en een sproetig teint. De
uitdrukking van haar gezicht was echter zoo goedig, dat zij dadelijk sympathie
inboezemde, niettegenstaande haar volslagen gebrek aan schoonheid. Lili stak haar
dik, sproetig handje uit, terwijl ze een paar passen naderkwam en Nel dacht; wat een
olifant, de kamer dreunt als ze loopt; toch wel een goed kind, geloof ik.
‘Nu komt Thea Verhoef, die ook vijftien is en heelemaal bij mij in huis, omdat
ze, helaas, geen ouders meer heeft en dan nog de tweeling Lina en Dina Esser, die
pas sedert de zomervacantie bij mij zijn, omdat hare ouders toen weer naar Indië
terug gingen en de benjeminnetjes van ons clubje vormen. Zij zijn pas twaalf
geworden.’
Thea zag er maar zwakjes uit, een echt bloedarmoedig persoontje, wier moeder
aan de tering gestorven was en wier zwakke gezondheid een bron van zorg voor
juffrouw de Graaf was. Lina en Dina hadden een paar aardige Indische gezichtjes,
wel wat heel donker, maar met een vroolijke uitdrukking.
‘Zie zoo, meisjes, ga nu maar zitten, Nelly naast mij vooreerst als nieuwelingetje.
Van middag komt mademoiselle Latour, de Française, die mij in de huishouding en
bij de opvoeding der meisjes helpt. Daar zul je dus van middag aan tafel kennis mee
maken.’
Het gesprek werd nu algemeen en was gezellig, daar ieder wat te vertellen had
van de wijze, waarop
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zij de vacantie had doorgebracht. Het viel Nelly op, dat niemand iets tegen haar
buurvrouw zei en dat de meisjes, hoewel ieder wat te vertellen had, nooit tegelijk
spraken. Alleen Lina, die tegenover Nelly zat, fluisterde even tegen Lili, haar
tafelgenoot.
‘Wel Lina, ben je zoo verlangend iets te vertellen, dat je niet wachten kunt, tot
Louize uitgesproken heeft! Ga je gang, wat hadt je zeggen?’
Lina kreeg een kleur, ze had Lili ingefluisterd, dat Nel met haar elleboog op tafel
zat te eten.
‘Niks juffrouw,’ antwoordde ze.
Juffrouw de Graaf had verstaan, wat ze zeide en om Nelly den eersten keer niet
verlegen te maken, drong ze er niet verder op aan en zei slechts:
‘Lientje is zeker vergeten, dat fluisteren aan tafel onbeleefd is. Wij zullen het
vandaag maar door de vingers zien, maar pas op hoor, anders gaat je heele weekgeld
er weer aan.’
Toen schoof ze zacht Nel's arm van de tafel en legde haar uit, dat alle meisjes
hetzelfde zakgeld kregen en nooit geld van huis mochten ontvangen, zoodat ze,
zoolang ze hier waren, allen evenveel hadden. Werden echter enkele regels van het
huis overtreden, dan kostte dit de schuldige een dubbeltje, op het zakgeld gekort.
Een van die regels was, dat men aan tafel niet met zijne buren mocht fluisteren en
alleen hardop aan het gesprek deelnemen. Daar wilde Nelly zeker ook wel aan denken.
Nelly antwoordde, dat het haar niets schelen kon, zij had niets
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geen behoefte om met haar buurvrouw te praten.
De meisjes begonnen te lachen en ook juffrouw de Graaf glimlachte, terwijl ze
weer Nel's arm van tafel schoof.
Dat begon Nelly te vervelen, dat zachte geduw maakte haar kriebelig en met een
ruk plantte ze haar arm weer op tafel.
De meisjes gichelden weer, maar de juffrouw keek ernstig.
‘Waar lachen jullie om, meisjes, vindt je het zoo aardig, dat een bijna volwassen
jonge dame zich gedraagt, alsof ze van achter de koeien vandaan komt. Doe dien
elleboog van tafel, Nelly.’
Nelly wilde eerst koppig blijven, maar toen hare oogen die van juffrouw de Graaf
ontmoetten, kreeg ze het gevoel, dat ze gehoorzamen moest. Langzaam, onwillig,
nam ze haar hand onder haar hoofd vandaan en liet ze op tafel vallen.
Een benauwende stilte heerschte. Aller oogen waren op haar gericht, het
sarcastische gezicht van Gusta scheen haar uit te lachen.
‘Doe je arm van de tafel, Nelly.’
Eenigszins schuw keek Nel op. Toen kreeg haar gezicht een uitdrukking, alsof zij
plotseling een besluit nam en met een bons plantte ze haar hand weer onder haar
hoofd.
Een geluid van verbazing ging onder de meisjes op. Zij durfden niets zeggen, maar
Lina kneep haar buurvrouw in het been, zoodat deze nauwelijks een
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schreeuw kon onderdrukken en Thea beet op hare vingers, alsof zij geschrokken was.
Juffrouw de Graaf kreeg een kleur.
‘Nelly,’ zei ze streng, ‘het is de eerste maaltijd, die je met ons gebruikt en dus zal
ik je dezen keer niet van tafel zenden, maar je begrijpt, dat ik anders van de meisjes
niet kan vergen, dat zij aan tafel zitten met iemand, die zoo'n totaal gebrek aan
manieren heeft. Als je werkelijk niet in staat bent je als een jonge dame te gedragen,
zal ik je den eersten tijd alleen aan een tafeltje moeten laten eten, dat zou toch een
groote schande voor je zijn, niet waar. Het oproerige van je daad tegenover mij, wil
ik voor het oogenblik laten rusten, je hebt nog geen goed begrip van onze verhouding,
datzal wel spoedig veranderen. Kijk me eens aan, Nelly.’
Nelly, die gedurende deze woorden voor zich had zitten staren, zenuwachtig door
al de verbaasde en spotachtige oogen, die op haar gericht waren, voelde zich
gedwongen hare oogleden op te slaan en de juffrouw aan te zien.
‘Doe nu je arm van tafel.’
Langzaam zonk nu de hand en nog langzamer verdween daarna de arm, maar toen
eensklaps met haar hoofd op tafel vallend, barstte zij in schreien uit.
‘Ik wil hier weg,’ snikte ze.
De juffrouw legde zacht haar hand op het blonde krulhaar en zei medelijdend:
‘Nelly, Nelly wat doe
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je je eigen verdriet, waarom geef je je zoo'n moeite om onaangenaam te zijn. Ik weet
zeker, dat je het niet eens prettig vindt, alleen maar een beetje valsche trots maakt je
zoo. Je zult wel gauw inzien dat ik het goed met je meen. Ziezoo, meisjes, ga nu
maar naar boven om je koffers verder uit te pakken, straks breng ik Nelly ook en kan
zij haar kast in orde maken. Daarna inviteer ik jullie allemaal op een kopje thee in
het salon, wij moeten het vandaag nog eens gezellig hebben. Morgen beginnen de
scholen en daarmee de ernst van het leven. Tot straks dus.
Kom Nelly, ga jij nu maar een oogenblikje in mijn boudoir zitten, wil je wat eau
de cologne? Over een half uurtje kom ik je halen, dan zal je wel weer in orde zijn.’
Toen Nelly, alleen gelaten was, veegde zij hare oogen af en zuchtte eens.
‘Ik geloof, dat ze eigenlijk wel lief is,’ dacht ze ‘'t is niets erg te doen, wat ze zegt,
maar ik ben toch te oud om me als een papkind te laten behandelen. Wat zou Toet
wel zeggen, als ze wist, dat ik toch toe heb moeten geven. Ik kon heusch niet anders,
ze kan je zoo aankijken, dan krijg je zoo'n raar gevoel en moet wel doen, wat ze zegt.
Het is lam, en al die vervelende meisjes!’ en Nel zuchtte nog eens diep.
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Hoofdstuk VII
Hoe de eerste dag verliep
Toen juffrouw de Graaf een half uur later Nelly kwam halen, vond ze haar kalm de
platen van een prachtwerk bekijkend, dat op een klein tafeltje lag.
‘Zoo kind, weer in orde, zie ik, dat is goed. Mooie platen, vin' je niet?’
‘Prachtig, juffrouw,’ en Nel's oogen schitterden.
‘Hou je zooveel van platen, nu dan zal je ook wel van teekenen houden.
Dol, maar enkel, als ik het alleen mag doen, les nemen vind ik afschuwelijk.’
‘Och kom, dat meen je niet. Toch wel? Nu, dan heb je niet prettig les gehad. Ga
je nu eens mee naar boven, dan wijs ik je je kamertje en kun je het een en ander in
orde brengen.’
Nelly volgde de juffrouw naar boven, waar ze haar in de nette eenvoudige kamer
bracht, die ze met Gusta Verster zou deelen. Toen zij binnentraden, vonden zij Gusta
voor het raam zitten, verdiept in een boek.
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‘Zoo Gusta, al heelemaal klaar, dat is best, dan kun je Nelly eens wat helpen. Laat
me je kast eens zien.’
Gusta stond op en deed haar kast open.
‘Die ziet er goed uit, dat heb je netjes en vlug gedaan. Maak je koffer nu ook leeg,
Nelly, dan kunnen wij die sta-in-den-weg laten wegbrengen. Dag meisjes, tot straks.’
‘Dag Juffrouw.’
Toen de deur achter de juffrouw gesloten was, opende Nelly haar koffer en ging
er voor op den grond zitten.
‘Zou je niet eens beginnen, of dacht je dat de boel van zelf uit je koffer in de kast
zou vliegen. Straks moeten we naar beneden, voor de thee.’
‘Bemoei je met je eigen zaken.’
‘Nou, ik geloof, dat jij een lievertje bent, een hapje met zoo'n wicht één kamer te
moeten hebben. Ik had je nog al willen helpen.’
Nelly kreeg een kleur en antwoordde niet. Ze zuchtte eens diep en trok langzaam
den handdoek weg, die over hare schatten lag uitgespreid.
‘Ben je altijd zoo lui? Je ziet er anders niet naar uit. Ik dacht, dat we nog al eens
pret met je zouden hebben, je durft nog al, dunkt me.’
Nelly fleurde in eens op.
‘Pret maken, nou, dat kan ik hoor, maar een kast inpakken, dat deed Ma altijd voor
me.’ En weer zuchtte ze.
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.....OPENDE NELLY HAAR KOFFER EN GING ER VOOR OP DEN GROND ZITTEN.
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‘Ik geloof, dat je een bedorven schaap bent. Zucht toch niet of de heele wereld op je
rust. Vooruit dan maar, ik zal je helpen, anders kom je er toch nooit.’
Met Gusta's hulp, die een vlug, handig ding was, was weldra het grootste gedeelte
van den inhoud van Nelly's koffer in de kast verdwenen.
Daar werd de deur opengegooid en Lili Vermeer kwam naar binnen gestapt.
‘De olifant,’ dacht Nelly.
‘Zijn jullie haast klaar, ik kom een beetje praten.’
‘Klaar nog niet, maar als je kalm op een stoel gaat zitten, mag je blijven. Maar
niet rondloopen, hoor, dan dreunt de vloer zoo, dat alles in koffer en kast door elkaar
valt.’
‘Altijd even geestig, dat Gusje,’ verklaarde Lili en viel op een stoel neer, die
werkelijk een krakend geluid liet hooren.
‘Niet waar, lieve Richard William? Als je den stoel gebroken hebt, wil je het zeker
wel eerlijk aan de gravin zeggen, want ik dank er voor om hem te betalen.’
Nelly hield op met uitpakken.
‘Ik dacht, dat ze Lili heette, waarom noem je haar Richard William?’
Gusta begon te lachen.
‘Ja, dat moest je eens weten, vraag het haar zelf maar.’
Lili Vermeer wilde boos kijken, maar haar
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goedig gezicht leende zich daar niet best toe. Ze eindigde met zelf te lachen.
‘Probeer het maar eens te raden, zeggen doe ik het je niet, 't is een staatsgeheim.’
‘Wat flauw, toe Gusta, zeg jij het dan.’
‘Mag ze het weten, Li?’
‘Nou ja dan, maar ze moet beloven het niet buiten ons kringetje te brengen, dat
wil ik niet, denk daar aan.’
Gusta trok een quasi ernstig gezicht en ging voor Nelly staan.
‘Petronella van der Sluys, wilt ge bij dezen plechtig beloven, nooit iets van 't geen
u nu zal geopenbaard aan iemand te vertellen, die niet tot de de pupillen van onze
hooggeachte gravin behoort?’
‘Dat beloof ik,’ verklaarde Nelly nieuwsgierig.
‘Verbindt ge u tevens den dames Lili Vermeer en Augusta Verster ieder een stuk
van die heerlijke chocolade te vereeren, die wij daar straks uit uw koffer gehaald
hebben.’
‘Dat is afzetten, enfin, goed dan.’
‘Zijt gij bereid dit offer bij voorbaat te plengen?’
‘Vertrouw je me soms niet? Nou neem dan maar.’
‘Dan, Petronella van der Sluys, weet, dat deze bevallige jonge dame Richard
William genoemd wordt, ter eere van haar slanke gestalte, wier tengerheid zich vooral
uit in zeker lichaamsdeel, dat wij als volgzame onderdanen van de gravin niet verder
kunnen aanduiden. Begrijpt gij mij?’
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‘Geen steek er van,’ verklaarde Nel.
‘Dan zal ik mij genoodzaakt zien, een naderen uitleg te geven. Weet ge welke
verkortingen men in Engeland gebruikt voor de namen Richard en William?’
‘Neen.’
‘Nu dan, voor Richard zegt men Dick en voor William, Bill, wat vormt dat samen?’
‘Wat eenig aardig!’ gierde Nel.
‘Ik geloof, dat ge er achter zijt, jonge dame, ge lijkt me wonderbaarlijk vlug van
begrip. En die naam is aan geen onwaardige gegeven,’ en Gusta gaf de arme Richard
William een stevigen klap.
‘Zeg, ben je gek, hou je handen thuis,’ riep Lili, het slachtoffer, de pijnlijke plek
wrijvend.
‘Mijn beste Dicki, 't is te verleidelijk,’ en de ondeugende Gusta hief haar hand
weer op.
Maar Lili was haar voor en met een vlugheid, die men niet van haar verwacht zou
hebben, vloog ze op Gusta aan, die weldra op den grond lag en onder de dikke Lili
naar adem snakte.
‘Help, Nel, ik stik.’
Nelly begon Lili van Gusta af te trekken en met hare stevige armen gelukte dit
haar weldra.
‘Dankje, kind, tot wederdienst bereid. Laat haar nu maar los, ze zal nu wel zoet
zijn, niet waar Dicki?’
Lili ging weer kalm zitten en trok haar blouse wat af.
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‘Hoor eens, jullie weet, tegen Richard William heb ik niets, maar de verkorting moet
er bij gedacht worden en handen thuis, hoor. Je hebt een paar stevige armen, Nel,
veel gymnastie gedaan?’
‘Ook al en altijd buiten gewoond, veel sport en weinig hersenwerk, altijd zoowat
gedaan, waar ik lust in had,’ blufte Nel.
‘Dat zal je hier wel afleeren, hier moet je doen, wat de gravin wil, vat je. Geen
kwaad mensch anders, maar een baas, hoor. Weet je nog, Li, toen in 't begin Lina
Esser nooit iets lustte, en niet eten wilde?’
‘Of ik, nu eet Lientje altijd netjes mee van alles.’
‘Wat deed ze dan, toen?’ vroeg Nel, die ook lang niet van alles hield, nieuwsgierig.
‘Wel,’ zei Gusta, ‘toen Lien al twee dagen niet eten wilde, zei de gravin, dat ze
ziek was en naar bed moest. Nu moet je weten, dat er hier een ziekekamer is, heel
frisch, maar heel kaal en erg rustig en stil, goede eigenschappen, als je echt ziek bent,
maar anders nog al saai. Nu dan, daar werd Lina naar toe gebracht, ze moest naar
bed, mocht niets uitvoeren, niet lezen of zoo, kreeg zoo goed als niet te eten, enkel
een of ander melkpapje, niemand mocht bij haar komen. Latour was cipier, sprak
geen woord met haar, in één woord, een prettige toestand voor een mensch, dat niets
mankeert. Lina verklaarde dan ook 's avonds al, dat ze beter was en eetlust had, maar
de gravin zei, dat het zoo
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gauw niet kon en dat ze den volgenden dag stellig nog in bed moest blijven en diëeet
houden. Lina begon woest te huilen en werd razend driftig, ze moet met hare kussens
door de kamer gegooid hebben, maar het hielp haar niets, de gravin zei, dat ze zeker
koorts had, daar ze zoo opgewonden was, rust was het beste geneesmiddel in zoo'n
geval, als ze niet bedaard kon zijn, moest ze er nog maar een dagje aanknoopen.
Toen koos Lina eieren voor haar geld en toen ze weer beneden kwam, werd ze nog
duchtig geplaagd op den koop toe, iedereen informeerde naar hare gezondheid, dat
vat je.’
‘En eet ze nu alles?’ vroeg Nel benauwd.
‘Of ze, als ze aarzelt, vraagt de gravin of ze ziek is en dan haast ze zich het
tegendeel te bewijzen. Zie zoo, klaar zijn we, ziet die kast er niet netjes uit? Daar
gaat de bel voor de thee al en mijn haar zit zoo slordig. Knap je ook gauw wat op,
voordat de tweede bel luidt.’
Nellie begon met een nadenkend gezicht hare krullen op te maken. Ze zou maar
probeeren mee te eten van middag, al vond ze het niet lekker, ze zou niet graag zoo
behandeld worden en nog bespot ook; beter dat maar te voorkomen.
Ze was juist klaar, toen de bel voor den tweeden keer luidde en samen met Gusta
ging ze naar beneden, waar in het gezellig salon van juffrouw de Graaf de thee
wachtte.
Nu volgde een heel prettig uurtje; er werd onge-
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dwongen gebabbeld en de toon, die er heerschte, was openhartig en vertrouwelijk.
Ieder had wat te vertellen en de juffrouw wist telkens Nelly in het gesprek te halen,
zoodat zij zich niets eenzaam voelde. Zij kwam dan ook tot het besluit, dat ze het
hier niets naar vond, ronduit gezegd zelfs wel prettig. Zij, die geen ander
meisjes-gezelschap gewoon was, dan dat van de wel vroolijke, maar grillige Toet,
met wie ze eigenlijk nooit veel anders deed, dan kattenkwaad verzinnen en uitvoeren,
vond iets gezelligs en verkwikkends in het gebabbel van al die meisjes en in de
verhalen van hetgeen ze al zoo in de vacantie gedaan hadden. Ze begon in te zien,
dat men zich heel goed amuseeren kon, zonder juist een of anderen ondeugende
streek uit te halen.
Om kwart over vijf ging de gong weer.
‘Al eten?’ vroeg Nelly.
‘Over een kwartiertje, lieve kind,’ antwoordde juffrouw de Graaf, ‘dit is de eerste
bel pas, die waarschuwt je, dat je nog net den tijd hebt om even je handen te wasschen
en na te zien of je er niet slordig uitziet.’
‘Mijne handen zijn niet vuil, ik heb ze pas gewasschen, voor ik beneden kwam.’
‘Dat doet er niet toe, voor het eten moet je altijd even je handen wasschen, dat is
gezond en frisch, ga nu maar gauw, anders kom je te laat aan tafel.’
Nelly voelde zich een soort de deur uitgeschoven
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en ging naar haar kamer, brommend, dat ze het gewoon bespottelijk vond, ze had
toch niet in den tuin gewerkt. Toch haastte zij zich om klaar te komen en toen de
etensbel weerklonk, kon ze met de anderen naar beneden gaan.
In de eetkamer vond ze juffrouw de Graaf in gesprek met een klein persoontje,
met een vriendelijk, maar een beetje uitgedroogd gezichtje.
‘Een grijnzende mummie,’ dacht Nel, ‘dat is zeker de Fransche juffrouw.’
Juffrouw de Graaf nam haar bij de hand.
‘Dat is nu ons nieuw huisgenootje. Mademoisselle,’ zei ze in 't Fransch tot het
kleine dametje.
‘Ah! Bonjour ma petite.’
Nelly, die verlegen werd, omdat juffrouw Latour haar door haar bril zoo scherp
opnam, mompelde.
‘Dag Juffrouw.’
‘Mademoiselle Latour verstaat geen Hollansch, je wilt dus zeker wel zoo beleefd
zijn, haar groet in 't Fransch te beantwoorden.’
Nelly zweeg.
‘Toe dan, kind, we moeten gaan eten.’
‘Ik kan geen Fransch spreken.’
‘Kom, dat maak je me niet wijs. In ieder geval kun je wel: Bonjour, Mademoiselle,
zeggen.’
‘Bonjour, Mademoiselle,’ mompelde Nel.
‘Laten wij nu aan tafel gaan. Wil je er aan denken, Nelly, dat er aan tafel altijd
Fransch gesproken moet worden, uit beleefdheid voor Mademoiselle, begrijp je.’
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‘Ik kan geen Fransch spreken, ik heb het nooit gedaan.’
‘Wat? Een meisje van zestien jaar, dat van haar zesde jaar af gouvernantes gehad
heeft, kan geen Fransch spreken, hoe is dat nu mogelijk.’
‘Ik heb het nooit willen doen,’ bekende Nel.
‘O zoo, komt het daardoor, nu dan wordt het tijd, dat je het leert. Je verstaat het
toch zeker wel een beetje, je moet maar goed luisteren en dan maar zwijgen
voorloopig, want Hollandsch is verboden waar.’
Nel kneep hare lippen op elkaar en besloot geen woord te zeggen. Lam dat gezanik
van die juffrouw, waar de meisjes bij waren, die zagen er net uit, of ze je altijd
uitlachten. Gusta hield ze voor valsch, die kneep haar aanhoudend in haar been, zeker
opdat ze schreeuwen zou en als de juffrouw naar haar keek, zag ze er uit, alsof ze
van den prins geen kwaad wist. Het eten viel haar mee, lekker kalfsvleesch en
princesseboontjes, het smaakte haar heerlijk.
‘Dat is lekker vleesch,’ zei ze eenklaps uit den grond van haar hart.
Juffrouw de Graaf begon te lachen.
‘Het doet me pleizier, dat het je zoo smaakt, maar Nellylief, je moet maar nooit
iets van het eten zeggen, noch dat je het lekker, noch dat je het minder smakelijk
vindt. Verbeeld je eens, dat ieder hier hare op- en aanmerkingen over het eten maakte,
wat zou dat gek zijn, niet waar. En dan,
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kindje je dacht er zeker niet aan, dat je geen Hollandsch mocht spreken aan tafel.’
Deze speech werd in het Fransch afgestoken en Nel begreep er de helft niet van,
maar ze dacht: ik zal maar niets zeggen, anders begint ze nog eens in 't Hollandsch.
‘Morgen krijg je koud vleesch,’ fluisterde Gusta.
‘Gusta je bent opgeteekend, je fluistert,’ zei juffrouw de Graaf.
Gusta kreeg een kleur en keek boos voor zich. Ze was kwaad op Nel, alsof die het
helpen kon, dat ze tegen haar gefluisterd had. Een poosje hield ze zich in, maar toen
kreeg haar boosheid de overhand en gaf ze Nel zoo'n vinnige kneep, dat deze met
een schreeuw overeind vloog.
‘Nelly, wat mankeert je?’
‘Ik schrok zoo,’ en Nel wreef over haar pijnlijk been.
‘Waarvan?’
Nel zweeg, ze wist niet, wat ze zeggen zou, ze wilde niet graag klikken en ze moest
toch een reden opgeven, waarom ze zoo gegild had. Doch mademoiselle Latour had
alles gezien en vertelde nu aan juffrouw de Graaf, hoe valsch Gusta haar buurmeisje
geknepen had.
Juffrouw de Graaf keek heel boos.
‘Dat je je niet schaamt, Gusta. Het is Nelly's eerste middag bij ons aan tafel en
haar nu zoo verraderlijk pijn te doen. Het valsche in je daad, vind ik natuurlijk het
ergste, maar daarenboven
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heb je weer eens een bewijs gegeven, wat een onopgevoed kind je nog bent, je zoo
aan tafel te gedragen. Ga dadelijk naar de leerkamer, je bent toch klaar met eten en
de taart, die ik als welkom voor Nellie besteld heb, moet je nu maar misloopen. Je
komt vanavond niet meer binnen, 't is al erg genoeg, dat je ons gezellig middagmaal
verstoord hebt. Na het eten zal ik je wel wat werk te doen geven.’
Gusta stond langzaam op en verliet de kamer, doch niet voordat ze Nel nog eens
woedend had aangekeken achter den rug van juffrouw de Graaf om.
Toen de deur achter haar gesloten was, zei deze tot Nelly:
‘Je was geschrokken kind en schreeuwde daarom zeker zoo, maar je moet je best
doen, aan tafel nooit stoornis te geven, dat is zoo echt onbeschaafd, je moet nog een
beetje zelfbeheersching leeren.’
Daarna hervatte zij het gesprek met de andere meisjes, trachtend Nel er in te halen,
die uit haar humeur was geraakt, omdat ze ook nog een standje had opgeloopen,
zooals ze het noemde. Ze keek knorrig voor zich en haar elleboog op tafel plantend,
nam ze haar geliefkoosde houding aan, met het hoofd in haar hand.
Eerst trachtte juffrouw de Graaf haar hierop attent te maken, door er sterk naar te
kijken. Nel merkte dit best, doch deed, alsof zij het niet zag. Toen gaf ze er een zacht
duwje tegen, doch Nel deed, alsof ze niets merkte, haar humeur had de
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overhand, ze had moeite niet terug te duwen.
Juffrouw de Graaf belde en zei tot de daarop verschijnende dienstbode: ‘Toe,
Koosje, geef even dat kussentje aan jongejuffrouw Nelly, haar elleboog zal zoo'n
pijn gaan doen.’
Met een ruk trok Nel haar arm van tafel.
‘O, 't hoeft niet dankje,’ zei de juffrouw, en Koosje verliet lachend de kamer.
Al de meisjes begonnen te lachen en Nel had wel onder de tafel willen kruipen.
Dat was toch wat al te erg, bespot te worden in tegenwoordigheid van de meid en
met al die spoken rondom zich. Zou ze haar elleboog weer op tafel zetten? Ze had
er wel lust in, maar durfde toch niet, wie weet, wat die juffrouw dan weer verzinnen
zou, ze had zoo'n gevoel, dat ze toch altijd aan het korste eindje zou trekken. Daar
zag ze een lekker stuk taart op haar bord schuiven en terwijl een zachte hand zich
op de hare legde, zei een vriendelijke stem: ‘Dat is nu een traktatie ter eere van jou,
Nellylief, een bewijs, hoe welkom je bent in ons kringetje. Kom, zet dat zure gezicht
nu maar op zij en laten wij eens vroolijk klinken op het welzijn van ons nieuw
huisgenootje.’
Nel voelde haar ontstemming wijken en hoewel geen wijn, maar slechts bier de
glazen vulde, werd de vroolijkheid weldra zoo algemeen, dat zij van harte meedeed,
vooral toen de juffrouw bij uitzondering toestond, dat er verder Hollandsch gespro-
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ken mocht worden, omdat Nelly er anders zoo weinig aan had.
Toen Nel dien avond naar bed ging, vond ze Gusta al gerust in slaap, ten minste
deze gaf geen antwoord, toen ze haar goedennacht wenschte.
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Hoofdstuk XIII
Nel op school.
Toen Nellie den volgenden morgen wakker werd, vond ze Gusta al bijna gekleed.
‘Is 't al zoo laat?’ vroeg ze verschrikt.
‘Heel laat, je hebt je verslapen, de bel is lang gegaan, maar je deedt maar of je
haar niet hoorde.’
‘Ik hebs niks gehoord, waarom heb je me niet even geroepen?’
‘Dank je wel, zoo'n klikspaan moet haar eigen weg maar gaan, ik help je met niets
meer.’
‘Ik ben geen klikspaan,’ riep Nel, uit bed springend, ‘ik heb je niet verraden.’
‘Niet verraden, en je schreeuwde als een bezetene.’
‘Dat kon ik niet helpen.’
‘Niet? Och kom, je hebt me met dat al een gezellig avondje bezorgd. Was de taart
lekker? Je hebt zeker mijn stuk er nog bij gehad.’
‘Jassus, wat een kind ben je, wist ik, dat je weggestuurd zou worden, het speet me
genoeg.’
‘Dat kan je nou wel zeggen. Die de Graaf is
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toch zoo'n heks, niks mag je doen, of je krijgt. Je zult het ook nog wel ondervinden,
nu heeft ze nog fluweelen pootjes, maar pas op, over een paar dagen.’
‘Ik vind, dat ze me al aardig afgejakkerd heeft, als ik denk, dat ik gisteren om
dezen tijd nog thuis was.’
‘Zoo, dat doet me dan plezier, want dat verdien je. Bonjour, ik ga, daar gaat de
bel.’
Nelly was nog niet klaar en haastig trok zij hare kleeren aan, die daardoor niet
heel netjes zaten. Ze zag, dat Gusta haar bed afgehaald had, maar dat deed ze niet,
dat was meidewerk, en ze vloog naar beneden en stormde de eetkamer binnen, waar
ze allen reeds aan het ontbijt vereenigd vond. Ze haastte zich naar haar plaats en liet
de deur achter zich open staan.
‘Goedenmorgen Nelly.’
Nel kleurde, ze had zoo'n haast, dat zij er niet aan gedacht had, iemand
goedenmorgen te zeggen.
‘Dag Juffrouw,’ stotterde ze en greep naar het brood.
‘Doe, als 't je blieft, de deur achter je dicht.’
Nel vloog op en trok de deur met een slag toe.
‘Wat een manieren heb je toch, kind,’ zei juffrouw de Graaf, de deur weer openend,
‘doe die deur zachter dicht.’
‘Och zeur niet,’ mompelde Nelly zacht, maar dezen keer hoorde men geen slag.
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De Juffrouw monsterde met kritischen blik Nelly's uiterlijk.
‘Je ziet er niet erg netjes uit; voor je naar school gaat, moet je die blouse eens wat
aftrekken en het split van je rok dicht maken. Ontbijt nu maar eerst. Heb je het bed
afgehaald?’
‘Neen, dat is meidewerk.’
‘Zoo, vindt je. Heb je als kind nooit geleerd met twee woorden te spreken, zooals
men dat noemt?’
‘Jawel, Juffrouw.’
‘Goed, doe het dan ook. Vandaag is het te laat om je bed nog af te halen, maar
morgen zal ik het je eens wijzen. Hoe kom je zoo laat?’
‘Verslapen.’
‘Met twee woordjes spreken, Baby. Heb je de bel niet gehoord? Maar dan heeft
Gusta je toch zeker gewaarschuwd.’
‘Ik geloof het niet, Juffrouw.’
Juffrouw de Graaf keek Gusta eens aan, die donker rood werd.
‘Zoo, enfin, morgen zal Gusta je waarschuwen als je soms niet van het bellen
wakker wordt, niet waar Gusta?’
‘Ja, Juffrouw,’ mompelde deze.
‘Goed, ga jij je nu maar vlug klaar maken, Nel dan breng ik je even naar school.
Ik wil je zelf aan het hoofd, juffrouw Verbeek, voorstellen. De andere meisjes kunnen
ook gaan.’

Felicie Jehu, Nel de ontembare

102
Spoedig daarop waren juffrouw de Graaf en Nelly op weg.
‘Let nu goed op, waar we loopen, dan kan je om twaalf uur zelf den weg vinden.
Het is beter, als je hem weet, maar erg komt 't er nog niet op aan, want Thea, Fietje,
Lina en Dina gaan ook op dezelfde school. Louise en Lili gaan op de Hoogere
Burgerschool voor meisjes, Gusta op het Gymnasium.’
‘Op het Gymnasium, is Gusta dan zoo knap?’
‘Gusta heeft een vlug hoofd, maar je behoeft niet zoo bizonder knap te zijn, om
op het Gymnasium te komen. Hier zijn we er.’
Nog een kwartiertje en Nelly bevond zich alleen met juffrouw Verbeek, een
eenigszins gezette dame met een imponeerende gestalte.
‘Zie zoo, kind, nu zal ik je eens naar je klasse brengen. Je bent zestien jaar,
nietwaar, maar juffrouw de Graaf zei, dat je wel wat achter zou zijn bij de andere
meisjes van dien leeftijd.’
‘Dat kan best,’ antwoordde Nelly onverschillig.
Juffrouw Verbeek keek haar eens aan.
‘Dat is toch jammer, kind, je bent zoo flink uit de kluiten gewassen en dan bij
jongere meisjes te moeten zitten! Maar ik durf je niet in de op één na hoogste klasse
plaatsen, die zal je niet kunnen volgen, ben ik bang. In de daaraan vooraf gaande
klasse zit Fietje Verkoren, je huisgenootje, laten wij het daar eens probeeren, dat is
meteen
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gezellig voor je. Daar zitten meisjes van veertien en vijftien jaar. Je hebt toch zeker
al drie talen geleerd?’
‘O ja, al lang.’
‘Zoo, al lang, dat valt me mee, dan zal je er zeker wel kunnen volgen, misschien
kan ik je zelfs wel hooger plaatsen, wij zullen eens zien, hoe het gaat. Ga maar mee.’
Toen juffrouw Verbeek, gevolgd door Nelly, de klasse binnenkwam, was het
eensklaps doodstil en veertien paar nieuwsgierige oogen werden op Nel gevestigd.
‘Wat een groot meisje,’ hoorde ze zeggen ‘moet die bij ons zitten.’
‘Zeker geen licht,’ was het antwoord.
‘Niet praten, meisjes. Hier is een nieuwe leerling, juffrouw van Dalen, wilt u haar
een plaatsje geven? Waar bent u mee bezig? Aha, algemeene geschiedenis, weet je
daar nog al wat van, Nelly?’
‘Niet veel, juffrouw.’
‘Misschien meer, dan je denkt, je bent in ieder geval bescheiden. Ze zal voorloopig
alleen moeten zitten, want ze is de vijftiende in de klasse, niet waar? Neem maar in
deze leege bank plaats en doe dan eens goed je best, kind, ik kom om twaalf uur eens
hooren, hoe het gegaan is. Dag meisjes,’ en weg ruischte de statige gestalte, een
groote stilte achterlatend, die echter niet van langen duur was. De meisjes begonnen
te fluisteren en te giche-
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len en draaiden zich in alle richtingen om Nel te kunnen bekijken.
‘Ze ziet er leuk uit,’ fluisterde er een.
‘Dat wel, maar wat een lummel voor de klasse.’
Nu richtte juffrouw van Dalen het woord tot haar.
‘Hoe heet je, meisje?’
‘Meisje, ze houdt me zeker voor een loopmeid,’ dacht Nel en zenuwachtig door
al de oogen, die op haar gericht waren en in juffrouw van Dalen iemand vermoedend,
die haar niet aan zou kunnen, zei ze op brutalen toon:
‘Nelly van der Sluys, oud zestien jaar en vier maanden, vader en moeder in leven,
geen broers of zusters, wou u nog meer weten?’
Juffrouw van Dalen zweeg even, overbluft door dien toon, toen begon ze
zenuwachtig met haar horlogeketting te spelen en antwoordde:
‘Ik vroeg je alleen, hoe je heette, meisje; ik kan wel zien, dat je nog nooit op school
geweest bent, want je weet je totaal niet te gedragen. Blijf zitten, wat begin je?’
Nel had haar zitplaats verlaten en was voor de klasse gaan staan.
‘Verrek je halzen maar niet, kinderen, om mij te zien, ik zal wel even op het bankje
van de juffrouw gaan staan. Gezien? Nu, hou je dan verder kalm,’ en haastig liep ze
weer naar haar plaats, waar ze zenuwachtig op haar zakdoek begon te bijten.
‘Ik zal juffrouw Verbeek van je ongepast gedrag
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in kennis moeten stellen,’ zei juffrouw van Dalen, die van boosheid roode vlekken
in haar gezicht had.
De meisjes waren rumoerig geworden.
‘Wat een type!’ riep er een.
‘Zeg, Fie, is ze bij jullie ook zoo?’ vroeg een ander.
De juffrouw sloeg met haar liniaal op den lessenaar voor zich.
‘Stilte, oogenblikkelijk, of je schrijft allemaal drie keer de heele les uit.’
Dat hielp en de rust keerde weer.
Nadat eenige meisjes hun geschiedenisles hadden verteld, wilde de juffrouw eens
zien, wat Nelly er van wist.
‘Jou beurt, Nelly, ik hoop, dat je even vlug zult weten te antwoorden als straks.
Wie was Nero?’
Nel herinnerde zich flauwtjes iets van een wreeden man, die in zijn jeugd vliegen
de vleugels uittrok. Wat hij eigenlijk had uitgevoerd in zijn leven en welke plaats hij
in de geschiedenis innam, daar had ze niet veel begrip van. De meisjes keken haar
aan, als ze bekende er niets van te weten, wisten ze in eens, dat ze dom was. Wacht,
ze moest zien de lachers op haar hand te krijgen, ze moest er zich met een grapje
uitredden.
‘Ach, Juffrouw,’ zei ze zoetjes, ‘laten wij de dooden met rust laten.’
Groote hilariteit natuurlijk, zelfs de juffrouw kon een glimlach niet onderdrukken.

Felicie Jehu, Nel de ontembare

106
‘Dat is wel grappig geantwoord, maar nu in ernst, wat weet je van Nero?’
Nel beet op haar zakdoek.
‘Al sloeg je me dood, ik weet er niks van,’ dacht ze.
‘Kom, Nelly,’ moedigde de juffrouw aan, ‘Nero was immers een Romeinsch
keizer, bekend om zijn wreedheid.’
Weer trok Nel haar liefste gezichtje.
‘Dat is ook zoo, Juffrouw, maar daarom wil ik er juist liever over zwijgen, men
mag van de dooden geen kwaad spreken.’
Nu ging het gelach letterlijk in gebrul over en de juffrouw, die zelf moeite had
ernstig te blijven, deed vergeefsche pogingen om de rust te herstellen. Er zat niets
anders op, dan de meisjes te laten uitlachen. Nel zat quasie onschuldig rond te kijken.
‘Waarom lachen ze zoo, Juffrouw?’
Nieuw salvo van gelach.
Dat werd de juffrouw te machtig en nu werkelijk boos, zei ze tot Nel:
‘Hoor eens, meisje, als je denkt, dat de school een paardenspel is en je voor clown
kunt spelen, dan vergis je je. Wie nu niet dadelijk ophoudt met lachen, gaat de deur
uit en komt er vandaag niet meer in. Wat jou betreft, Nelly, ik zal juffrouw Verbeek
rapporteeren, dat je niets van de algemeene geschiedenis weet en hier niet in de klasse
hoort. Lachte jij daar nog, Fietje, er uit, gauw wat.’
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‘Maar, Juffrouw....’
‘Geen maren, er uit zeg ik je.’
Fietje stond langzaam op en verliet de kamer. Nel keek haar verschrikt na. Dat
speet haar nu, Fietje leek zoo'n goed kind.
‘Juffrouw, mag ik even weg?’ vroeg ze.
Juffrouw van Dalen keek verbaasd.
‘Nu al, de les is nog niet geëindigd, meisje.’
‘Ja, dat kan ik niet helpen, ik moet heusch weg.’
‘Ga dan maar voor dezen keer, je bent nog niet gewoon op school te zijn, maar
denk er aan, dat het niet meer gebeurt.’
‘Net of dat denken iets helpen zou,’ lachtte Nelly en verliet de kamer. Op de gang
vond ze Fietje staan schreien. Zij ging naar haar toe.
‘Kom, Fie, 't is toch zoo erg niet, moet je daar nu om huilen. Ik kan niet helpen,
dat je lachen moest.’
‘Neen, je was erg aardig, maar wat moet ik nu doen, ze zei, dat ik den heelen dag
niet meer in de les mocht komen, juffrouw Verbeek zal me naar huis sturen en dan
is juffrouw de Graaf natuurlijk boos op me, dat vind ik 't ellendigst.’
‘Wat kan 't je schelen!’
‘Een heele boel, ze is een dot, 'k ben dol op haar en kan niet hebben, dat ze boos
op me is.’
‘Wil ik vragen, of je weer binnen mag komen?’
‘Dat geeft toch niets.’
‘Ik kan 't probeeren,’ en naar binnen stapte Nel,
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rechtstreeks op juffrouw van Dalen aan. Deze week achteruit, je kont niet weten, wat
dat rare kind in den zin had.
‘Juffrouw, mag Fietje weer binnen komen, ze kon niet helpen, dat ze lachen moest,
't was mijn schuld.’
‘Dus had ik jou eigenlijk weg moeten sturen.’
‘Ja dat was eerlijker geweest.’
‘Zoo, vin' je dat. Ik zal haar dan maar toestaan, weer binnen te komen en omdat
het de eerste dag is, dat je hier bent, zal ik jou er ook maar niet uitsturen. Roep Fie
dan maar.’
‘Dat is aardig van u, nu rijst u wel 10% in mijn achting,’ en vroolijk stormde Nel
naar buiten en kwam weldra met Fietje terug, die hare oogen afdrogend naar haar
plaats ging.
De ochtend ging verder rustig voorbij, het nieuwtje van Nel's verschijnen was er
nu wat af en deze hield zich verder kalm, daar ze het aardig van de juffrouw vond,
dat ze Fietje had laten terugkomen.
Op de geschiedenisles was een rekenles gevolgd, en daarna een in 't Fransch. Nel
voelde maar al goed, dat ze nog heel weinig wist, ze begreep niet, waar sommige
meisjes de antwoorden vandaan haalden. Zou ze zoo dom zijn? Stel je voor, dat ze
eens niet in deze klasse kon blijven en bij nog jongere meisjes zou moeten zitten.
Dat zou bespottelijk zijn, dat kon niet. Om twaalf uur was juffrouw Verbeek eens
komen praten met juffrouw van Dalen, maar tegen haar hadden ze niets gezegd, dan
dat ze
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maar met Fietje naar huis moest gaan.
Naar huis, kon ze dat maar, zij kreeg eensklaps zoo'n verlangen naar hare ouders
en naar haar eigen thuis, dat ze moeite had, niet te schreien. Ze boog zich over haar
lessenaar en deed alsof ze iets zocht, totdat ze voelde, dat hare tranen terug gedrongen
waren en steelsgewijze hare oogen afdrogend, zei ze tegen Fietje, die geduldig op
haar stond te wachten: ‘Ik ben zoo klaar, doe je goed maar vast aan.’
‘Ja maar, kom je dan ook, anders zijn we zoo laat voor de koffie en dat heeft
juffrouw de Graaf niet graag.’
‘Ik kom, ga maar vast, als je bang voor een standje bent.’
Wat een gezanik toch, geen minuut was je vrij, van dat je opstondt, totdat je naar
bed ging, werd je gehaast en bevit. Thuis kwam ze soms een half uur, of drie kwartier
te laat en dan vond ze Ma bezig haar chocolade warm te houden, of de beklaagde Pa
haar, omdat een of ander lekker schoteltje nu koud was geworden. Hier zag ze er
tegen op, om aan de koffietafel te komen, wat zou er nu weer op haar te zeggen zijn?
Fietje zou zeker vertellen, hoe ze op school geweest was, de meisjes zouden wel
willen lachen, maar niet durven en juffrouw de Graaf zou haar weer zoo medelijdend
aankijken, dat ze een gevoel kreeg, alsof zij idioot was en zacht zeggen: Nellytje,
Nellytje, wat ben je toch nog een flauw kindje.
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O, ze hoorde 't al! En het gekste was, dan vond ze zichzelf een laf, flauw schaap en
had ze een gevoel, alsof ze verdiende in een hoekje gezet te worden.
‘Zeg Fie,’ zei ze eensklaps tot haar kameraadje, dat maar niets had willen zeggen,
omdat Nel zoo knorrig keek en dat zwijgend naast haar voortliep, ‘zul je niets van
school vertellen, dat geeft natuurlijk weer gezanik.’
‘Als je 't liever niet hebt, zal ik wel niets zeggen maar ik denk anders, dat ze 't erg
leuk zouden vinden van Nero.’
‘De meisjes misschien, maar de Gravin! Hou je echt zooveel van haar, Fietje?’
‘Ja dol, jij niet?’
‘Ik vind haar nog al bedillerig.’
‘Bedillerig? Dat is ze heelemaal niet, als ze aanmerkingen maakt, zijn ze verdiend.
Bedillerig, verbeeld je! Ik wou, dat je eens bij mij thuis kwam, dan zou je pas weten,
wat bedillerig was.’
‘Is je Ma dan zoo lastig?’
‘Ik heb geen Ma meer,’ zei Fietje zacht, ‘eigenlijk heb ik haar nooit gekend, ze is
kort na mijn geboorte gestorven. Ik heb alleen twee groote zusters en die vinden mij
het ondeugenste, ongemanierste kind van de wereld.’
‘Heb je dan ook geen Pa?’
‘Jawel, maar die heeft het vreeselijk druk. Hij geeft ook niet veel om mij, ten
minste, hij bemoeit
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zich zelden met me. Na Ma's dood is hij zoo eenzelvig geworden, zeggen ze. Mijn
eigen Maatje was Pa's tweede vrouw en op het dorp hebben ze me verteld, dat de
zusters altijd jaloersch op haar waren omdat Pa zooveel van haar hield. Daarom
kunnen ze mij ook niet uitstaan, begrijp je?’
‘Maar dan houdt je Pa toch zeker dol van je, als hij zooveel van je Ma hield.’
‘De zusters zeggen altijd tegen hem, dat ik de schuld van Ma's dood ben. Ma is
zoo ziek geworden, toen ik geboren was en toen is zij gestorven. Hoe ik dat nu helpen
kan, begrijp ik niet, maar ze zeggen 't, dus zal 't wel zoo zijn,’ zei Fietje somber.
‘En hou jij veel van je Pa?’
‘Of ik veel van hem houd, o, dol, dolveel! Daarom vind ik het juist zoo vreeselijk,
dat de zusters altijd kwaad van mij vertellen en Pa tegen mij opstoken. Ik ben wel
eens brutaal tegen haar, maar ze plagen me ook zoo en zijn zoo onrechtvaardig tegen
me. De vacanties zijn de ergste tijd van het jaar voor me.’
Fietje schreide achter haar mof.
Nel sloeg een arm om haar heen en trok haar naar zich toe.
‘Huil maar niet, Fie, je kunt het toch niet helpen.’
‘Ik ben thuis niet aardig,’ bekende Fietje, hare oogen afvegend, ‘maar dat komt,
omdat ik de zusters haat!’ voegde ze er hartstochtelijk bij.
Nel's wangen gloeiden van verontwaardiging.
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‘Ik geloof, dat ik ze sloeg,’ zei ze op driftigen toon.
Nu moest Fietje toch lachen.
‘Dat zou je wel laten, ze zijn zoo groot en sterk en zouden het niet onder zich laten,
dat verzeker ik je.’
‘Prettig dan maar voor je, dat je het grootste deel van het jaar hier bent.’
‘Ja, dat heb ik aan onzen dominee te danken. De zusters wilden mijn geheele
opvoeding zelf leiden, dan hadden ze een bezigheid, begrijp je, zoo'n voorwerp om
je humeur op te koelen is heerlijk. De dominee had gelukkig medelijden met me en
wist Pa over te halen, mij van huis te sturen. De zusters wilden me toen naar een
strenge kostschool zenden, maar weer liet Pa zich gelukkig bepraten en plaatste me
hier.’
‘Vinden ze het hier dan niet streng genoeg?’
‘Wel neen, ze vinden, dat ik totaal bedorven word. O, Nel, als ik er aan denk, hoe
het zijn zou als jij eens bij mijne zusters was,’ en Fietje moest hartelijk lachen bij
die gedachte.
‘Het zou best gaan, hoor,’ lachte ook Nel, ‘ik ben alleen maar bang, dat het moord
en doodslag zou geven. Ik zou ze lekker de baas zijn,’ blufte ze een beetje.
‘Je kent ze niet,’ zei Fietje somber, terwijl ze aanbelde. ‘Denk er aan je voeten
vegen, als je de gang vuil maakt, moet je ze zelf aanvegen.’
‘Nu nog mooier, juffrouw de Graaf denkt zeker, dat ze een nieuw dienstmeisje
gekregen heeft, bed-
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den afhalen, de gang vegen, ik ben benieuwd, wat er nog volgen zal.’
‘Wel Nellie,’ vroeg juffrouw de Graaf, toen allen aan de koffietafel hadden plaats
genomen, ‘was het nog al prettig op school?’
‘O ja, heel prettig, wij hadden bepaald plezier, niet waar Fie?’
‘Ja, 't was wel gezellig van ochtend.’
‘Dat doet me pleizier, en kon je nog al volgen, Nel?’
‘'t Ging nog al, Juffrouw, ik weet het zelf zoo niet. De geschiedenis ging vooral
heel goed,’ en ze keek Fie ondeugend aan.
Deze beet zich op de lippen om niet te lachen en begon haastig over iets anders
te spreken.
‘Zou er iets bizonders gebeurd zijn,’ dacht juffrouw de Graaf, ‘enfin ik zal over
een paar dagen wel eens gaan informeeren.’
Toen Nelly eenige dagen later uit school kwam, zei de meid, die haar opendeed,
dat ze even bij de juffrouw in haar kamer moest komen.
‘Wat zou 't nu weer zijn,’ dacht Nel, ‘zeker niets goeds,’ en niet heelemaal op haar
gemak deed ze de deur open en ging naar binnen.
Juffrouw de Graaf zat aan haar schrijftafel en keek eenigszins verbaasd op, toen
ze de deur hoorde open gaan. Zou ze niet hebben hooren kloppen?
‘Heb je geklopt, Nelly?’
‘Neen, waarom?’
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‘Je mag nooit mijn kamer binnenkomen, zonder eerst te kloppen. Ga weer naar buiten
en klop dan eerst.’
‘Gut, hoe flauw, ik ben nu immers eenmaal binnen, een ander keer zal ik wel
kloppen, als u daar zoo op gesteld bent.’
‘Dat is best, doe nu, wat ik je zeg.’
‘Weer naar buiten gaan?’
‘Ja.’
Nel liep driftig de kamer uit, klopte hard op de deur en kwam toen haastig binnen,
zonder antwoord af te wachten.
‘Je moet in 't vervolg wachten, tot ik geantwoord heb, kind.’
‘Wil ik nog eens teruggaan?’ zei Nelly rood van drift, ‘zeg het gerust, ik heb toch
een gevoel, alsof ik een idioot ben, een soort van papieren paljas, u trekt aan de
touwtjes en ik beweeg armen en beenen.’ Buiten adem hield ze op, terwijl ze de
juffrouw uitdagend aankeek. Deze zeide niets en beantwoordde haar blik kalm, doch
zoo ernstig, dat Nel zich gedwongen voelde, hare oogen neer te slaan, terwijl ze haar
hoofd op de borst liet zakken. Zoo stond ze een paar minuten, ze voelde haar drift
verdwijnen en een gevoel van schaamte, omdat ze zich zoo aangesteld had, bleef
achter.
‘Nelly, kijk me eens aan.’
Verlegen sloeg Nel hare oogen op.
‘Ben je nu weer bedaard, kind, doe toch zoo
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dwaas niet, je bent driftig en meent het zoo niet, maar je moet werkelijk leeren je te
beheerschen, of je wordt heel ongelukkig. In het leven zal niet iedereen zooveel
geduld met je hebben, als ik. Beloof je me, je best te doen?’
‘Ik ben geen pop, ik heb een eigen wil en kan niet op ieders wenken vliegen.’
‘Dat hoeft ook niet, kind. Ik houd niet van willelooze menschen, heusch niet, maar
gebruik dat sterke willetje nu eens in de goede richting. Zoo lang je bij mij in huis
bent, moet je mij gehoorzamen, dat is niets buitengewoons en wanneer je je verstand
gebruikt, zul je mij ook willen gehoorzamen, gebruik je wil nu eens in die richting.
Begrijp je me?’
Nel trok hare schouders op.
Juffrouw de Graaf ging op een canapeetje zitten en trok Nel naast zich.
‘Hoor nu eens, mijn kind, op den voorgrond staat, dat je naar mij luisteren moet.
Dat is een uitgemaakte zaak. Ik heb ook een wil, Nelly!’
Nel schoof onrustig op en neer.
‘Gehoorzamen moet je me dus, wees daarvan overtuigd, is het nu niet veel prettiger
voor je, dat uit vrijen wil te doen, dan is immers al het slaafsche er van weg. Het is
toch heel iets anders, iets te doen omdat je het wilt, dan om er toe gedwongen te
worden. Begrijp je me nu goed, Nelly?’
Nel knikte slechts.
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‘Best, denk er maar eens over na, ik vertrouw, dat wij het wel eens zullen worden.
Met dat al ben ik heelemaal afgedwaald van hetgeen, waarover ik je wilde spreken.
Juffrouw Verbeek vindt je niet ver voor je leeftijd.’
‘Dat weet ik wel,’ mompelde Nel.
‘Ze is zelfs bang, dat je de klasse, waarin je nu zit, niet zult kunnen volgen.’
‘Moet ik naar een nog lagere klasse,’ riep Nel, opspringend.
‘Ja, ik ben bang, dat het niet anders kan.’
‘Dat doe ik niet!’ en Nel sloeg met haar vuist op een tafeltje, dat onder haar bereik
stond.
‘Maar Nelly!’
‘Ik doe het niet,’ schreeuwde Nel, ‘ik verdraai het, ziedaar.’
Juffrouw de Graaf keek werkelijk verschrikt, ze had al heel wat beleefd en was
niet voor een kleintje vervaard, maar een jong meisje zulke woorden te hooren
gebruiken, dut was haar nog nooit overkomen. Ze was een beetje overbluft en wist
zoo gauw niet, wat te zeggen. Toen vroeg ze eensklaps aan Nel, die woedend op haar
zakdoek stond te bijten om de tranen terug te dringen, die zij voelde opkomen:
‘Was dat een aardige jongen?’
Nel liet haar zakdoek vallen en keek verbaasd de juffrouw aan.
‘Is ze gek geworden,’ dacht ze.
‘Nu, was het een aardige jongen?’
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‘Welke jongen?’
‘Wel die tuinmansjongen, waarmee je zooveel omging, of was het de staljongen?’
‘Ik ging niet met een tuinmansjongen of een staljongen om.’
‘Niet? Hoe kom je dan aan die leelijke woorden, een beschaafd mensch spreekt
toch zoo niet, ik dacht zeker, dat je veel in aanraking was geweest met het
stalpersoneel. Hoe kom je dan aan zoo'n uitdrukking, Nel?’
Nel keek verlegen voor zich.
‘Nu?’
‘Ik weet het niet, Toet en ik vonden het aardig zoo iets te zeggen.’
‘Dus heeft Toet je dat woord geleerd?’
‘Ja, Juffrouw.’
‘Vin' je het mooi?’
‘Neen, dat niet.’
‘Dus je hebt je zulke uitdrukkingen aangewend, omdat Toet ze zoo leuk vond?’
‘Dat geloof ik wel, Toet vond me zoo flauw, als ik altijd zoo zoetsappig praatte.’
‘Zoo zoo, Nel, en toen was je geen papieren paljas en trok Toet niet aan de draden,
is 't wel?’
Nel wist niets te antwoorden. Die juffrouw toch, ze was haar te slim af, ze had
heusch gelijk, zij had dikwijls gedaan, wat Toet wilde, als ze er zelf eigenlijk niets
aardigs aan vond, maar bang was, dat Toet haar flauw zou vinden en uitlachen.
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Juffrouw de Graaf zag, dat ze overwonnen had en vond het geraden, de zaak nu niet
door meer woorden te bederven.
‘Hoor eens, kindje,’ zei ze gemoedelijk, ‘juffrouw Verbeek heeft me zoo het een
en ander verteld, waar ik wel een beetje van stond te kijken. Je eerste optreden op
school was wel wat brutaal, maar ik geloof, dat daar ook al weer valsche schaamte
bij in 't spel was. Je was verlegen voor de meisjes en daarom deedt je zoo, niet waar?’
Nel knikte van ja.
‘Dat dacht ik wel, we zullen daar nu maar niet verder over spreken. Wat dat plaatsen
in een lagere klasse betreft, willen we eens probeeren, of we het niet samen kunnen
klaarspelen, dat je de klasse, waar je nu in bent, zou kunnen volgen? Als ik aan
juffrouw Verbeek vraag, het nog eens een paar maanden te probeeren en je nu en
dan eens voort-help, beloof je me dan heel goed je best te doen?’
Verheugd keek Nel op.
‘Ja Juffrouw,’ zei ze uit den grond van haar hart.
‘Goed dan, je bent lang niet dom, ik houd het er voor, dat wij veel kunnen inhalen,
maar dan werken, hoor Nel, en niet kinderachtig doen, om de meisjes te amuseeren.
Je hand er op?’
Nel sloeg toe, en juffrouw de Graaf gaf haar een kus.
‘Ik heb zoo'n idee, dat wij nog eens trotsch op je worden, kind.’
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Nel kleurde van blijdschap, de juffrouw scheen haar toch niet zoo heel dom te vinden.
‘En dan alles uit vrijen wil, mijn kind, Nel wordt nog eens een lief, knap, beschaafd
meisje, omdat ze dat wil.’
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Hoofdstuk IX
Een dagje bij oom Jan.
De eerste Zondag van Nelly's verblijf in Amsterdam was aangebroken en zij zou
dien bij haar oom en tante doorbrengen. 's Morgens moest ze met de juffrouw en de
meisjes naar de kerk, maar dadelijk na de koffie mocht ze gaan en daar ze den weg
naar het huis van haar tante niet wist, zou mademoiselle Latour haar brengen. Dit
laatste vond Nel het minst prettig, want hoewel ze al wat aangeleerd had en wat meer
durfde, was Fransch spreken haar fort nog niet en Mademoiselle verstond geen woord
Hollandsch, of hield zich tenminste zoo. Al de meisjes waren dien dag uitgevraagd,
behalve Thea, die geen familie in Amsterdam had. Nel voelde medelijden met haar,
toen zij de een na de ander zagen vertrekken, terwijl ze op mademoiselle Latour
wachtte en ze samen in het salon voor de ramen zaten. De arme Thea zag er weer
zoo bleek uit, ze hoestte altijd. Ze had eigenlijk niemand in de wereld, die veel om
haar gaf, haar voogd be-
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moeide zich niet meer met haar dan noodig was en ze had geen andere familie, dan
dien oom.
‘Vin' je het niet naar, niet uit te gaan vandaag, Thealief?’
Thea trok zuchtend hare schouders op.
‘Dat ben ik gewoon, ik ga straks wat met de juffrouw wandelen, ze is altijd erg
lief voor me. Ik ga eigenlijk niet eens graag uit, ik ben zoo anders dan andere meisjes,
zoo gauw moe, weet je. Ik ben haast nog 't liefst met de juffrouw alleen, ze is altijd
zacht en goed voor me en begrijpt me zoo. Hou je ook niet veel van haar?’
‘Jawel,’ zei Nel aarzelend, ‘ik geloof het wel, soms heel veel, maar dan weer vind
ik haar zoo streng, dan heb ik in eens een hekel aan haar.’
‘Je zult hoe langer hoe meer van haar houden, dat weet ik zeker.’
Juffrouw Latour kwam binnen.
‘En bien, ma petite, je suis prête.’
Nel schoot in een lach, het was zoo komisch, dat kleine menschje tegen haar, de
groote, stevige Nel, ma petite te hooren zeggen. Ze stond op en gaf Thea een kus.
‘Dag Thea, ik hoop maar, dat je het ook een beetje gezellig zult hebben.’
‘Dat zal ik zeker wel, veel plezier, hoor.’
Hoewel het mooi weer was, namen zij toch maar een tram, daar Nelly anders zoo
laat bij haar familie aankwam. Mademoiselle Latour deed haar
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best een gesprek aan te knoopen, maar in de tram durfde Nel minder dan ooit Fransch
spreken, zoodat zij niet veel meer antwoordde dan, oui en non, met een knikje van
haar hoofd haar aldus geuite opinie kracht bijzettend. De tram hield dicht bij het huis
van haar oom stil en toen Nel uitstapte, zag zij haar zes nichtjes staan, die wel
denkend, dat ze om dezen tijd komen zou, haar stonden op te wachten. Nel was blij
ze te zien, ze had zelf niet geweten, dat het zien van die bekende gezichtjes haar
zoo'n genoegen zou doen. Ze vloog op Dot en Kitty aan en vergat heelemaal dat
juffrouw Latour bij haar was. Daar hoorde ze zeggen:
‘Adieu, Nelly, je m'en vais.’
‘O, Juffrouw,’ zei deze een kleur krijgend, ‘ik had u heelemaal vergeten.’
Juffrouw Latour, die steeds beweerde geen woord Hollandsch te verstaan,
glimlachte om haar verlegenheid en verzekerde goedig, dat ze het haar niet kwalijk
nam, ze kon best begrijpen, dat het weerzien van zulke lieve nichtjes haar alles deed
vergeten.
‘Wilt u niet mee naar binnen gaan?’ vroeg Greta in 't Fransch, met gloeiende
wangen, omdat ze zoo durfde.
Maar de juffrouw bedankte, ze vond het heel vriendelijk, maar ze had geen tijd,
daar kwam de tram aan, waarmee ze terug moest gaan.
Beleefd wachtten de kinderen, tot de juffrouw was weggereden en daarna ging 't
in triomf naar
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huis, Nel met Dot en Kitty ieder aan een hand en omringd van de vier andere meisjes.
Tante Katrien, die ze had zien aankomen, deed zelf open en pakte Nel eens recht
hartelijk.
‘Dat doet me pleizier, beste meid, je nu eens een dagje bij ons te hebben. En hoe
maak je het wel? Ga maar gauw mee naar binnen en dan moet je me eens alles
vertellen. Hier Bets, neem haar goed aan en Truuske, ga jij eens vlug aan Pa zeggen,
dat Nel er is. Zie zoo, Nellylief, kom hier nu eens gezellig zitten, straks gaan we nog
wat uit, maar eerst moest ik weten, hoe je het gehad hebt.’
‘Daar is Pa al,’ riep Truus en trok haar vader mee naar binnen.
Nel ging naar hem toe en ook hij begroette haar hartelijk.
‘Zoo blondje, welkom bij ons, je moet het hier nu maar als je thuis beschouwen,
zoolang je in Amsterdam bent.’
‘Toe, ga nu ook zitten, Jan, dan zal Nel ons eens vertellen, hoe alles haar bevallen
is, wat die juffrouw voor een mensch is, enz.’
‘Dat weten we immers al, een engel met prachtoogen!’
Nel lachte.
‘Pa had gelijk, ze heeft bizondere oogen. Ik ben er eigenlijk een beetje bang voor,
als ze je aankijkt, krijg je zoo'n gevoel, dat je niets meer te zeggen hebt.’
Haar oom sloeg zijne handen in elkaar.

Felicie Jehu, Nel de ontembare

124
‘Alle goden, dat zegt Nel de ontembare, dat wonder moet ik toch ook eens zien, Nel,
ik kom je eens een visite maken en doe dan als 't je blieft eens iets heel ondeugends,
zoodat ik die wonderoogen in volle kracht zie.’
Nelly lachte en al de kinderen stemden hiermede in, ofschoon de kleintjes nu juist
niet precies wisten, waarom.
Tante echter keurde volstrekt niet goed, dat haar man zoo sprak. Die juffrouw
scheen werkelijk invloed op Nel te hebben en dan was het verkeerd, daarmee te
spotten.
‘Kom Jan, wees nu niet zoo flauw, anders kun je net zoo goed weer weggaan, zoo
komen we nooit verder. Laat Nel nu eens vertellen.’
‘Ik zal zoet zijn, Maatje, mag ik dan als 't u blieft blijven?’ en met een overdreven
zoetsappig gezicht ging hij recht op zijn stoel zitten.
‘Leukerd!’ schreewde Hanna en vloog op zijn schoot.
‘Maar Hanna, ben je mal! Jan, je maakt je werkelijk te familiaar met de kinderen.’
‘Hanna, zal ook zoet zijn, niet waar troeleke? Laat ze maar bij me blijven zitten.
Vooruit Nel, we luisteren.’
‘U moet vragen, anders weet ik niets te vertellen.’
Nu, dat kon tante Katrien best en weldra wist ze tot in de fijnste puntjes alles, wat
Nel die week wedervaren was. Zij knikte tevreden.
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‘Heel goed,’ zei ze, ‘het zal best gaan. Die juffrouw de Graaf lijkt me werkelijk een
superieure vrouw. Ik ben toch zoo blij voor je, Nel, dat je daar nu bent, want heusch,
je was een onmogelijk kind.’
‘Ik vond haar nog al een vroolijke, aardige meid.’ zei haar oom. ‘Waarom zwieren
je krullen niet meer rond je bol, dat stond je veel liever.’
‘Dat wil de juffrouw niet hebben.’
‘Nu vallen de prachtoogen me tegen, ze kunnen niet goed zien. Wat een smaak,
om liever zoo'n stijf bij elkaar gebonden bosje haar te zien, dan zoo'n kopje van losse
krullen omringd.’
‘Ja, Jan, jij ziet alles uit een artistiek oogpunt, maar de juffrouw heeft groot gelijk,
ze is veel te groot voor zoo'n wild hoofd, dat staat niet fatsoenlijk.’
‘En Greta en Bets mogen wel met zwierharen loopen.’
‘Die zijn nog zooveel jonger. Nel is verbazend ontwikkeld voor haar leeftijd, ze
ziet er uit als een jonge dame.’
‘Als altijd zwicht ik voor Moeder's meerdere wijsheid, maar voor mijn pleizier
doet Nel van middag aan tafel dat leelijke lint af, niet waar rozeknop?’
‘Man, wat ben je toch onverstandig.’
‘Altijd geweest, daarom heb ik zoo'n wijze vrouw genomen, anders liep alles
verkeerd, begrijp je.’
Kitty had met groote oogen naar dit gesprek geluisterd. Zij begreep er niet veel
van, maar had
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een gevoel, alsof er van haar Paatje kwaad gesproken werd.
Zij kwam aan haar vaders knie staan en keek haar moeder boos aan.
‘Kitty houdt van Paatje,’ zei ze.
‘Is het echt waar, kabouter?’ en lachend trok hij haar op zijn andere knie, terwijl
Hanna, bang, dat zij weg moest, hem stevig vasthield.
‘Veel,’ verklaarde Kitty, ‘zooveel als een heel huis vol, Paatje is zoet,’ en zij
nestelde zich gezellig tegen hem aan.
‘Wat is dat kind toch dol op Oom,’ zei Nel.
‘Hij bederft haar ook zoo, al de kinderen trouwens, het is werkelijk moeieijk voor
mij, daar tegen op te roeien. Kom, kinderen, nu gaan we uit, een prettige wandeling
maken. Ga nu van Pa's schoot af, Hanna, en Kitty ook, toe dan.’
Hanna sprong gehoorzaam op den grond, maar Kitty klemde zich aan haar vader
vast. Deze trachtte hare armpjes los te maken, maar zij hield hem stevig vast en begon
te huilen.
‘Kit wil bij Paatje blijven.’
‘Dat kan nu niet, kleine meid, Paatje moet nog werken, pas op, kijk Ma eens boos
kijken.’
Kitty sloeg hare betraande oogjes op en keek van onder Pa's arm uit naar moeder,
die er inderdaad alles behalve tevreden uitzag.
‘Laat me los, prul, toe dan, wees nu zoet.’
Kleine Kitty kroop nog dichter tegen hem aan.
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Nu was het uit met het geduld van haar moeder, tamelijk hardhandig nam zij haar
uit haar vaders armen en zette haar op den grond.
‘Stoute meid, wil je wel eens gehoorzaam zijn, als je nu niet dadelijk ophoudt met
huilen, krijg je niets van het dessert van middag. Is het nu uit?’
Kitty keek nog eens naar haar vader, doch deze had zich afgewend en stond
zenuwachtig op zijn snor bijtend, uit het raam te kijken. Ziende, dat ze van dien kant
niet op hulp kon rekenen, begon ze hare traantjes af te drogen, terwijl ze zachtjes
snikte: ‘Kitty is al zoet, Kitty wil wel dessert.’
‘Stil dan, voor dezen keer zal ik dan maar weer goed op je zijn, maar als je weer
ongehoorzaam bent, krijg je niets, begrepen?’
Kitty snikte nog even en knikte van ja.
‘Hè Tante,’ fluisterde Nel, ‘hoe kunt u nu zoo hard tegen dat engeltje zijn.’
‘Op 't oogenblik is ze heelemaal geen engeltje, ze is eigenlijk de stoutste van de
kinderen. Oom bederft haar zoo, 't is meer dan erg. Nu jongens, maak je klaar en laat
Truitje de kleintjes aankleeden, dan doen Nel en ik ook ons goed aan in dien tijd.’
Zij maakten een prettige wandeling buiten. De kinderen waren allerliefst, vooral
Dot en Kitty zagen er snoezig uit. Dot had een wit manteltje aan en een daarbij
passend kapje op, terwijl kleine zwarte Kitty heelemaal in 't vuurrood was. Net een
klein
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duiveltje, zei haar moeder, maar Nel vond het schattig en was het geheel met haar
oom eens, op wiens verzoek het kleintje in dit roode pakje gestoken was.
‘Daar heb je Wim,’ riep Truuske en vloog een lang jongmensch te gemoet, dat op
zijn gemak kwam aanslenteren. Wim ving Truuske op, hief haar in de hoogte en
bracht haar spartelend weer bij het gezelschap.
‘Laat me los, Wim, ik ben al tien!’
Hij zette haar lachend op den grond.
‘Dat is waar ook, je wordt al een heele jonge dame, je bent zoo'n klein alikruikje,
dat ik altijd denk, dat je nog een draagkindje bent.’
Nu werd Wim hartelijk begroet door het heele troepje, behalve door Nel, die zich
een beetje verlegen achteraan hield.
‘Laat ik jullie eens met elkaar bekend maken. Dat is Willem de Lange, een goed
vriend van ons en dit is mijn nichtje, Nelly van der Sluys.’
Willem nam zijn hoed af en reikte Nel de hand.
‘Ik heb al over u hooren praten, juffrouw van der Sluys, en de nichtjes hebben mij
heel wat verhalen gedaan van hun prettige kerstdagen.’
Nel stak ook haar hand uit, doch wist niet, wat te antwoorden, ze voelde zich
verlegen. Die kinderen hadden zeker wel verteld, hoe raar ze soms gedaan had.
‘Juffrouw van der Sluys,’ lachte tante Katrien,
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‘welzeker, kan het nog deftiger. Zeggen jullie maar Nel en Wim, Nelly is nog een
kind en al heeft Wim den eerbiedwaardigen leeftijd van twintig bereikt, daarom zal
hij toch wel bij zijn naam genoemd willen worden.’
‘Graag,’ verklaarde Wim, ‘als juffrouw Nelly het goed vindt.’
Hij keek haar met welgevallen aan, wat een lief, frisch meisje was dat, hij had zich
de beruchte Nel uit de verhalen van de kinderen heel anders voorgesteld.
Nel bloosde en knikte toestemmend.
‘Wel Nel, waar is je tong, ik heb je nog nooit zoo zwijgend gezien. Weet je wat,
Wim, loop met ons mee en probeer dat bevroren tongetje wat te ontdooien. Nel
verlegen, een nieuwe phase in haar bestaan,’ en tante Katrien lachte hartelijk.
Nel hield veel van haar tante, zij vond haar bizonder lief en gezellig, maar nu was
zij toch boos op haar. Was dat een manier van doen, haar als een klein kind te
behandelen en haar zoo verlegen te maken, zij was toch ruim zestien jaar.
Willem de Lange was naast haar gaan loopen en keek haar eens van terzijde aan.
‘Wat een beeldje,’ dacht hij, ‘dat beetje verlegenheid staat haar wel lief.’
Hij begon druk met haar te praten en het resultaat was, dat Nel hem een aardig
jongmensch vond, zoo niets geen stijf stadsheertje. Het speet haar
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bepaald, toen zij thuis waren en Wim afscheid nam, zij hadden zoo gezellig gebabbeld.
Tante Katrien vroeg hem, om te blijven eten, maar tot zijn spijt kon hij niet, hij had
zijn woord al gegeven. Toen hij weg was, zei tante Katrien:
‘Dat is toch zoo'n beste jongen en hij heeft zooveel talent.’
‘Talent Tante? Wat is hij dan?’
‘Ook schilder, hij werkt veel bij Oom, daardoor kennen wij hem. Hij is een wees
en heeft zoo'n behoefte aan hartelijkheid, daarom beschouwen wij hem half als onzen
zoon. Waar is Mijnheer, Truitje?’ liet ze er op volgen, zich tot het dienstmeisje
wendend, dat bezig was de kinderen van haar goed te ontdoen.
‘Nog op het atelier, Mevrouw.’
‘Weet je wat, Nel, wij zullen hem daar eens gaan verrassen, dan kan je meteen het
atelier eens zien. Neen jongens, jullie blijft hier, met zoo'n karavaan kunnen we Pa
niet overvallen. Let jij op de kinderen, Greta, Truitje is vandaag alleen en heeft wel
wat anders te doen. Lief zijn, hoor jongens, en naar Greta luisteren. Ga je mee, Nel?’
Nel volgde haar tante naar boven en nadat deze zacht de deur geopend had, traden
zij het atelier binnen.
‘Ik mag altijd binnenkomen, ik stoor hem nooit,’ zei haar tante zacht, ‘anders
niemand, dat begrijp je.’
Haar oom zat voor zijn ezel, doch hij werkte niet
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en keek op, toen hij de deur hoorde opengaan.
‘Dat is nu eens aardig, ik ben blij, dat jullie thuis bent, ik kan vandaag niet goed
werken. Kom hier, Nel, en zeg hoe je dat vindt.’
Nel sloop zachtjes nader, ze had zoo'n gevoel, dat ze hier alles even zacht moest
doen.
Op den ezel stond een bijna voltooid stuk, moeder met kind voorstellend, de moeder
een schoone, zachte vrouw, het kind een heerlijk mollig wezentje.
‘O wat engelachtig,’ riep Nel uit, ‘O, Oom wat een dot!’
‘Ja mooi hè? Ik ben bizonder gelukkig geweest met mijn model dezen keer. Jammer
maar, dat ik er nu niet goed meer aan voort kan.’
‘Waarom niet, Oom?’
‘Het kindje is ziek, gisteren kreeg ik een boodschap en vandaag heb ik eens laten
vragen. Het ging niet beter, integendeel. In ieder geval is het mooie, mollige van het
schepseltje vooreerst weg.’
‘Het spijt me zoo voor je,’ zei zijn vrouw, haar arm om hem heen slaande, ‘je was
zoo bizonder ingenomen met dit stuk.’
‘En met mijn model. Je moet weten Nel, dat het soms verbazend lastig is een model
te vinden, dat met je voorstelling van iets overeenkomt. Daarbij is dit zoo'n fatsoenlijk
vrouwtje, ze wil lang niet voor iedereen zitten en doet het alleen, omdat ze niet anders
aan den kost kan komen. Al weduwe, toen haar kind een maand oud was en zwak
en
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teer van gestel. De stakkerd, als haar kindje nu maar gauw beter wordt, ze verafgoodt
het.’
‘Kunnen we ook iets voor haar doen, iets zenden, of zoo.’
‘Dat dacht ik ook, ik zal na het eten eens even zelf gaan kijken, dat zal het beste
zijn.’
‘Ja, dat vind ik heel goed. Mag Nel hier nog even rondkijken, dan ga ik naar
beneden om eens te zien, of alles in orde is en zal bellen, als je komen kunt.’
‘Best, wij zullen ons wel een half uurtje amuseeren, kom maar hier, Nel, dan zal
ik je de schetsen eens laten zien van mijn laatste doek, dat nu tentoongesteld wordt.’
Het half uur vloog om en toen de bel beiden naar beneden riep, speet het Nel
bepaald. Zij hield zooveel van schilderijen en teekeningen en wat haar oom er bij
vertelde, was zoo interessant. Wat was oom Jan toch sympathiek, zij hoopte maar,
dat hij een beetje van haar hield, zij zou het vreeselijk vinden, als hij haar een naar
meisje vond.
Aan tafel heerschte een prettige toon.
Tante had ter eere van Nel voor een lekker dinertje gezorgd en de kinderen waren
wel vroolijk, maar nooit lastig of hinderlijk.
‘Toch aardig,’ dacht Nel, ‘dat die kinderen zoo gezeggelijk zijn. Het zou toch lang
zoo prettig niet zijn, als ze allemaal het hoogste woord wilden hebben of dwingerig
waren.’
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‘Zingt Paatje na het eten voor ons?’ vroeg Dot, ‘'t is Zondag vandaag.’
‘Ja, Paatje zingt,’ verklaarde Kitty beslist.
Haar vader lachte eens.
‘Ik ben bang, kleine kabouters, dat ik jullie vanmiddag moet teleurstellen, ik moet
straks noodzakelijk even uit.
Denk je lang weg te blijven, Jan?’
‘Neen, ik ga alleen maar even naar het kindje van Bertha kijken.’
‘Wil ik ze dan maar ophouden tot je thuiskomt, ze vinden het zoo heerlijk, als je
voor hen zingt.’
‘Best, je hoort het, kleuters, je mag opblijven, tot ik thuis kom en dan zal ik zingen
tot ik schor ben.’
‘Paatje hoeft niet schor te worden,’ verklaarde Kitty ernstig.
‘Niet? Daar ben ik blij om, het is toch prettig, als je zulke goede kinderen hebt,’
en lachend stond hij van tafel op.
De anderen volgden zijn voorbeeld en op voorstel van tante Katrien werden er nu
wat spelletjes gedaan, totdat Pa terug zou zijn gekeerd. Dat duurde langer, dan zij
gedacht hadden. Kitty begon al te gapen, doch wilde liever niet naar bed en haar
moeder vond, dat zij houden moest, wat zij beloofd had. Daar hoorde men eindelijk
een sleutel in het slot omdraaien en eenige oogenblikken later kwam de heer des
huizes binnen. Hij zag bleek en de kinderen, die hem tegemoet geloopen waren, zacht
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van zich afduwend, ging hij mistroostig zitten.
‘Was het niet goed met het kindje?’ vroeg zijn vrouw zacht.
‘Dood,’ was alles, wat hij antwoordde, terwijl hij voor zich heen staarde.
‘Wat zeg je, Jan, och, die arme vrouw! Ze was zeker wanhopend, zoo'n lief kindje.’
Haar man streek met de hand over zijne oogen, als om een naar vizioen te doen
verdwijnen. Toen barstte hij los:
‘Het was ellendig, armoede troef, een klein, tochtig kamertje, met slechts de
hoognoodige meubels. Op het bed het doode engeltje en voor het bed de wanhopende
moeder, die zich verweet, niet goed genoeg op haar kind gepast te hebben! Het schijnt
kou gevat te hebben en nu verwijt ze zich, dat zij het kind als model mee heeft
uitgenomen, toen het al hoestte en dat het daardoor ziek is geworden en gestorven.’
Even zat hij met het hoofd onder zijn hand te peinzen. Niemand durfde de stilte
te verbreken. Toen sprak hij weer:
‘Maar mijn God, ze kon immers niet anders, ze moest toch voedsel voor zich en
het kind verdienen. Had ze me maar gezegd, dat het hoestte, zoo'n barbaar ben ik
toch niet, dat ik haar dan gedwongen zou hebben toch te komen. Ze zegt, dat ze niet
thuis durfde blijven, omdat ik gezegd had, dat er haast bij het doek was.’
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Hij legde zijne armen op tafel en liet zijn hoofd er op rusten. Zijn vrouw boog zich
over hem heen.
‘Doe je zelf toch geen verwijten, Jan, je bent de beste, teerhartigste man van de
wereld, je hebt die vrouw toch niet gedwongen te komen. Het is ellendig en vreeselijk
treurig, maar zulke gevallen komen zooveel voor, het leven is soms zoo wreed.’
‘Ja, wel wreed, maar het moest zoo niet zijn, het verontschuldigt ons niet, als wij
niet alles doen om die ellende te verhelpen en te voorkomen. Ik zal me eeuwig
verwijten, dat ik Bertha gezegd heb, toch niet weg te blijven, omdat ik haast met dat
doek had.’
‘Zingt Paatje nu voor ons?’ vroeg een vleiend stemmetje.
‘Stil Dot, laat Paatje met rust, hij heeft nu geen lust in zingen.’
Haar man stond echter langzaam op en zette zich, tot haar verbazing, aan de piano.
Na eenige inleidende accoorden begon hij met zachte, weemoedige stem te zingen.
Kleine kleuters, blond en blij,
Komen met de maand van Mei.
Zoete snoetjes,
Dribbelvoetjes
Kleine kleuters, blond en blij,
Slapen in een bed van zij.
Kleine kleuters, arm en schraal,
Oogjes kijken ziek en vaal,
Stille hikjes.
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Traantjes, snikjes,
Kleine kleuters, arm en schraal,
Slapen in een hospitaal.
Kleine kleuters, lief en teer,
Woelen angstig heen en weer.
Niemand kent ze,
Of verwent ze,
Kleine kleuters, lief en teer,
Gaan naar onzen lieven Heer.

Toen hij dit bekende liedje gezongen had, bleef hij met gebogen hoofd bij de piano
zitten. Het was doodstil in de kamer, niemand waagde het deze stilte te verbreken,
tot het stemmetje van Kitty fluisterde:
‘Is het kindje van Bertha nu ook bij onzen lieven Heer?’
Toen bukte zich haar vader en nam haar in zijne armen. Tranen stonden in zijn
oogen, toen hij het kind tegen zich aandrukte, terwijl hij zei:
‘Ja liefje, het zoete kindje is nu een engeltje.’
Kitty knikte tevreden.
‘Kit wil ook een engeltje worden, wanneer wordt Kit een engeltje?’
‘Och!’ riep Nel, ‘hoor eens!’
Maar haar vader drukte haar snoetje tegen zijn gezicht en zei met trillende stem:
‘Nog lang niet, hoop ik, Kitty moet bij Paatje en Maatje blijven, zij kunnen haar
niet missen.’
‘Dat is goed,’ verzekerde het kind tevreden, zich wat gemakkelijker op zijn schoot
zettend, ‘nu heeft Kitty slaap, nacht Paatje!’
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Hoofdstuk X
Schermutselingen
Toen Nel 's Maandags met Fietje uit school kwam, zag ze eensklaps Willem de
Lange, die met uitgestoken hand op haar toekwam.
‘Dag Nel, wat aardig, dat ik je ontmoet. Hoe gaat het sinds gisteren?’
Nel gaf hem eenigszins verlegen een hand. Wat een typische jongen, om zoo maar
op haar af te komen, alsof zij hem al jaren kende en zij had nauwelijks een half uur
met hem gesproken. Ze vond het wel een beetje gek, vooral tegenover Fietje, wat
moest die er wel van denken.
‘Stel me eens aan je vriendinnetje voor.’
Eenigszins onhandig voldeed Nel aan dit verzoek en liet er dadelijk op volgen:
‘Kom Fie, we moeten doorloopen, we zijn toch al laat. Dag Willem.’
Maar deze liet zich zoo niet afschepen.
‘Hebben de dames zoo'n haast? Dan mag ik zeker wel een eindje mee oploopen,’
en de daad bij het
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woord voegend, stapte hij naast Nel voort, die verlegen voor zich keek, maar het in
den grond van haar hart wel aardig vond.
Fietje kreeg een kleur en trok Nel aan haar mouw.
‘We mogen niet met jongens op straat loopen,’ fluisterde ze.
‘Och kom,’ zei Nel, ‘hou je mond toch.’
Zij vond het niets geschikt, dat Willem hooren zou, dat ze zoo onder de plak zat,
zooals ze het noemde.
Fietje zweeg en Nelly begon vroolijk te babbelen. Ze was er trotsch op, dat zoo'n
meneer als Willem toch al was, notitie van haar nam. Het was waar, de juffrouw had
haar gewaarschuwd, dat ze nooit met jongens over straat mocht loopen, maar er bij
gevoegd, dat ze haar dat zei, omdat het nu eenmaal regel van haar huis was en zij op
zooveel verschillende meisjes moest passen, maar dat ze er overigens volstrekt geen
kwaad in zag, als een meisje vriendschappelijk met een jongen omging, als die jongen
bij haar ouders aan huis kwam en deze hem dus kenden. ‘Zij hoeft het trouwens niet
te weten,’ dacht Nel, ‘Fietje zal niet klikken, daar ben ik niet bang voor.’
Al pratende waren ze dicht bij huis genaderd en juist wilde Nel Willem vragen,
nu maar liever niet verder mee te gaan, toen ze tot haar schrik eensklaps Louise
Hannema zag aankomen.
‘Kijk, daar heb je Louise Hannema, wat kijkt ze naar ons, zeker jaloersch,’ zei
Willem lachend,
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‘je moet weten, dat kind verbeeldt zich, verliefd op me te zijn.’
‘Hè Willem!’
‘Waarom hè Willem, het is een feit, dat mag ik wel constateeren. Wel een aardig
ding, maar een beetje mal.’
Louise was intusschen naderbij gekomen en gaf Willem met haar liefste lachje de
hand.
‘Dag Wim, wat aardig, dat je Nel ook kent, daar heeft ze me nooit iets van verteld.’
‘Ken jij Nel dan?’ vroeg hij verbaasd.
‘Natuurlijk, ze is ook in den kost bij de gravin. Het kind schijnt thuis wat ondeugend
te zijn geweest en moet nu gedresseerd worden. In 't begin was het vreeselijk, maar
nu gaat het wel wat beter, niet waar Nelleke?’
Nel werd donkerrood van boosheid en verlegenheid. Zoo'n spook, haar zoo te
vernederen, te doen alsof ze een stout kind was, dat wat klein gehouden moest worden
en dat tegenover Willem, die haar zoo geheel als een jonge dame behandeld had.
‘Hou je mond,’ siste ze tegen Louise.
‘Tut, tut, wat beleefder, kindje, als de gravin ziet, dat je zoo driftig wordt, krijg je
met de zweep, in figuurlijken zin natuurlijk, ofschoon ik geloof, dat bij zoo'n natuur
een echte zweep meer helpen zou,’ voegde ze er lachend tegen Willem bij.
Willem keek Nel eens aan en lachte ook.
Hemel, wat werd dat kind driftig en dat zoo
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midden op de straat. Straks kwam er nog een uitbarsting, hij maakte, dat hij wegkwam.
‘Dag dames, adieu, niet kibbelen hoor, als ik weg ben.’
Hij gaf beiden een hand en hield Nel's hand even vast.
‘Maak je toch niet zoo boos Nel, ze wilde je maar een beetje plagen. Als ze het te
bont maakt, zeg je het mij maar, dan zal zij eens met de zweep hebben. In figuurlijken
zin natuurlijk,’ voegde hij er, Louise nabootsend, bij.
‘Dag kleine meid, Fietje heet je, geloof ik, trek Nel's mantel maar niet kapot, ze
gaat al mee,’ en met zijn hoed zwaaiend, liep hij weg.
‘Ga nu mee, Nel,’ haastte Fietje ‘we komen bepaald te laat.’
Maar Nel luisterde niet naar haar. Ze keek Louise woedend aan en zei:
‘Valsch schepsel, om mij zoo bespottelijk te maken, maar Willem heeft gelijk, je
bent jaloersch.’
Louise kreeg een schok, alsof ze door een adder gebeten was.
‘Zei Willem dat? Je jokt 't!’ riep ze.
‘Stil toch,’ vermaande Fietje, ‘ga nu toch mee.’
‘Ik jok het niet, zei hij 't niet, Fie?’
Fietje knikte bevestigend.
Louise had moeite hare tranen in te houden.
‘Naar dier, dat zal ik je inpeperen,’ en woedend liep ze naar huis, gevolgd door
Nel en Fietje,
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welke laatste bijna schreide van zenuwachtigheid, omdat het al over half één was.
Toen zij thuis kwamen, waren de andere meisjes allen al gezeten en juffrouw de
Graaf keek alles behalve vriendelijk, toen het drietal binnenkwam.
‘Waar komen jullie zoo laat van daan?’ vroeg ze.
Nel en Fietje antwoordden niet, maar Louise zei op haar vriendelijksten toon:
‘Van school, Juffrouw, ik kon een boek niet vin den en daardoor ben ik wat laat.
Ik maak u wel mijne excuses.’
‘Zoo; nu, maak in't vervolg wat meer voort. En jullie, Nel en Fietje?’
Nel voelde, dat ze een kleur kreeg en dacht er in eens aan, wat Louise tegen Willem
gezegd had. Daar hadt je het alweer, geen oogenblikje mocht ze zich verlaten, of ze
moest er verantwoording van doen. Ze bedankte er voor en antwoordde op brutalen
toon:
‘Van school natuurlijk, waar zou ik anders van daan komen.’
Juffrouw de Graaf keek haar met gefronste wenkbrauwen aan.
‘Matig je toon wat, kind, je vergeet tegen wie je spreekt. Komt Fietje ook regelrecht
van school?’
Fietje antwoordde niet en slikte hare tranen weg, ze speelde zenuwachtig met haar
vingerdoekje en keek voor zich.
‘Nu Fietje, versta je me niet?’
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‘Ja, Juffrouw,’ fluisterde Fietje.
De juffrouw keek verwonderd van de een naar de ander.
‘Wij zullen er nu maar niet verder over spreken. Kom, meisjes, laten wij beginnen.’
Eerst werd er geen woord gesproken, er heerschte een ontstemming, die op allen
drukte, maar langzamerhand begon het gesprek wat levendiger te worden.
‘Zeg Nel,’ zei Louise opeens, ‘hoe ken je eigenlijk Willen de Lange, ik was
verbaasd, toen ik je zoo vertrouwlijk met hem zag loopen.’
Ze keek Nel vriendelijk aan, alsof ze zich volstrekt niet bewust was, iets gezegd
te hebben, dat voor Nel onaangename gevolgen kon hebben.
Fietje echter, onderdrukte een kreet van schrik en Nel keek Louise woedend aan.
Juffrouw de Graaf keek opmerkzaam van de een naar de ander. Toen zei ze op
een toon, dien Nel niet van haar kende:
‘Bedoelt Louise, dat je met Willem de Lange uit school gekomen bent, Nelly?’
Nel sloeg hare oogen neer en stotterde: ‘Ja, Juffrouw.’
‘Heb ik je soms vergeten te zeggen, dat ik zoo iets volstrekt niet hebben wil?’
Nel schudde van neen.
‘O, ik dacht het soms. Dus je wist, dat ik het bepaald verboden had?’
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‘Ja.’
‘Goed, je moet straks eens bij mij komen, in mijn kamer, zoodra de koffie
afgeloopen is.’
Louise keek triomphant rond, haar anders zoo vriendelijk mondje had nu een
hatelijke uitdrukking en ze zag er alles behalve lief uit. Juffrouw de Graaf keek haar
eens aan en zei toen kortaf:
‘En jij, Louise, komt ook van middag na schooltijd bij me, jou moet ik ook eens
sproken.’
Verschrikt keek Louise op. Waarom moest ze haar nu spreken, ze hadt toch niet
geklikt? Ze wist dat juffrouw de Graaf daar een grooten hekel aan had en dacht het
nog al zoo handig aangelegd te hebben. De zegevierende uitdrukking was geheel
verdwenen, toen ze zacht antwoordde, dat ze er aan denken zou.
Toen ieder klaar was, stond de juffrouw op en wenkte Nel haar te volgen. Met een
ruk stond Nelly op, ze zou eens toonen, dat het haar niet eens kon schelen, zij, Nelly,
zou met hare vrienden loopen, als ze wou en daarmee uit.
Toen echter de deur der kamer van Juffrouw de Graaf achter haar gesloten was,
voelde ze haar moed al wat zakken, ze kreeg weer dat gevoel, van niet tegen deze
op te kunnen. Juffrouw de Graaf ging zitten en liet Nelly voor zich staan. Deze zou
ook graag zijn gaan zitten, maar de juffrouw gaf haar geen teeken en uit zich zelve
een stoel nemen, dat durfde ze niet. Ze vond het bespottelijk
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ze begreep het zelve niet, maar ze durfde niet.
‘Zie me eens aan, Nelly,’ hoorde ze zeggen.
Langzaam keek ze op en zag de groote oogen van Juffrouw de Graaf op zich
gevestigd met die uitdrukking, waar ze juist zoo bang voor was, die haar altijd deed
gevoelen, dat ze tegenover haar meerdere stond.
‘Heb je al meer met jongens geloopen, sinds je hier bent?’
Met jongens geloopen, wat dacht die juffrouw wel, ze was toch een jonge dame.
Verontwaardigd antwoordde ze:
‘Ik had nooit met jongens geloopen. Bedoelt u met jongens mijnheer de Lange?’
Juffrouw de Graaf beet zich op hare lippen. Ze vond het een brutaal antwoord,
maar toch moest ze inwendig lachen om deverontwaardiging, waarmee het gegeven
werd.
‘Ja, dien bedoel ik. Was het de eerste keer, dat je met hem liep?’
Wacht, dacht Nel, ik zal je foppen.
‘Neen,’ zei ze, ‘de tweede keer.’
‘Zoo, dus was het de tweede keer, dat je rechtstreeks tegen mijn verbod handelde.’
Nel begon er pret in te krijgen, als ze de juffrouw maar niet aankeek durfde ze
wel.
‘Neen, de eerste keer,’ antwoordde ze,
Juffrouw de Graaf werd driftig; wat verbeeldde zoo'n nest zich wel, dat ze haar
kon behandelen,
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als die prullen van gouvernantes, die ze gehad had.
‘Zeg eens kind, hou je me voor den gek? Ik raad je aan, dat niet te probeeren, want
dan ben je aan 't verkeerde adres, en zou je er niet gemakkelijk afkomen, denk daar
aan!’
Nel zag, dat de juffrouw driftig werd, haar oude natuur kwam geheel boven, lekker,
als ze zich flink opwond, kon het haar niets meer schelen, voor dien kalmen ernst
was ze bang, maar of ze tegen haar opvloog, daar gaf ze niet om.
‘'t Is, zooals ik zeg, of u er kwaad om wordt, of niet, ik heb geen lust om voor uw
pleizier er om te jokken.’
De toon, waarop deze woorden werden uitgesproken was zoo brutaal en de manier,
waarop Nel de juffrouw plotseling aankeek, zoo uitdagend, dat deze haar bloed voelde
koken en moeite had, haar geen klap in 't gezicht te geven. Juffrouw de Graaf was
gewoon veel, heel veel zelfs, eenvoudig door haar persoonlijkheid van hare pupillen
gedaan te krijgen. Zoo rechtstreeks tegen haar opstaan, had nog zelden een gedurfd.
Zij slikte een paar maal achtereen, worstelende met haar drift, ze begreep, dat ze
niets zou winnen, als ze tegen dit meisje haar boosheid den vrijen teugel liet,
integendeel, ze zou misschien voor altijd haar invloed verliezen. Het was doodstil
in de kamer. Nel begon zich minder op haar gemak te gevoelen, waarom zei de
juffrouw niets, goeden
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hemel, ze zou toch niet gaan huilen, ze zat daar met neergeslagen oogen en bevende
lippen. Maar eensklaps kwam er weer leven in het beeld, de juffrouw sloeg hare
oogen op en Nel deinsde achteruit, zoo zacht, zoo verwijtend keken ze haar aan.
‘Waarom ben je zoo tegen me, Nel? Kind, kind, wat stel je me teleur.’
Nel kreeg het benauwd, nu had zij moeite niet te gaan schreien, nu begonnen hare
lippen te trillen en langzaam druppelden de tranen langs hare wangen.
‘Nu Nel, antwoord me eens,’ en Nel voelde haar hand grijpen. Eensklaps boog ze
zich voorover en bracht de hand, die de hare gegrepen had aan hare lippen.
‘Wees maar niet boos,’ snikte ze, ‘ik weet niet, hoe het zoo in mij opkwam, om u
te plagen Ik heb Zondag met Tante samen met Willem de Lange gewandeld en toen
sprak hij mij gisteren aan en ben ik met hem opgeloopen.’
‘Dacht je er niet aan, dat het niet mocht?’
Nellie veegde hare oogen af en zei zuchtend: ‘Jawel, Fietje waarschuwde me nog.’
‘En toch deedt je het? Maar kind!’
‘Ik kan niet altijd alles doen, wat u zegt, als ik graag iets doe, kan ik het niet laten,
heusch niet.’
Nu moest juffrouw de Graaf toch lachen, Nel zei dit alles zoo ernstig, men kon
zien, dat ze het meende.
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‘Je bent nog niet gewoon te gehoorzamen, kind, aan wie boven je geplaatst zijn. Dat
moet je toch leeren, er is in het leven altijd iemand of iets, waaraan wij gehoorzamen
moeten. Een verstandig mensch doet dat vanzelf, want zelfs als er niemand meer
boven je stond, moest je toch nog naar je eigen geweten luisteren, dat ook wel eens
anders beveelt, dan men graag wil.’
‘Ik kan het toch niet,’ verzekerde Nel.
‘Doe nu voorloopig maar eens je best, te doen wat ik zeg. Ik kan natuurlijk zoo'n
openlijk handelen tegen mijn verbod niet ongestraft laten, je mag Zondag nu niet
uitgaan, ik zal het wel aan je Oom en Tante schrijven.’
‘'t Is goed,’ bromde Nelly, alweer half boos, was dat nu een reden om niet uit te
mogen gaan.
‘Ga nu maar gauw naar school en vergeet niet weer, wat ik gezegd heb.’
‘Ik had het niet vergeten,’ bromde Nel, zich omkeerend om de kamer te verlaten.
‘Dag Nel, kom eens hier, ben je boos op me?’
Nelly keerde zich om en het lachend gezicht van juffrouw de Graaf ziende, moest
ze ook lachen.
‘U bent eigenlijk eenig,’ verklaarde ze, de juffrouw een zoen gevend, ‘maar ik
zou u nog liever vinden, als u me een beetje minder als een klein kind behandelde
en me niet voor elke kleinigheid strafte.’
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‘Maak maar, dat het niet meer noodig is, denk er aan Nel, wat men uit vrijen wil
doet, daar behoeft men niet toe gedwongen te worden.’
Toen Nel in de gang kwam, stond Fietje als een ongeduldig trippelgansje op haar
te wachten.
‘Gauw toch, Nel, anders komen we te laat.’
‘Heb je op me gewacht? Je bent toch een goed kind,’ en Nel stak haar arm door
dien van Fietje.
‘Was de juffrouw erg boos?’
‘'t Ging nog al, neen niet erg.’
Dat ze Zondag niet uit mocht, vertelde ze niet, niemand behoefde te weten, dat
het voor straf was, ze konden best denken, dat ze niet uitgevraagd was. Lam genoeg,
dat het aan Oom en Tante geschreven zou worden.
Toen Louise dien middag uit school kwam, ging ze, zooals haar gezegd was, naar
de kamer van juffrouw de Graaf en toen ze die een half uur later verliet, waren hare
oogen rood gezwollen en ging ze direct naar haar kamertje, waar ze de deur achter
zich sloot.
‘'t Is schande,’ snikte ze, ‘zoo'n ongezouten standje te krijgen, omdat ik dat kind
verraden heb. Hoe kon ze nu weten, dat ik het expres vroeg, om Nel te doen straffen
en dan te zeggen, dat ze nu een ander inzicht in mijn karakter heeft gekregen en dat
ik haar zoo ben tegengevallen. Ben ik daarom zoolang poeslief tegen haar geweest
en heb ik daarom
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maar alles met een vriendelijk lachje verdragen? En 't ergste is, dat ik niets tegen
kon zeggen en alles maar op moest slikken, want ze zei niets dan de waarheid. Ik zal
maar gauw mijne oogen wat betten, die Nel hoeft niet te weten, dat ik gehuild heb.
Eén troost ten minste, dat dat lamme kind er ook van langs gehad zal hebben, zoo'n
spook, om samen met Wim mij te bespotten.’
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Hoofdstuk XI
Het vernederde prinsesje
Veertien dagen waren voorbij gegaan en Nel begon al meer en meer aan haar nieuw
leven te wennen. Daar ze werkelijk een helder verstand had en er nu goed op gelet
werd, dat zij werkte, kon ze de lessen beter volgen, dan juffrouw Verbeek gedacht
had en bestond er dus gegronde hoop, dat zij niet achteruit gezet zou worden. Met
de meisjes kon ze het ook best vinden, behalve met Louise, die na de ontmoeting
met Willem de Lange haar niet meer zetten kon en niet naliet, dit zooveel mogelijk
te toonen. De vorige Zondag was een moeilijke dag voor Nel geweest. Het was
heerlijk weer en al de meisjes waren uitgevraagd, zoodat zij den ganschen dag alleen
was geweest met juffrouw de Graaf, die van oordeel scheen te zijn, dat Nel werkelijk
een naren dag moest hebben, ten minste ze was lang zoo spraakzaam en gezellig niet,
als anders en had haar veel alleen gelaten, zoodat ze zich vreeselijk verveeld had.
Toen had Nel een
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wanhopenden brief aan hare ouders geschreven, zij kon het niet uithouden, ze zou
zeker ziek worden, daar moest ze nu in huis zitten met zulk prachtig weer, terwijl
iedereen uit was, de juffrouw was een tyran en als hare ouders haar niet thuis haalden,
liep ze weg. Met ongeduld had ze de uitwerking van dit epistel afgewacht. Den
geheelen Maandag had ze uitgekeken, of niemand haar halen kwam uit deze
gevangenis, want dat was het huis hier, niets meer en niets minder. Had ze gisteren
niet twee keer geprobeerd stil uit te gaan en had ze niet beide keeren toevallig de
juffrouw in de gang ontmoet. Gelukkig, dat ze haar hoed en mantel aan den
kleerenstandaard had gehangen, om ze desnoods op straat aan te doen, want denk
eens, dat de gravin haar gekleed was tegen gekomen. Den tweeden keer, toen ze van
verlegenheid niet wist, waar ze blijven zou, had de juffrouw op eigenaardigen toon
gezegd: ‘Nel, neem je goed uit de gang weg, je weet toch, dat het daar niet mag
blijven hangen.’ Daarbij had ze haar spottend aangekeken en was er bij blijven staan
om te zien, of Nelly alles wel mee naar boven nam. De Maandag ging voorbij en
niemand verscheen, er kwam zelfs geen schriftelijk antwoord. In haar opgewondenheid
dacht ze er niet aan, dat dit nog niet kon en toen de volgende dag eindelijk het
verlangde epistel bracht, leek het Nel, alsof zij er reeds dagen op gewacht had. Haastig
brak ze het open, het was van haar vader en luidde als volgt:
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Jou rakker,
Dacht je nu werkelijk, dat ik je thuis zou laten komen, nu je eindelijk
iemand gevonden hebt, die je staat? Ik ben veel te blij met de vondst en
hou veel te veel van je, om je aan dien heilzamen invloed te onttrekken.
Zoolang je geen andere klachten hebt, dan dat je naar de juffrouw luisteren
moet en anders de gevolgen er van dragen, blijf je, waar je bent. Waag het
niet je mal dreigement van weg te loopen te volvoeren, want ik neem je
niet in huis, hoor, ik breng je per keerende terug en zal dan de juffrouw
vragen, je voorloopig achter slot en grendel te zetten, totdat je die kuren
afgeleerd hebt. Ik heb al eens bij tante Katrien en oom Jan geïnformeerd
en die zeggen, dat je het best hebt en al een boel aardiger bent geworden.
Ma wilde natuurlijk dadelijk naar je toe en zal je zeker wel een brief
zenden, waarin ze je van harte beklaagt, ofschoon ik haar gevraagd heb,
het niet te doen. Ze was erg ontsteld door je schrijven, een vreeselijke
huilbui was er het gevolg van en weg was de rust, waarvan we sedert je
vertrek zoo genoten. Als je dus werkelijk om ons geeft, hou dan in 't
vervolg dergelijke epistels voor je, want je maakt ons allebei overstuur en
je weet, dat dit zoowel voor Ma, als voor mij heel slecht is. Die Toet brengt
haar moeder nog in 't graf, dat zal je zien, ze is onlangs met de politie in
aanraking geweest, omdat ze een kleinen jongen, die
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om een of andere reden haar drift had opgewekt, een gat in zijn hoofd
geslagen had. De zaak is gesust en Toet is er met een uitbrander afgekomen,
omdat haar moeder het gat met zilver gestopt heeft, maar als ik er aan
denk, dat ik van jou ook zoo iets had kunnen beleven, zegen ik het
oogenblik, dat ik je naar Amsterdam gebracht heb. Nu, dag Nel, hou je
maar goed, ik verlang er naar, je weer te zien, maar heb het gravinnetje
beloofd, je vooreerst niet op te zoeken. Met een flinken zoen
Je vader.
Onder het lezen van dezen brief was Nel beurtelings rood en bleek geworden; dat
had ze niet verwacht, Pa kon wel vreeselijk opspelen, maar bij slot van rekening had
ze toch altijd haar eigen zin gedaan. Na die scène met haar laatste gouvernante was
hij veranderd, het leek wel, alsof er toen in eens een ommekeer in hem had plaats
gehad. Eerst had hij weten door te drijven, dat zij uit huis ging en nu die brief! Nel
snikte het uit, ze voelde zich dood ongelukkig en van iedereen verlaten. De post had
enkel dezen brief voor haar gebracht, haar moeder scheen haar dus ook al niet te
willen troosten. Ze schreide zoo, dat juffrouw de Graaf, die juist langs haar kamer
kwam, het hoorde en verschrikt binnentrad.
‘Maar Nel, wat is er, kind, wat heb je? Slecht
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nieuws van huis, er is toch niemand ziek?’
Nel gaf geen antwoord en snikte steeds door, terwijl ze naar vaders brief in elkaar
frommelde. Stel je voor, dat de juffrouw dien eens las!
‘Kom Nel, zeg me nu eens, waarom je zoo'n verdriet hebt, misschien kan ik je
helpen.’
‘'t Is niets, Juffrouw, ik heb een brief van Pa, maar thuis is alles goed.’
De juffrouw keek haar meewarig aan.
‘Heb je heimwee, kindje, verlang je erg naar je ouders?’
Nel knikte van ja, dat was de beste oplossing en zij verlangde immers naar huis.
‘Is 't zoo erg? Arm kind, ik wist niet, dat je zoo aan je thuis gehecht was, ik dacht
nog al, dat je nu een beetje gewend was.’
Nel werd er verlegen mee, ze voelde, dat ze onoprecht was, de juffrouw was toch
wel lief en sympathiek. Ze droogde hare tranen af en zei, terwijl ze trachtte te
glimlachen:
‘'t Is nu al over, het was maar eventjes.’
‘Dat doet me pleizier, ik kan begrijpen, dat je wel eens naar huis verlangt, 't is hier
zoo'n heel ander leven voor je en ik moet soms zoo bar zijn, hè? Schaam je maar niet
over je tranen, ik zou het ondankbaar van je vinden, als je nooit verlangen naar huis
hadt.’
Als de juffrouw zoo sprak, hield Nel dol van haar en zij nam zich voor haar best
te doen. De geheele
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week was zij werkelijk zoo aardig en gezeggelijk, dat juffrouw de Graaf er verbaasd
over was en wel vreesde, dat zij het zoo niet lang zou volhouden.
Nu was het weer Zondag en in opgewekte stemming ging Nel naar haar Tante en
Oom, waar ze een prettig dagje doorbracht. Natuurlijk plaagde oom Jan haar een
beetje en vroeg haar, waar ze de vorige week toch geweest was, maar Nel plaagde
terug en de vroolijkheid leed er niet onder. Toen 's avonds de kleintjes naar bed waren
en men gezellig rond de theetafel zat, zei eensklaps haar oom:
‘Nu heb ik nog een groot nieuwtje voor je, Nel, er wacht je een pretje, raad eens
wat.’
‘Maar oom Jan, dat kan ik immers onmogelijk raden, toe zeg u het maar!’
‘Zou ik het haar zoo ineens zeggen, Katrien, zou ze niet te veel schrikken?’
‘Zeker, ik zou het haar maar gauw vertellen en niet zoo geheimzinnig doen, 't kind
denkt anders nog, dat het iets heel bizonders is.’
‘Toe Oom,’ vleide Nel.
‘Nu dan, je moet weten, dat er in onzen kunstkring een groot liefdadigheidsfeest
wordt gearrangeerd, hoe zou je het vinden mee te doen?’
‘O dol! Als wat, Oom, moet ik comedie spelen, of wat anders?’
‘Verbazend, wat zie je er aardig uit, als je je zoo opwindt, je zult een prachtig
Doornroosje zijn.’
‘Doornroosje, Oom?’
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‘Ja, een vriend van me heeft mooie muziek bij dat sprookje gecomponeerd, zang en
orkest en nu mogen wij dat opvoeren op ons feest.’
Nel's gezichtje betrok.
‘Ik kan niet mooi zingen,’ zei ze.
‘Dat hoeft ook niet, kijk maar niet zoo sip, dat staat je niet aardig. Je hoeft niets
te doen, dan je stil te houden en je te laten bewonderen in het kostuum van
Doornroosje. Wij voeren het sprookje in tableaux op, de muziek wordt achter de
schermen uitgevoerd, als je maar een lief snoetje trekt en een mooie houding
aanneemt, heb je al gedaan, wat er van je verlangd wordt. Moeder Natuur heeft voor
de rest gezorgd.’
Tante Katrien keek knorrig.
‘Maar Jan, schei toch uit, maak haar toch zoo ijdel niet, ze gaat het zich nog als
een verdienste aanrekenen, dat ze de frischheid der jeugd heeft en niet bepaald leelijk
is. Het is gewoon bespottelijk, zooals je haar in de hoogte steekt.’
‘Niet bepaald leelijk, hum, hum.’
Nel klapte in hare handen.
‘'t Zal gewoon goddelijk zijn,’ riep ze in geestdrift.
‘En wie zou je nu wel het liefst voor prins hebben?’
Nel lachte, maar zei niets en haar tante stond met een ongeduldig gebaar op.
‘Wat een gekke vraag nu weer Jan, wat kan haar dat nu schelen. Waarom vertel
je haar niet gewoon, dat Willem de Lange de rol van den prins
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op zich zal nemen. Als Nel een mal wicht wordt, heb jij er het noodige toe
bijgedragen.’
Haar man keek quasi verschrikt en greep naar zijn hoofd.
‘Gut, Katrientje, is dat schrikken! Toen je zoo opstond, dacht ik dat ik een oorvoeg
kreeg. Ik zal het nooit niet weer doen, zooals Dot zegt, geef me maar een zoen.’
Hij trok zijn vrouw naar zich toe en stak haar zijn wang toe, maar deze pakte hem
lachend bij zijne ooren en zei:
‘Dat kan je begrijpen, nu nog zoenen ook, beloof maar liever, dat je het kind haar
hoofd niet meer op hol zult brengen, of ik stook juffrouw de Graaf op, haar
toestemming te weigeren.’
‘O,’ riep Nel ineens verschrikt, ‘ik zal niet mogen, ik dacht er niet aan, dat de
juffrouw het goed moet vinden.’
Mistroostig voegde ze er bij: ‘Had ik er mij nu maar niet op verheugd, ik weet
zeker, dat ik toch niet mag.’
‘Dat zullen wij eens zien,’ troostte haar oom, ‘ik zal het haar morgen zelf gaan
vragen. Zou ze me kunnen weerstaan, denk je?’ en zijne knevel opstrijkend, nam hij
een krijgshaftige houding aan.
‘Als je zoo leelijk doet, zeker wel,’ antwoordde zijn vrouw, ‘maar laten we voor
Nel hopen, dat de juffrouw voor overreding vatbaar is. Ik zal er voor zorgen, dat ze
niet te mal gemaakt wordt, je
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moet maar zeggen, dat ik wel op haar letten zal.’
Zoo was Nel dan naar huis gegaan, vervuld van het heerlijke nieuwtje, waar ze
nog niet over spreken mocht en den volgenden morgen, toen ze naar school was, had
haar oom de juffrouw een bezoek gebracht. Eerst wilde deze er niets van weten.
‘'t Is werkelijk beter van niet, mijnheer van der Sluys, Nel is achter op school en
moet hard werken om bij te blijven, het zou haar te veel afleiden.’
‘Maar mijn beste Juffrouw, ze behoeft er niets voor te leeren, alleen een enkel
keertje komen repeteeren, voor costuum enz. zal ik zorgen, u zult er niets geen last
van hebben.’
‘Tegen een beetje moeite zou ik niet opzien, maar ik ben bang, dat ze er aanhoudend
aan denken zal.’
‘Wel neen, Nel zal wel verstandig zijn, wij zullen haar wel goed op 't hart drukken,
dat ze er niets voor verwaarloozen mag.’
‘En dan die voortdurende omgang met jongelui, als dat maar goed voor haar is,
ze is nu nog zoo'n eenvoudig meisje.’
‘Wees u daar maar niet bang voor, u weet zelf, dat ze nog een kind is, vooral wat
haar geestelijke ontwikkeling betreft. Ze heeft met niemand iets uit staan, dan met
Willem de Lange en dat is een beste vent, daar sta ik voor in.’
Juffrouw de Graaf glimlachte.
‘Och, weet u, Nel is een mooi meisje en ik ben bang, dat ze haar hoofd op hol
zullen brengen.
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Juist zoo'n onervaren ding gelooft elke vleierij, die men tegen haar zegt.’
‘Nu, mijn vrouw zal haar in dat geval wel tegengift toedienen en daarenboven
blijft ze immers onder uw niet genoeg te waardeeren invloed. Ik ben verbaasd over
het resultaat van den korten tijd, dien ze bij u is, het is bewonderenswaardig, zooals
ze veranderd is.’
Juffrouw de Graaf lachte gevleid.
‘O, 't is wel een goed kind, au fond is het een lief meisje, alleen wat verwilderd.
Zouden haar ouders het goed vinden?’
‘Ik zal zorgen, dat ze u hun toestemming zenden, dan kunt u er toch niets meer op
tegen hebben.’
De juffrouw zuchtte eens.
‘U maakt het mij moeilijk te weigeren. Hoe lang duren die repetities?’
‘Eén maand maar en niet meer dan twee maal in de week. Zegt u ja?’
‘Ik zal wel moeten, maar één voorwaarde verbind ik er aan.’
‘Best, welke?’
‘Als Nel in dien tijd niet goed oppast, trek ik mijn toestemming in.’
‘Maar Juffrouw, hoe kan dat nu?’
‘Als het niet kan, moet u maar een ander Doornroosje zien te krijgen. Ik heb daar
omtrent mijn laatste woord gesproken.’
‘Hemeltje, ik merk het al, ik zal moeten kiezen,
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of deelen. Enfin, dat moet dan maar zoo, ik zal Nel wel goed op haar hart drukken,
den boel niet in de war te sturen. Ik geloof waarachtig, dat u in staat zou zijn, zonder
medelijden met ons allen uw dreigement uit te voeren.’
‘Zeker zou ik dat.’
De heer van der Sluys trok een quasi wanhopend, gezicht: ‘Die arme Nel, ze zit
er onder, hoor. Nu juffrouw de Graaf, dat is dan afgesproken.’
‘Ik wilde u nog iets vragen. Wilt u zoo goed zijn mij te laten weten, wanneer de
repitities zijn, als ik er geen persoonlijk bericht van krijg, kan ik haar niet laten gaan.’
‘Ook al goed, u bent een secure, ik kan wel merken, dat u geen kunstenares is.’
‘Dat heeft u vlug gezien. Nu mijnheer van der Sluys, tot het genoegen.’
Hiermee kon oom Jan vertrekken, trotsch op zijn overwinning.
Toen Nel dien middag uit school kwam, moest ze even bij de juffrouw komen,
die haar het goede nieuws mededeelde.
‘Maar, Nel, denk er aan, wordt je nalatig, of hoor ik, dat er op school over je te
klagen valt, dan doe je niet meer mee en moet je maar zien een plaatsvervangster te
vinden.’
Nel beloofde goed op te passen, ze had wel alles willen beloven, als ze maar mee
mocht doen.
Dien middag aan tafel vertelde Nel blij aan de
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meisjes, welk heerlijk pretje haar wachtte. De goede Fietje verheugde zich met haar
en ook Thea gunde het haar van harte, terwijl Lily vroeg, of ze niet geïnviteerd zou
worden en Dien en Lien haar voor een geluksvogel verklaarden. Alleen Louise keek
sip, zij had ook dolgraag meegedaan, wat een lief Doornroosje zou zij niet geweest
zijn, minstens even mooi als Nel. Zoo leuk, met al die jonge artisten, die meededen.
Nel was er toch eigenlijk te jong voor, wat zou dat kind een praats krijgen.
‘Weet je al, wie de prins is?’ vroeg ze.
Nel kon een zegevierend lachje niet onderdrukken.
‘Raad eens!’
‘Iemand, dien ik ken?’
Nel knikte toestemmend. Louise werd rood en zei zenuwachtig:
‘Toch niet Willen de Lange?’
Nel had lust om te trappelen van pleizier, maar ze hield zich in en zei lachend:
‘Mooi geraden, die is het juist. Spijt het je?’
Juffrouw de Graaf had tot nog toe stilzwijgend toegeluisterd, maar nu mengde zij
zich in het gesprek.
‘Waarom zou haar dat spijten, Nel, doe niet zulke malle vragen en hou je wat
kalm, je weet, dat ik mijn toestemming voorwaardelijk gegeven heb. Eet je bord leeg,
Louise, wij kunnen niet allemaal op je wachten.’
Louise zat met neergeslagen oogen zenuwachtig met haar servet te spelen. Zij had
de grootste moeite
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om hare tranen in te houden. Zoo'n valsch schaap, om te vragen, of het haar speet,
terwijl ze heel goed wist, dat ze alles wat ze bezat zou geven, om in haar plaats te
zijn. Zij had toch meer recht op zoo iets, ze was bijna achttien en Nel nog geen
zeventien. Al de meisjes keken haar lachend en spottend aan, ze was niet bizonder
bemind en de meeste gunden haar wel eens wat. Alleen het goedhartige Fietje had
medelijden met haar en zou haar graag getroost hebben.
‘Hoor je me niet, Louise, eet door, als je nog niet genoeg zelfbeheersching hebt,
om je aan tafel behoorlijk te gedragen, ga dan weg, ik verkies zoo'n malle aanstellerij
niet.’
Louise at langzaam haar bord leeg, tegelijk met het eten hare tranen inslikkend,
terwijl juffrouw de Graaf over een ander onderwerp begon en Nel moeite had, haar
zegevierend lachje te onderdrukken. Dolgraag had ze Louise nog wat geplaagd, maar
toen ze eens naar juffrouw de Graaf keek, begreep ze, dat ze verstandig zou doen
met te zwijgen.
Woensdagavond zou de eerste repetitie plaats hebben. Nel kon den tijd haast niet
afwachten en toen ze 's middags hare lessen moest leeren en bij de juffrouw zelve
opzeggen, kon ze er haar hoofd niet bijhouden. Ze haperde dan ook telkens en begon
te stotteren.
‘Moet ik nu mijn toestemming al intrekken, Nelly.’
Nel schrok. Goede hemel, ze was er toe in staat.
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‘Mag ik ze nog eens overleeren, Juffrouw, ik heb nog den tijd.’
‘Jawel, maar als je ze dan niet prompt kent, ga je niet van avond.’
Nel stopte hare vingers in de ooren en deed een wanhopende poging haar gedachte
bij haar werk te houden. Eindelijk gelukte haar dit en kon ze zonder haperen alles
opzeggen, wat ze voor morgen kennen moest.
‘Nu is het goed kind,’ zei de juffrouw, ‘gebruik voortaan je verstand en zet die
tableaux uit je hoofd, behalve op de repetities. Ik zal bizonder op je letten, denk
daaraan.’
Nel zuchtte verlicht, goddank, dat was achter den rug, nu kon ze gerust aan van
avond denken.
‘Heb je al piano gestudeerd, Nel!’
‘O hemeltje, neen,’ dacht Nel en benepen antwoordde ze: ‘Nog niet, Juffrouw.’
‘Ga het dan nu dadelijk doen, je hebt nog net den tijd voor het eten en denk er aan,
dat ik alles hooren kan, studeeren hoor, niet valsch spelen.’
Nel zuchtte, maar ging zwijgend naar de kamer, waar de vleugel stond. Nu had
de gravin haar pas goed in haar macht, als een lam moest ze zich gedragen, of ze
mocht niet meedoen en dan zouden allen weten, dat ze als een stout kind gestraft
was. Ze deed erg haar best, maar toch knoeide ze nog al. Geduldig echter begon ze
telkens opnieuw, zoodat juffrouw de Graaf een glimlach niet kon onder-
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drukken en dacht, dat het meteen een goed lesje in zelfbeheersching voor Nel was.
Daarom had ze juist haar toestemming gegeven, ofschoon ze anders niet voor
dergelijke ontspanningen was.
Eindelijk brak de avond aan en toen Nel met haar Tante en Oom het zaaltje
binnentrad, waar de repetities zouden plaats hebben, vond ze er een heel gezelschap
van dames en heeren en Willem de Lange trad haar tegemoet en zei:
‘Welkom, Doornroosje, kijk eens, lui, mag ik je mijn prinsesje voorstellen.’
Nel moest nu aan alle kanten handen drukken, men scheen haar niet onaardig te
vinden, ten minste ze hoorde zeggen: ‘Wat een snoesje, waar heeft Jan van der Sluys
dat mooie kind opgedaan? Zeg Wim, je bent een boffer, met zoo'n prinsesje.’
Nel dronk het vergif der vleierij maar al te gretig in. Was ze werkelijk zoo mooi?
Dat had ze nooit geweten, ze had er buiten heelemaal niet over nagedacht, en als
oom Jan zoo iets zei, dacht ze, dat hij haar een beetje plagen wilde. Maar nu scheen
het toch, dat ze haar mooi vonden en oom Jan had ze hooren zeggen: ‘Nu, ik wist
ook wel, wat ik deed, toen ik mijn nichtje voor Doornroosje koos.’
‘Of je,’ was het antwoord, ‘ze zal een succes zijn,’ en zoo ging het den heelen
avond door, zoo dat ze zich, bij het naar huis gaan, een heel ander persoontje vond,
dan toen ze ging, heel wat meer waard. Tante Katrien trachtte te vergeefs haar neer
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te zetten, door haar te vertellen, dat die jonge menschen heel gauw opgewonden
waren en dan dingen zeiden, waar ze niets van meenden. Nel liet haar kalm praten
en dacht: u zegt maar wat, u vindt me ook wel mooi.
Sedert dien avond was ze veranderd, ze durfde het niet toonen, bang dan niet meer
mee te mogen doen, ze paste wel op, hare lessen te kennen en geen aanmerkingen
te verdienen, maar ze had iets zelfgenoegzaams over zich, dat niet onder woorden
te brengen was en dat bij juffrouw de Graaf den wensch deed ontstaan, dat er iets
gebeuren mocht, waardoor ze haar toestemming kon intrekken. Ze had er spijt van,
die ooit gegeven te hebben, maar kon nu toch haar woord niet breken. Het werd er
niet beter op, toen de generale repetitie voorbij was en Nel niets dan vleiende
complimentjes ontvangen had. Zij was werkelijk een ideaal Doornroosje en zooals
ze daar lag te slapen, omringd van bloeiende rozen, wier middelpunt ze vormde, en
wonder was het niet, dat de onnadenkende toeschouwers haar hun bewondering te
kennen gaven. Toch was dit heel jammer, want Nel begon te denken, dat het heel
iets bijzonders was, dat ze er goed uitzag.
Dien avond, toen Gusta gerust sliep en zij dus onbespied was, bekeek ze zich lang
in den spiegel hare krullen om zich heen drapeerend en daarbij aan al die menschen
denkend, die haar zoo mooi hadden gevonden.

Felicie Jehu, Nel de ontembare

166
Den volgenden dag had het feest plaats en het succes was volkomen. Men had geen
woorden genoeg om alles te prijzen en het prinsesje kreeg ruim haar deel in den lof.
In het voorjaar zou er weer een feest plaats hebben en zij werd uitgenoodigd, het ook
dan weer te helpen opluisteren.
In haar opgewondenheid vertelde zij dit dadelijk aan juffrouw de Graaf, die ook
tegenwoordig was, ze vroeg niet, of ze mocht, ze zei eenvoudig, dat ze dan weer
meedeed. Juffrouw de Graaf antwoordde hierop niet, maar zei haar, dat zij nu vlug
haar mantel moest halen, het rijtuig wachtte.
Haar mantel halen? Moest ze dan mee naar huis, mocht ze dan niet op het souper
blijven?
Geen denken aan, het was al laat genoeg, het was nu mooi geweest, ze moest
dadelijk mee.
Nel had moeite, niet in tranen uit te barsten, ze was opgewonden, moe en woedend
op de juffrouw verbeeld je, als een kind mee naar bed te moeten, zij, de gevierde
heldin van den avond!
Er zou nog na gedanst worden en ze had al verscheidene dansen besproken.
‘Ik ga niet,’ mompelde ze.
Juffrouw de Graaf deed, alsof ze niets hoorde, het kind was in een roes, ze moest
maar gauw naar bed en zelf het goed van Nel halend, kleedde ze haar warm aan en
nam afscheid van het gezelschap.
Er ging een kreet van verontwaardiging op, toen
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de juffrouw verklaarde, dat ze met Nel naar huis ging. Wat was dat, wilde zij hun
prinsesje meenemen!
Een der heeren begon te lachen en zei: ‘Grootheid en val; arm prinsesje, moet je
naar bed?’
Nel voelde zich dood ongelukkig, zij had een gevoel, alsof zij uit den hemel op
aarde was gevallen, ze vond, dat ze een bespottelijk figuur sloeg tegenover al die
jongelui, die haar als een jonge dame behandeld hadden. Maar ze begreep, dat iedere
tegenstand den toestand verergeren zou, en haar best doende, om vriendelijk te kijken,
nam ze van allen afscheid.
‘Slaap lekker, Nel en droom prettig,’ fluisterde haar tante haar toe, terwijl Willem
haar hand langer vasthield, dan noodig was en zacht zei: ‘Met jou gaat mijn genoegen
ook weg, prinsesje.’
Juffrouw de Graaf hoorde deze woorden en beet zich op de lippen om niets te
zeggen. Wat was het meer dan tijd, dat kind uit die omgeving weg te voeren, nooit
zou ze meer toelaten, dat een van de haar toevertrouwde meisjes aan zoo iets meedeed.
Zij haastte zich met Nel naar het rijtuig en was blij, toen ze veilig thuis waren. Nu
was het gelukkig uit, ze begreep, dat het nog heel wat moeite kosten zou, de
schadelijke gevolgen van al die dwaasheid weg te nemen, maar dat moest ze er maar
voor over hebben, zij had het nooit moeten toestaan.

Felicie Jehu, Nel de ontembare

168
‘Wil je ook nog iets eten,’ vroeg ze aan Nel, die met een knorrig gezicht op den
eersten stoel den besten was neergevallen.
‘Dank u,’ was het op onvriendelijken toon gegeven antwoord.
‘Ga dan maar gauw naar bed en slaap lekker, je zult wel moe zijn.’
Nel stond op, zei kortaf goeden nacht en ging naar boven, waar ze zich gekleed
en al op het bed wierp en in tranen uitbarstte. Zij schaamde zich zoo, o, ze schaamde
zich zoo. Maar ze zou wel eens vertellen, wat een vreeselijke tyran die juffrouw was
en hoe ze altijd de meisjes maar klein hield, maar dat zij, Nel, er langer voor bedankte
en hare ouders wel zou weten over te halen, haar thuis te laten komen. Of neen, beter
nog, ze zou zeggen, dat ze werkelijk zoo moe was geweest en de juffrouw gevraagd
had, met haar naar huis te gaan, ze kon voorwenden hoofdpijn gehad te hebben. Ja,
dat zou het beste zijn.
Getroost begon zij zich uit te kleeden, die Willem, wat had hij dat hartelijk gezegd:
met jou gaat mijn genoegen ook weg, prinses.
Weldra lag ze te bed en sliep, doodmoe als ze was, dadelijk in, maar haar
verzorgster kon zoo gauw den slaap niet vatten, ze kon het zich zelve niet vergeven,
dat ze zoo zwak was geweest, om Nel aan die verleiding bloot te stellen.
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Hoofdstuk XII
De oude Nel komt nog eens boven
Toen Nel den volgenden morgen wakker werd, was het al laat. Ze keek verbaasd
rond, ziende, dat ze alleen was en schrok bepaald, toen ze op haar horloge kijkend,
bemerkte, dat het bij elven was. Waarom lag ze nog in bed, was ze ziek? Doch
eensklaps herinnerde zij zich alles van den vorigen avond, het heerlijke feest en haar
bespottelijken aftocht, zooals ze het noemde. Tranen van spijt kwamen haar in de
oogen, het was te erg geweest. Daarna begon ze te denken aan het pleizier, dat ze
overigens gehad had, over al het vleiende, dat haar toegevoegd was en met blijdschap
herinnerde zij zich, dat ze gevraagd was om in het voorjaar weer mee te doen, oom
Jan zou het wel gedaan weten te krijgen.
Lekker, dat ze zoo uitslapen mocht, 't was Zondag en iedereen in huis was nu zeker
naar de kerk, vandaar, dat het zoo rustig was. Wat heerlijk, dat ze gisteren avond
zoo'n succes gehad had, gek, dat
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ze zelf niet geweten had, dat ze er zoo aardig uitzag. Ze stond op en ging voor den
spiegel staan. Het blozende gezichtje, dat haar tegenlachte, was werkelijk allerliefst
en wat stonden die losse krullen haar toch goed! Jammer, dat ze het zoo niet dragen
mocht, wat een geplaag toch.
Ontstemd begon ze zich aan te kleeden, in haar hart hoe langer hoe boozer op
juffrouw de Graaf, die haar gisteren zoo vernederd had en niet wilde, dat ze er op
zijn best uitzag. Toen begon ze langzaam hare krullen te borstelen en liet ze met
welgevallen om hare vingers kronkelen. Straks ging ze naar oom Jan, dolletjes, daar
kon ze nog eens goed over alles praten. Zij zocht een licht blauw lint om in 't haar
te doen, die malle gravin met hare zwarte linten, ze nam blauw, dat stond haar veel
mooier. Een tweede moest dienen om de krullen van achteren bijeen te houden. Wat
stond haar dat kaal, foei, hoe leelijk, en met een ruk trok zij het lint weer los en gooide
het een eind weg.
Ze dankte er voor, ze deed het niet aan, als de juffrouw aanmerking maakte, zou
ze zeggen, dat ze naar oom Jan ging en dat die niet wilde, dat ze zoo gekapt was.
Oom Jan had iets onweerstaanbaars, de juffrouw zou zich ook wel naar hem schikken.
Intusschen was het gezelschap uit de kerk thuisgekomen en juffrouw de Graaf had
Truitje aan de deur vinden staan in gesprek met een dienstman, die haar blijkbaar
een pakje en een brief gegeven
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had en nu nog een boodschap overbracht.
Toen Truitje de juffrouw zag, wilde ze met een haastige beweging het pakje onder
haar schort verbergen, maar deze had het al gezien en vroeg wat er was. De dienstman
grinnikte en Truitje keek verlegen, maar zich herstellend zei ze: ‘'t Is niets, Juffrouw,
een pakkie voor een van de jongejuffers.’
‘Zoo, geef dan maar hier,’ en pakje en brief uit Trui's hand nemend, zag ze, dat
beide aan Nel geadresseerd waren.
‘Wie zendt dat?’ vroeg ze aan den dienstman.
‘Dat weet ik niet,’ antwoordde deze, steeds grinnekend.
‘Geen gekheid, als 't je blieft; ga naar binnen meisjes, je behoeft hier niet langer
te blijven staan.’
Louise en Lili, die nieuwsgierig waren blijven luisteren, gingen met blijkbaren
tegenzin langzaam naar binnen.
‘Nu, wil je me zeggen, van wie dat komt?’
‘Ik weet het niet, 't zal wel in den brief staan.’
‘Neem dan maar weer mee.’
‘Dat doe ik niet, ik ben er voor betaald, het hier af te leveren, 't meisje moest het
stil aan de juffer geven, die op het adres stond. Ik heb mijn boodschap gedaan en
mijn geld eerlijk verdiend, dag Juffrouw’ en weg stapte de man, na nog een knipoogje
aan Trui gegeven te hebben.
Juffrouw de Graaf nam nu pakje en brief mee naar binnen.
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‘Dan zal ik het zelf terugsturen, in den brief zal wel staan, van wie het komt en anders
zend ik het aan haar oom.’
Zich tot Truitje wendend, die verlegen de banden van haar schort stond op te rollen,
vroeg ze: ‘Zeg eens Trui, was je van plan dat pakje stil aan jongejuffrouw Nelly te
geven?’
‘Gunst, stil niet, ik had het haar gewoon willen brengen, als er een pakkie of een
brief voor een van de juffers komt, mag ik dien toch wel aan haar geven.’
‘Je weet wel beter, Truitje, je weet best, dat alles eerst door mijne handen moet
gaan. Als ik nog eens zoo iets merk, kun je met Mei vertrekken, onthoud dat.’
Daarop ging ze naar binnen, gevolgd door het mopperende Truitje.
‘'t Is toch wat bar, een goeie dienstbooi zoo te behandelen. Dan kan ik met Mei
gaan! Welja medam, waarom niet dadelijk. Ik zal toch eens aan Nelletje vertellen,
wat die juffrouw haar weer gelapt heeft, 't is zonde, 't is of de kinders hier onder
politietoezicht staan.’
Ze ging naar boven, waar ze Nel nog bezig vond, zich mooi te maken.
‘Heerejee, juffer Nel, nou moet u toch eens hooren, Er is een pakkie en een brief
voor u gekomen, die moest ik u stil in handen spelen, de man zei, dat het van een
meneer kwam, maar de gravin, zooals
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jullie der noemen, heeft ze gesnapt en stuurt ze terug, je krijgt er niks van.’
‘Wat zeg je Trui, een brief en een pakje voor mij, van wien kan dat zijn?’
‘Je zult er niks aan hebben, kind, ze worden dadelijk teruggestuurd, je mag ze niet
eens zien.’
Ze niet eens zien, ze worden dadelijk teruggestuurd! Een groote woede greep Nel
aan.
‘Dat zal niet gebeuren,’ riep ze uit en Trui voorbij stuivend, vloog ze naar beneden,
de eetkamer in, waar allen reeds aan de koffietafel zaten en op juffrouw de Graaf
toevliegend, stak ze haar hand uit en riep schor van kwaadheid: ‘Waar zijn het pakje
en de brief, die voor mij gekomen zijn, u mag ze niet achterhouden, ze zijn voor mij,
u heeft er geen recht op, u moet ze mij geven!’
Hijgend hield ze op en wrong zenuwachting hare handen. Een oogenblik was het
doodstil, de meisjes waren in één verbazing en juffrouw de Graaf wist zoo gauw
niet, wat haar overkwam. Toen werd ze heel bleek, tot hare lippen toe werden wit
van ingehouden drift. Wat een toon durfde dat kind aannemen en dat, waar juffrouw
Latour en al de meisjes bij waren.
Schijnbaar kalm zei ze echter: ‘Ben je krankzinnig geworden, kind, wil je wel
eens dadelijk bedaard zijn, of ik stuur je naar bed en laat den dokter komen om te
zien, of je verstand in de war is.’
De koude, harde toon, waarop deze woorden ge-
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sproken werden, kalmeerde Nel. Ze wrong nog steeds hare handen en snikte
krampachtig, doch zei niets meer. De meisjes zaten als muizen, Louise haar best
doende, haar triompheerend lachje te verbergen, Fietje met een angstige uitdrukking
op haar goed gezichtje.
Juffrouw de Graaf mat Nel van het hoofd tot de voeten.
‘Wat zie je er uit, kind, ga eerst naar boven en kap je behoorlijk, daarna zullen we
verder spreken. Je doet voortaan je haar in een vlecht, verstaan, ik verkies geen
loshangende haren meer te zien.
Ga je haast?’
Nel trilde van het hoofd tot de voeten. ‘In een vlecht!’ snikte ze lachend, ‘jawel,
dat kunt u begrijpen, in een vlecht, ha ha ha! Ik blijf zoo gekapt en niet anders, ik
wil niet,’ en woedend stampte ze met haar voet op den grond.
Juffrouw de Graaf wist een oogenblik niet wat te doen, al die meisjesoogen, die
op haar gericht waren, het was een toestand, om in eens haar prestige te verliezen.
Ze stond op en greep Nel bij een arm.
‘Wil je nu wel eens dadelijk ophouden met die malle drift en die brutaliteit. Je
bent overspannen door die dwaze opwinding van den laatsten tijd, dat is echter
gelukkig achter den rug en nooit, nooit zal ik meer zoo iets toestaan.’
Nel richtte haar hoofd met een schok op. Uitdagend keek ze de juffrouw aan.
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‘In 't voorjaar doe ik weer mee,’ zei ze, ‘ik heb het beloofd.’
De juffrouw begon zenuwachtig te lachen.
‘Heb je het beloofd, wel, wel, wees er dan maar van overtuigd, dat je die belofte
niet houden zult, heel den winter ga je niet meer uit, dan zoo nu en dan eens naar je
familie, begrepen, dat is slecht voor je, je bent er heelemaal door in de war, en nu
naar boven, vlug een beetje, ik beschouw je als ziek, ga direkt naar de ziekenkamer,
ik zal een bed voor je laten opmaken en straks bij je komen.’
Een oogenblik stond Nel besluiteloos, ze durfde niet opkijken, ze voelde dat ze
hier met een wil te doen had, sterker dan de hare, maar ze wilde niet buigen, ze wilde
niet. Ze wierp haar hoofd in den nek en zei:
‘Ik ben niet ziek, ik ga niet, ik moet naar oom Jan.’
‘Oom Jan zal ik zelf van het voorgevallene op de hoogte brengen, daar kun je
gerust op zijn, en wat dat pakje en dien brief betreft, daaromtrent zal ik mijne
maatregen ook wel nemen. Maar nu is mijn geduld uit, ga je, of ga je niet? Niet?
Best, dan zal ik even om den knecht bellen, die kan je dan brengen, als je dat liever
hebt.’
Nog een oogenblik stond Nel besluiteloos, toen liet ze een schreeuw en rende de
gang in, de trap op, in eens door naar de zoogenaamde ziekenkamer, gevolgd door
juffrouw de Graaf, die de deur van buiten omdraaide en toen weer naar beneden ging.
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Och, och, wat een kind, zoo had ze er nog nooit een onder haar hoede gehad. Maar
ze zou haar niet de baas worden, zij gaf den strijd niet op. Een oogenblik stond ze
met de hand voor hare oogen voor de deur der eetkamer, terwijl ze het zenuwachtig
klapperen van hare tanden trachtte te bedwingen.
Toen trad ze schijnbaar kalm binnen en zei glimlachend:
‘Zie zoo, nu kunnen we eindelijk eens koffie drinken. Zoo'n driftig, opgewonden
schepseltje, ze is heelemaal in de war. Ik vrees, dat ze ziek is, als ze straks niet bedaard
is, zend ik om den dokter.’ Daarna begon ze over een ander onderwerp te spreken
en trachtte te doen, of er niets was voorgevallen.
Nadat Nel de deur achter zich had hooren omdraaien, greep een nieuwe aanval
van woede haar aan. Ze wierp zich voorover op een der onopgemaakte bedden en
begroef haar gezicht in een kussen. Ze beet er in en trok zich zelf woest aan 't haar,
in haar behoefte om zich te uiten. Niet meedoen in 't voorjaar, heel den winter niet
meer uitgaan! Nel barstte in een zenuwachtigen lach uit, terwijl ze haar verwarde
haren uit haar oogen streek. Wat zei ze ook nog meer? Haar krullen moesten weg,
een stijf vlechtje moest ze dragen. Haha, nu nog mooier en ze zou het doorzetten
ook. Nel voelde het, tegenover den sterken wil van juffrouw
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de Graaf was ze machteloos: een razende drift maakte zich van haar meester bij die
gedachte, ze moest iets doen om de juffrouw te plagen, ze wilde niet met een vlecht
loopen! Eensklaps greep ze een schaar, die ze op de waschtafel zag liggen. Ze zou
geen vlecht dragen, de juffrouw zou haar zin niet hebben. Woest begon ze in haar
loshangend haar te hakken, de krullen vielen rondom haar in ongelijke lokken neer,
steeds meer, totdat eensklaps haar blik in den spiegel viel. Verschrikt hield ze op,
was zij dat? Was dat dwaze, gezwollen gezicht met die rare pieken haar hoofd?
Gillend wierp ze zich op den grond en bleef daar liggen, krampachtig snikkend en
steunend.
Beneden had men het gillen gehoord en den slag van Nel's vallend lichaam.
Verschrikt vloog juffrouw de Graaf naar boven en draaide de deur der ziekenkamer
open. Als versteend bleef ze staan op het gezicht van de blonde krullen, die op den
vloer lagen, en het snikkende en steunende meisje op den grond.
‘Groote God, Nel, wat heb je gedaan!’
Nel hief haar mishandeld kopje op en steunde.
‘Mijn haar, o, mijn haar, was ik maar dood, was ik maar dood!’
De juffrouw knielde bij haar neer en trachtte haar op te richten.
‘Hier, drink eens, kind,’ en ze hield haar een glas water voor, doch Nel stootte het
woest van
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zich af, zoodat de juffrouw de helft over haar japon kreeg.
Wanhopend keek deze rond, wat moest ze doen?
Het kind leek wel half gek.
Ze belde.
‘Maak dadelijk een bed op,’ beval ze de binnentredende Trui, die op het gezicht
van de afgeknipte krullen ontsteld bleef staan.
‘God in den hemel, wat is hier gebeurd,’ zei ze, hare handen in elkaar slaand.
‘Kom, blijf daar nu niet staan, maak een der bedden op, haast je een beetje,’ en
meteen begon ze de nu wat bedaarder schreiende Nel uit te kleeden. Toen het bed
gereed was, hielp ze het nu als gebroken meisje er in en begon de verspreide lokken
bij elkaar te zoeken.
‘Ga nu even naar dokter Roorda, Trui, en verzoek hem zoo vriendelijk te willen
zijn, dadelijk te komen.’
Ze zou blij zijn, als de dokter er was, het leek wel, of Nel's verstand in de war was.
Toen de dokter kwam, ging ze hem te gemoet en vertelde hem alles, wat er
voorgevallen was. Daarop ging deze naar Nel, die nu stil lag te schreien en na haar
onderzocht te hebben, zei hij geruststellend glimlachend:
‘Maak u maar niet ongerust, dat meisje is wat overspannen en opgewonden, maar
er mankeert haar niets. Laat haar vandaag maar stil in bed, rust is goed voor haar, ik
zal wat kalmeerends
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opschrijven en verder is het meer een zaakje voor u dan voor mij.’
‘Kan ik een kapper laten komen, om het haar wat bij te knippen?’
‘O jawel, maar ik vrees dat u er op Zondag op dit uur geen thuis zult vinden. Doe
het morgen maar, dan kan zij meteen, als ze bedaard is, eens zien, hoe ze zich
toegetakeld heeft. Dag juffrouw de Graaf, een hapje zoo'n pupilletje,’ en lachend
vertrok hij.
Toen juffrouw de Graaf kort daarop beneden kwam, vond ze al de meisjes nog
thuis. Het nieuwtje van Nel's dwaze daad had zich reeds verspreid en ook, dat de
juffrouw om den dokter gestuurd had. Zij dachten nu minstens, dat Nel een
zenuwtoeval had en wilden niet uitgaan, voordat ze wisten, wat er van aan was. De
juffrouw stelde hen gerust en verzocht hen, nu kalm weg te gaan. Nel had rust noodig,
hoe stiller het in huis was, hoe beter. Gelukkig waren dien dag al de meisjes
uitgevraagd en mademoiselle Latour zou ook uit dineeren gaan.
‘Wil ik niet liever thuisblijven,’ vroeg deze, ‘dan kan ik wat bij Nelly gaan zitten.’
Maar juffrouw de Graaf bedankte voor dit aanbod, zij zou zelf op Nel passen
vandaag, ieder moest nu maar gerust weggaan.
Nadat allen vertrokken waren, ging ze weer naar Nel's kamer en zette zich daar
met een boek neer. Nel lag nu rustig, waarschijnlijk zou ze van vermoeienis na al
die opwinding wel in slaap vallen.
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Zij trachtte te lezen, doch kon haar gedachte niet bij haar boek houden.
Daar werd geklopt.
‘Binnen.’
‘Juffrouw, daar is mijnheer van der Sluys, de oom van jongejuffrouw Nelly, hij
komt vragen, waarom zijn nichtje niet is gekomen van middag.’
Juffrouw de Graaf schrok, dat was waar ook, in die consternatie had ze heelemaal
vergeten een boodschap naar Nelly 's tante en oom te sturen. Naar het nu rustig
slapend meisje ziende, zei ze:
‘Ik zal zelf even bij mijnheer gaan,’ en de deur zacht achter zich sluitend, ging ze
naar beneden.
‘Wel juffrouw de Graaf,’ vroeg haar bezoeker, ‘Nel is toch niet, ziek, te vermoeid
van gisteren avond misschien? Ze is anders, dank zij uwe zorgen, vroeg genoeg naar
huis gegaan.’
‘Neen, mijnheer van der Sluys, ziek is ze niet.’
‘Ze heeft toch niet weer een of ander ondeugenden streek uitgevoerd, zoodat u
haar thuis moest houden vandaag?’
Juffrouw de Graaf vertelde hem nu alles, wat er gebeurd was en de heer van der
Sluys was werkelijk ontsteld.
‘Is het kind gek geworden?’ vroeg hij verschrikt ‘haar mooi bolletje zoo te
mishandelen en waarom?’
‘Ik weet het niet, het is juist gebeurd, zooals ik u verteld heb, ik denk, dat ze het
uit louter woede
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gedaan heeft, omdat ik het na al die dwaasheid van de laatste weken noodig vond,
haar wat neer te zetten.’
‘Het is te erg, wat een zonde van die mooie krullen, ik ben waarachtig boos op
haar, ze mocht anders een potje bij me breken, maar dit is te kras.’
‘Och, kijk u eens, ze heeft zich zelve gestraft op een manier, die ze niet licht
vergeten zal. Ik denk, dat het een goede les voor haar zijn zal.’
‘Ja, u denkt maar aan het paedagogische van de quaestie, maar ik heb er een razende
spijt van, dat het kind zich zoo mismaakt heeft. Zou ik eens bij haar kunnen gaan?’
‘Vandaag liever niet, laten we haar nu maar met rust laten, maar als u
morgenochtend eens komen wil, kunt u haar spreken. Ze kan toch niet naar school
gaan, vóór de kapper haar weer een beetje opgeknapt heeft, ze ziet er uit, neen maar,
u kunt u niet voorstellen hoe dwaas.’
‘'t Is te erg, dat vergeef ik haar niet licht. Tot morgen dan, ik kom zeker eens kijken
en ben van plan haar dan eens duchtig de waarheid te zeggen. Zoo'n ondeugend
kind!’
Daarop nam de heer van der Sluys afscheid en glimlachend keek juffrouw de Graaf
hem na.
‘Wat een typische lui toch, die schilders, hij heeft alleen maar spijt van Nel's
krullen en denkt er niet aan, hoe hij zelf met zijne vrienden grootendeels de schuld
is van den opgewonden toestand, waarin ze geraakt is.’
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Toen ze bij Nel terugkwam, vond ze deze nog steeds slapend, doch na een uurtje
werd ze wakker en wist eerst niet, waarom ze zich in deze kamer bevond. Spoedig
echter herinnerde zij zich alles en met hare handen in haar mishandeld haar grijpend,
begon ze opnieuw te schreien.
De juffrouw liet haar kalm uithuilen en toen de bui voorbij was en het snikken
langzamerhand bedaarde, belde ze en bestelde wat eten voor de patient. Nel weerde
haar echter af en wilde niets gebruiken.
‘Ik vraag niet, of je wilt, je moet,’ klonk het gebiedend.
Schuw keek Nel op en wierp zich daarna met haar gezicht naar den muur.
‘Ga recht op zitten, Nelly en eet, wat ik hier voor je heb. Nu geen kuren meer, als
't je blieft, me dunkt, dat het nu mooi geweest is.’
Nel begreep, dat ze het verstandigst deed, met maar toe te geven en eigenlijk had
ze wel trek, ze had nog niets gegeten en de soep, die de juffrouw haar voorhield,
rook heerlijk. Ze richtte zich dus op en begon met smaak te eten. Daarna liet ze zich
weer in de kussens vallen en daar de juffrouw haar boek had opgenomen en niet
sprak, had ze allen tijd om over haar dwaasheid na te denken Ze voelde zich
wanhopend en kreunde van tijd tot tijd zacht. Ze had het wel uit willen gillen, maar
durfde niet, die zwijgende gestalte bij het raam imponeerde haar, zij waagde het niet
eens hardop te huilen.
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Daarna sliep ze weer een poosje en zoo ging de dag voorbij. 's Nachts kwam juffrouw
Latour bij haar slapen en toen ze den volgenden morgen wakker werd, was deze al
verdwenen en stond de zon hoog aan den hemel. Ze schenen haar maar te laten liggen,
ze beschouwden haar zeker als ziek, dat was goed ook, want ze stond vooreerst niet
op, naar school ging ze nooit meer, stel je voor, om door iedereen uitgelachen te
worden, ze ging niet, wat ze ook zeggen zouden.
Daar werd de deur geopend en trad juffrouw de Graaf binnen, met een blad, waarop
haar ontbijt stond.
‘Zoo kind, ben je wakker, ontbijt dan maar vlug en sta daarna op, over een half
uur komt de kapper, maak dan, dat je klaar bent.’
‘Ik sta niet op.’ verklaarde Nel.
‘Kom, geen gekheid, haast je maar wat, je kunt den kapper toch niet in je bed
ontvangen. Hier is je ontbijt, ik kom over een half uur met hem terug, maak dan, dat
je klaar bent.’
Daarop verliet de juffrouw de kamer en Nel begon langzaam te eten. Ze zou toch
maar even opstaan, ze kon later weer naar bed gaan. Haar ongelijke haarmassa moest
natuurlijk in orde gemaakt worden en 't was waar, dan moest ze zich kleeden, om
dien man te ontvangen. Ze stond dus op en toen de juffrouw een goed half uur later
eens door een kier van deur keek, of ze klaar was, vond ze Nel gekleed, met de handen
voor haar gezicht zitten
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schreien, ze had in den spiegel gekeken en kwam nu pas goed tot het besef, van wat
ze gedaan had.
‘Nelly, daar is de kapper, kan hij binnen komen? Veeg je oogen af en houdt je wat
bedaard.’
Verschrikt streek Nel met haar doorweekten zakdoek over haar gezicht en trachtte
op te houden met schreien. Zoo'n vreemde man behoefde nu juist niet te weten, hoe
wanhopend ze was.
‘Ben je nu kalm, kindje?’ vroeg juffrouw de Graaf vriendelijk. Ze had in den grond
van haar hart diep medelijden met het van haar sieraad beroofde prinsesje.
Nel knikte van ja en weldra was de kapper, die op de hoogte gesteld was en zich
dus niets verwonderd getoond had over het mishandelde haar en beschreide gezichtje,
bezig zoo goed mogelijk het ongelukkige krullebolletje in orde te maken. Het viel
hem niet mee, er moest veel af, hier en daar was het haar tot dicht bij den wortel
afgeknipt. Toen hij klaar was, verzocht hij de jongejuffrouw eens in den spiegel te
kijken, of het zoo naar haar zin was.
Naar haar zin! Nel deinsde achteruit. Was zij dat, met dat kortgeknipte
jongenshoofd. Ze liet een gil en vloog juffrouw de Graaf om den hals, snikkend haar
hoofd verbergend.
‘O, Juffrouw, wat moet ik beginnen, ik kan nooit meer op straat komen, nooit meer
naar school gaan.’
De juffrouw trachtte haar te kalmeeren.
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‘Kom, kom, zoo heel erg is het niet. Het is wel naar voor je, maar je zult er je in
moeten schikken, het is toch je eigen schuld.’
Nel liet haar los, ze vond het wreed van de juffrouw, dat te zeggen. Deze gaf den
kapper een wenk om weg te gaan en trachtte Nel te doen bedaren door haar te beloven,
dat zij er voor zorgen zou, dat geen der meisjes haar uitlachte.
Nel liet zich een beetje troosten, maar verklaarde, dat ze niet naar school ging.
‘Dat doe je wel, kindje, je begrijpt, je moet door dien zuren appel heenbijten, eens
moet je toch weer naar school, waarom dan niet dadelijk van middag. Je mag heusch
niet meer verzuimen.’
Daar kwam Truitje met de boodschap, dat Nel's oom naar haar vroeg.
‘Goed, laat Mijnheer boven komen.’
‘Oom Jan!’ riep Nel, ‘ik wil hem niet zien, ik schaam me dood!’ maar deze
verscheen reeds op den drempel, waar hij ontsteld bleef staan. Zoo erg had hij het
zich niet voorgesteld, al het prachtige haar weg, niets over dan zoo'n jongenshoofd.
‘Allemachtig, Nel, wat ben je begonnen!’ riep hij uit. ‘Ondeugend kind, wat zie
je er uit.’
Onsteld keek Nel hem aan. Wat zag hij er boos uit.
‘Och oom Jan,’ riep ze schreiend, ‘spreek niet zoo tegen me.’
Deze liep zenuwachtig de kamer op en neer. Hij kon de jeugd best een of andere
ondeugende grap
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vergeven, maar je uiterlijk zoo te bederven, je willens en wetens zoo af te takelen,
dat kon hij niet verdragen, dat maakte hem driftig.
‘Niet zoo tegen je spreken, ik ben woedend op je, je moest vooreerst maar niet
meer bij me komen, ik kan je niet zien! Ik hoop, dat u haar eens flink onder handen
zult nemen, Juffrouw, het wordt hoog tijd, dat ze die kuren afleert.’
Juffrouw de Graaf glimlachte treurig.
‘Me dunkt, dat ze zich zelve genoeg gestraft heeft, ze moet de gevolgen van haar
drift dragen, dat is erg genoeg voor haar. Van middag gaat ze weer naar school en
van avond naar de dansles, dat...’
‘Naar de dansles,’ viel Nel haar in de rede, ‘dat doe ik niet, denk u, dat ik me daar
zoo vertoon?’
‘Je gaat wel,’ zei de juffrouw kalm, ‘ik zal niet verder over het voorgevallene
spreken, maar de natuurlijke gevolgen moet je dragen.’
‘Ik ga niet, ook niet naar school,’ hield Nel koppig vol.
Oom Jan keek haar eens aan. Wat zag ze er uit met dat korte haar, die gezwollen
oogen en bleeke wangen! Als hij er aan dacht, hoe ze er Zaterdag had uitgezien, en
dat had zoo'n nest zich zelve aangedaan. Het was heusch te erg.
‘Je gaat naar school en naar de dansles ook,’ barstte hij los, zoodat Nel verschrikt
achteruit vloog. ‘Je gaat, versta je, of je krijgt met mij te doen.’
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Nel durfde geen geluid geven.
Was dat oom Jan, de kalme, de lakonieke, die alles goed vond, als er maar rust en
vrede was. Als haar vader zich driftig tegen haar maakte, had dat haar nooit veel
kunnen schelen, dat meende hij zoo kwaad niet, maar oom Jan! Zou hij niet meer
van haar houden, nu ze zich zoo aangesteld had?
Ze stond te beven van angst.
‘Zul je gaan,’ vroeg hij nog eens, een stap naderkomend.
Nel week achteruit en knikte toestemmend.
‘U hebt het gehoord, Juffrouw,’ en juffrouw de Graaf groetend, doch van Nel geen
notitie nemend, ging hij weg, na nog gezegd te hebben, dat zijn vrouw om vier uur
eens aankwam.
Juffrouw de Graaf had moeite haar lach te bedwingen. Zij was er zoo goed als
zeker van, dat hij, eenmaal uit Nel's gezicht, spijt over zijn boosheid zou hebben, het
zou haar niets verwonderen, als hij om vier uur meekwam om haar te troosten het
was zelfs niet onwaarschijnlijk, dat hij wat moois voor haar meebracht, om haar zijn
boosheid van dien ochtend te doen vergeten. Toen keerde ze zich tot haar pupil, die
nog altijd verbluft stond te kijken.
‘Kom, Nel, wasch nu eens flink je gezicht, je hebt nog een half uurtje vóór de
koffie en kom dan beneden, alsof er niets gebeurd is. Ik zal er voor
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zorgen, dat er niet meer over gesproken wordt.’
‘Maar ik zie er zoo gek uit.’
‘Dat gaat nog al, je oom overdrijft een beetje, het komt er niet zooveel op aan, hoe
of iemand er uit ziet. Trouwens, daar moet je doorheen, een paar kwade dagen en de
zaak raakt in 't vergeetboek.’
‘Alsof ik het ooit zou kunnen vergeten.’
‘Dat verlang ik ook niet, ik hoop juist, dat je er veel aan denken zult en dat het je
helpen zal, als je weer eens zoo'n bui mocht krijgen. Tot straks dus, als de gong gaat,
kom je kalm beneden en gaat daarna met Fietje naar school.’
Zoodra de juffrouw de deur uit was, keek Nel nog eens in den spiegel. Wat zag
ze er uit, en ze moest naar school, iedereen spande tegen haar samen, als ze om vier
uur thuis kwam, zou ze tante Katrien vinden, die natuurlijk ook weer kwam opspelen.
Ze vond zich het ongelukkigste meisje van de wereld en terwijl ze hare gezwollen
oogen bette, dacht ze, dat ze het zoo niet langer verdragen kon. Op eens kreeg haar
gezicht een gedecideerde uitdrukking, haar besluit was genomen. Zij wilden haar
dwingen zich in school en op de dansles te laten bespotten? Goed, maar zij, Nel,
wilde niet.
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Hoofdstuk XIII
Wat Nel daarna deed
Toen de gong weerklonk, ging Nel met een resoluut gezicht naar beneden. Als haar
plan slagen wilde, moest ze zich nu vooral zoo onverschillig mogelijk voordoen.
Daar juffrouw de Graaf het zoo dringend verzocht had, durfden de meisjes niet al te
veel hun nieuwsgierigheid toonen, doch Nel voelde best dat menig verstolen blik op
haar gevestigd werd en keek dan dadelijk de schuldige aan, die meestal een kleur
kreeg en verlegen voor zich keek. Dina en Lina vooral hadden pret in 't geval, ze
vonden, dat Nel er erg leuk uitzag en Thea, Lili en Fietje vonden het zielig voor haar,
zooals zij tegen elkander gezegd hadden. Maar Gusta gunde het Nel wel, ze kon
nooit goed uitstaan, dat deze gevatter en meer bij de hand kon zijn, dan zij, terwijl
Louise Nel met een medelijdend glimlachje zat aan te kijken en in haar hart juichte
omdat deze zichzelve van haar grootste schoonheid beroofd had. Wat zou Willem
er wel van zeggen?
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Zij hoopte maar, dat hij haar spoedig zoo eens zien zou, met dat jongenshoofd.
Onderwijl zat ze vriendelijk met Nel te praten, informeerde, of ze zich nu weer
heelemaal beter voelde, had ze geen luchtig, prettig gevoel aan haar hoofd? Het kon
best, dat ze er tegen den zomer ook toe overging, haar haren te laten afknippen.
‘Louise!’ waarschuwde juffrouw de Graaf, bang, dat Nel weer zou beginnen te
schreien, doch deze hield zich best, verzekerde Louise, dat ze zich heel goed voelde
en een ieder aan kon raden, zich van haar overtollig haar te ontdoen. Of het Louise
staan zou, was een andere vraag, ze zag meestal wat bleek en had misschien een te
mager gezicht voor kort haar. Onlangs had iemand nog tegen haar gezegd, wat ziet
die Louise...’
‘Nel, schei uit over dat onderwerp,’ viel juffrouw de Graaf haar in de rede.
Louise zag rood van boosheid.
‘Wou je soms zeggen, dat Willem...’ viel ze uit, doch de oogen van de juffrouw
op zich gericht ziende, durfde ze niet verder gaan. Alleen beet ze Nel nog toe:
‘Spook!’
‘Louise je gaat Zondag niet uit, dat begrijp je, ik had zoo verboden over Nel's haar
te spreken.’
Louise beet zich op de lippen, hoe valsch van de gravin, en die nare Nelly keek
triomphant, dat wist ze zeker, al kon ze haar niet in 't gezicht zien. Dat wicht moest
niet denken, dat het haar
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iets kon schelen, en ondoordacht flapte ze er uit:
‘Best, Juffrouw, heel goed, ik wil wel twee Zondagen thuis blijven, het kan me
heusch niet schelen.’
Verbaasd keek juffrouw de Graaf haar aan. Wat bezielde die meisjes tegenwoordig?
Toen antwoordde ze kalm:
‘Zooals je wilt, reken er dus maar op, dat je twee Zondagen thuisblijft.’
Eerst wist Louise niet, wat ze hoorde, toen liep ze hard de kamer uit, daar het
teeken tot opstaan juist gegeven was en vloog naar haar kamertje, waar ze in tranen
uitbarstte. Lang duurde die huilbui echter niet en spoedig deed ze haar uiterste best,
de sporen van hare tranen te doen verdwijnen.
Intusschen had ook Nel zich klaar gemaakt om naar school te gaan.
‘Ga maar vast, Fie,’ zei ze tot deze, die als gewoonlijk geduldig op haar stond te
wachten, ‘ik kom dadelijk.’
Maar daarvan wilde Fietje niet hooren, het was toch al zoo naar voor Nel, ze liet
haar niet alleen gaan. Endelijk was Nel klaar en togen de meisjes op weg. Toen ze
vlak bij school waren, zei Nel eensklaps, dat ze haar potlood vergeten had, ze ging
er nog gauw een koopen, anders kreeg ze weer een afkeuring.
‘Ga jij nu als 't je blieft naar binnen, het is op slaan van tweeën, ik vlieg wel even
en ben dan
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nog wel op tijd. Toe, ga nou, anders kom je te laat.’
Graag was Fietje met Nel te gelijk naar binnen gegaan, om haar als 't ware een
beetje te beschermen, het was toch een heel ding voor Nel, met dat kortgeknipte haar
bij die meisjes te moeten komen, maar het zou zoo twee uur slaan en te laat op school
komen wilde ze niet.
‘Goed, ik ga dan maar naar binnen, haast je wat, je komt vast te laat.’
Nel was al weg en zuchtend begaf Fietje zich naar haar klasse.
‘Nu komt ze nog te laat ook,’ dacht ze, ‘dan kijkt iedereen natuurlijk nog veel
meer naar haar en krijgt ze toch een afkeuring; ik had dat potlood er maar aan
gegeven.’
De les begon en geen Nel verscheen; zenuwachtig zat Fietje in de bank te draaien,
ze gaf een dom antwoord, toen de onderwijzeres haar een beurt gaf en zag er zoo
onrustig uit, dat deze vroeg, of haar iets scheelde.
‘Je vriendinnetje is toch niet erger ziek?’
‘Neen juffrouw.’
‘Komt ze morgen weer op school?’
Fietje werd rood en antwoordde verlegen: ‘Dat denk ik wel, juffrouw.’
De juffrouw begreep niet, waarom ze zoo verlegen deed, maar daar ze anders een
goede leerling was, liet ze haar verder met rust.
Ondertusschen trachtte Fietje haar aandacht te
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bepalen, bij hetgeen er behandeld werd, doch het was haar onmogelijk.
‘Waar blijft Nel toch,’ dacht ze telkens, ‘als haar maar geen ongeluk overkomen
is’ en een oogenblik stond ze op het punt, de juffrouw te vertellen, dat Nel met haar
mee naar school was gegaan en op het laatste nippertje nog een potlood was gaan
koopen, maar toen schoot haar te binnen, dat Nel misschien bij slot van rekening
toch niet onder de meisjes had durven komen en stil weggebleven was. In dat geval
was het beter niets te zeggen, Nel moest dan zelf waar weten, hoe ze zich er uitredde.
Het werd vier uur, de school ging uit en geen Nel was verschenen.
Fietje dacht haar nu zeker thuis te vinden en was benieuwd en een beetje angstig,
hoe dat alles af zou loopen. Nel wat niet leugenachtig van aard, ze zou niet licht de
juffrouw wat voorjokken, en als het uitkwam, dat ze zoo maar weggebleven was,
wat zou er dan gebeuren. In elk geval, zij zou Nel niet verraden.
Thuis gekomen ging ze direkt naar haar kamer, als ze zich aan iemand vertoonde,
zouden ze haar zeker vragen, hoe Nel zich gehouden had op school, en ze wist niet,
wat ze dan antwoorden moest. Daar werd aan de deur geklopt, daar had je het al.
‘Bent u hier, jongejuffrouw Fietje?’
‘Ja, wat is er Trui,’ vroeg ze, de deur openend.
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‘De juffrouw laat vragen, of jongejuffrouw Nelly nog niet thuis is, haar tante is er.’
‘Neen, ik geloof het niet.’
‘Bent u dan niet samen uit school gekomen?’
‘Neen.’
‘Gunst, u hebt toch niet gekibbeld, u bent anders zulke dikke vriendinnen.’
‘Natuurlijk niet, Trui, ze is nog een boodschap gaan doen,’ stotterde de
waarheidlievende Fietje, ‘verder weet ik er niets van,’ en de deur sluitend ging ze
op den rand van haar bed zitten, niet wetend, hoe dit alles moest afloopen.
En waar was Nel ondertusschen?
Toen zij Fietje in de school had zien verdwijnen, was ze, zoo gauw ze loopen kon,
een zijstraat in geslagen. Goddank, dat ze dat hartelijke, maar wel wat lastige kind
eindelijk kwijt was. Ze stapte in een tram, die juist stilheid en liet zich zoo naar het
station brengen, ze zou den trein nog net kunnen halen, als het haar niet te veel
tegenliep. Vlug nam ze haar kaartje, wat een geluk, dat ze er geld genoeg voor had,
soms kon ze zoo schraal bij kas zijn, maar Zaterdag had ze haar weekgeld pas
gekregen. Ze kon nog net instappen en voort ging het, weg van strenge juffrouwen,
spottende meisjes en booze ooms. Tante Katrien zou om vier uur haar preek kunnen
opsteken, ze hoorde haar anders al, geen stuk zou er goed aan haar blijven. En dan
vanavond naar de dansles, bespot en uitgelachen
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door de heele club. Dat moest juist de straf zijn, die op haar euveldaad volgde, maar
ze dankte voor de vriendelijke bedoeling en gaf den brui van alles.
Wat zouden ze opkijken, als ze niet thuis kwam, ze zouden wel angstig zijn,
misschien dachten ze wel, dat haar een ongeluk overkomen was. Nu kon tante den
stroom van haar welsprekendheid tegen juffrouw de Graaf keeren en haar verwijten,
dat ze niet beter op de haar toevertrouwde meisjes paste. Hoe zou die wel kijken, als
ze ook eens een standje kreeg en tante Katrien kon het, daar was het best aan
toevertouwd.
Nel lachte hardop bij die gedachte, tot groot vermaak van een oud heer, haar eenige
medereiziger.
Hij knikte haar eens toe en zei ook lachend:
‘Zoo mag ik het zien, vroolijkheid past aan de jeugd. Waar gaat de reis naar toe?’
‘Naar huis,’ antwoordde Nel.
‘Zoo, zoo, dan kan ik me begrijpen, dat u vroolijk bent. Uit logeeren geweest?’
Nel schudde van neen. Ze wou, dat hij nu maar ophield met vragen. Ze kon toch
niet zeggen, dat ze weggeloopen was.
‘Van kostschool dan? Zeker ziek geweest en gaat u nu naar huis om wat op te
knappen. U ziet nog wel wat bleek en met kringen onder de oogen. Zware ziekte
gehad?’
Weer schudde Nel ontkennend, zóó kon ze toch niet jokken. De oude heer
vervolgde:
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‘Ik dacht het zoo, om dat afgeknipte haar, weet u,’ en ziende, dat Nel geen lust in
praten scheen te hebben, trok hij zich in zijn hoekje terug en maakte aanstalte om
een dutje te doen.
Hoe meer het einddoel der reis naderde, hoe meer Nel's vroolijkheid verdween,
en plaats maakte voor een onrustig gevoel. Hoe zouden ze thuis dit alles opnemen?
Mama zou het zeker heerlijk vinden, haar terug te hebben, maar wat zou Pa er van
zeggen? Daar was ze niet erg gerust op, als Pa maar niet zoo'n aanval van drift kreeg
en er ziek van werd. Dan zou het haar schuld zijn en dat zou zij zich nooit kunnen
vergeven. Was ze maar in Amsterdam gebleven, hij had nog al geschreven, dat ze
niet probeeren moest, weg te loopen, maar toen wist hij niet, hoe vreeselijk haar lot
was, hij zou toch zijn eigen kind niet aan bespotting willen prijsgeven. Zij zou nu
nooit meer teruggaan. Het speet haar eigenlijk van juffrouw de Graaf, die was toch
dikwijls lief voor haar geweest en meende het goed met haar en van Fietje speet het
haar ook, dat goede schaap. Ze zou haar eens te logeeren vragen. Vreeselijk vond ze
het, dat oom Jan zoo boos op haar was!
Daar stopte de trein, ze moest uitstappen. Langzaam wandelde ze den bekenden
weg naar Villa Zomerlust op, hoe vreemd, eerst had het haar zoo heerlijk
toegeschenen, naar huis te gaan en nu was het, alsof ze lood in hare schoenen had.
Daar was
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het hek, het stond open, zag niemand haar? Haastig liep ze op het huis toe en rukte
aan de bel. Bet, die de deur opende, deinsde verbaasd achteruit.
‘Dag Bet, alles wel hier?’ zei Nel zenuwachtig.
‘Gunst nog toe, u, jongejuffrouw!’ en toen naar achteren vliegend, riep ze:
‘Mevrouw, Mevrouw, daar is Nel.’
Nel volgde langzaam en toen haar moeder op het geroep van Bet verschrikt te
voorschijn kwam, vloog ze haar om den hals en snikte het uit.
‘Mijn God, Nelleke, wat is er gebeurd, kindje, ben je ziek?’ Toen eensklaps het
kort geknipte haar ziende, trok ze haar den hoed van het hoofd en uitte een gil.
‘Je haar, Nel, waar is je mooie haar? Kind, wat zie je er uit, wat hebben ze je
gedaan?’
Nel antwoordde niet, ze verborg haar gezicht aan den schouder harer moeder,
terwijl Bet van louter verbazing zweeg en met open mond stond te kijken.
‘Laten wij naar binnen gaan,’ fluisterde Nel, ‘dan zal ik u alles vertellen.’
‘Goed, kindje, goed,’ en haar dochtertje mee naar de huiskamer voerend, sloot ze
de deur achter zich, de nieuwsgierig volgende Bet buiten sluitend.
Onder veel tranen van weerskanten deed Nel nu haar verhaal en de
verontwaardiging van mevrouw van der Sluys kende geen grenzen. Het was te erg,
het kind zoo op te winden, dat ze niet meer wist, wat ze deed, ze wou, dat ze die
juffrouw eens hier
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had, ze zou ze leeren haar kind zoo te behandelen. Nel glimlachte tusschen hare
tranen door, om de innige verontwaardiging van haar moeder, die geen woorden
genoeg kon vinden, om juffrouw de Graaf te beschuldigen. Haar
rechtvaardigheidsgevoel kwam hier een beetje tegen op.
‘'t Was toch wel mijn eigen schuld, Ma, de juffrouw deed eigenlijk niets bizonders.’
Haar moeder keek haar met bewondering aan.
‘Jou lief kind, om nog partij te trekken voor dat mensch. Je bent veel te goed,
daarom wor' je zoo behandeld.’
Nu moest Nel toch hartelijk lachen.
‘O, Maatje, Maatje, u maakt er wat van, de juffrouw is heusch altijd lief voor mij
geweest, wel streng, maar zeg nu zelf eens, wat een lastig produkt ben ik ook!’
Verbaasd keek haar moeder haar aan. Was dat Nel, die zich zelf een lastig produkt
noemde, vroeger was ze wonderwel met zichzelve tevreden geweest.
‘Waarom ben je dan weggeloopen, als je de juffrouw zoo lief vindt?’
‘Omdat ik niet bespot wil worden. Ik wil niet uitgelachen worden, ik ga ook niet
meer terug, dat verzeker ik u.’
Mevrouw van der Sluys schudde bezorgd haar hoofd.
‘Wat zal Pa er wel van zeggen?’ zei ze.
Dat was waar ook. Nel had er niet meer aan
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gedacht, dat deze ook alles zou moeten weten en ook een woordje mee te spreken
had.
‘Is Pa uit?’ vroeg ze benauwd.
‘Ja, maar hij zal wel gauw thuiskomen. Kind, als hij zich maar niet driftig maakt.’
‘U moest hem maar eerst wat op de hoogte brengen, als hij me ineens ziet, zal hij
zoo schrikken.’
‘Een prettige taak, maar ik zie er ook niets anders op. Daar hoor ik zijn sleutel in
't slot. Blijf hier, dan zal ik hem naar zijn kamer troonen en voorzichtig alles vertellen.
Als ik roep, kom dan ook.’
Nel bleef alles behalve op haar gemak achter, hoe zou Pa het opnemen? Zij hoorde
hare ouders samen naar haar vaders kamer gaan en daarna niets meer. Een kwartier
verliep, dat Nel wel een uur leek, ze wilde nu maar, dat alles achter den rug was, als
haar vader maar niets overkomen was, het duurde zoo lang. Daar hoorde ze een deur
opengaan, o, hemel, zij kwamen hierheen. Ze trok zich achter een meubelgordijn
terug, ze moest eerst eens zien, hoe Pa was. Ze hoorde de kamerdeur opengaan.
‘Waar zit je, rakkerd!’ riep haar vader, ‘wacht, achter die gordijn, geloof ik.’
Nel hoorde hem naderen, de gordijn werd op zij getrokken en daar stond haar
vader en keek haar aan. Hij scheen niet erg boos te zijn, tenminste opeens barstte hij
in een schaterlach uit.
‘Allemachtig nog toe, wat een aardige jongen,
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neen maar, wat ziet die meid er leuk uit. Kom te voorschijn, deugniet,’ vervolgde
hij, de hand naar Nel uitstekend, die beteuterd was blijven staan en een oogenblik
gedacht had, dat haar vaders zenuwen in de war waren geraakt van den schrik, ‘kom
er uit en laat ik je eens beter bekijken. Wel, vrouw, wat zeg je er van, hebben we
geen knappen zoon, ze heeft haar bestemming gemist, ze had een jongen moeten
zijn. Ze zou geen grooter rekel hebben kunnen wezen, dan ze nu al is, of ons meer
last hebben kunnen geven. Zeg eens, heb je niets te zeggen, je staat daar, of je geen
tien kunt tellen.’
Nel, van den eersten schrik bekomen, sloeg hare armen om haar vaders hals.
‘U bent een engel, Pa, dat u niet boos bent.’
‘Hou je kalm, jongens zijn niet zoo kusserig, ik zal je voortaan Piet noemen, Piet
van der Sluys, 't klinkt prachtig, hoor!’
Mevrouw van der Sluys wist van innig genot niet, wat te doen. Wat had haar man
het goed opgenomen, zij had het hem dan ook heel voorzichtig verteld. Toen hij
minstens dacht, dat Nel verongelukt was, wat ze met de waarheid voor den dag
gekomen en toen was die nog meegevallen. Nu zou Nel wel thuis mogen blijven,
haar man scheen bepaald schik in zijn gemetamorphoseerde dochter te hebben. Dat
had ze echter mis, toen de kalmte wat was teruggekeerd en zij rustig bij elkaar zaten,
zei haar man:
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Nu eens alle gekheid op een stokje, Nel, je hebt daar een verbazend leelijken streek
uitgehaald, ik laat die haargeschiedenis nog eens daar, die drift heb je niet bepaald
naar iemand vreemds, maar dat stil wegloopen, dat is een gemeen ding.’
‘Wat zullen ze ongerust zijn,’ merkte zijn vrouw aan.
‘Dat is waar ook, ik zal dadelijk een telegram sturen, dat ze hier is. Wanneer zal
ik zetten, dat ze terug komt, van avond nog, of morgen?’
‘Ik ga niet terug,’ besliste Nel.
‘Dat zou je wel willen, hè? Ze willen je misschien niet terug hebben, zoo'n ondeugd,
als je bent, maar dan stuur ik je ergens heen, waar je niet voor je plezier uit zult zijn,
daar kun je van op aan. Ik zal maar niets telegrafeeren van terugkomen en liever van
avond een brief schrijven, om te vragen, of juffrouw de Graaf haar nog terug wil
hebben. Nel kan er dan een epistel bij doen, waarin ze om vergeving vraagt, of zoo
iets.’
‘Dat doe ik nooit,’ verzekerde Nel.
‘Dat zullen we eens zien,’ zei haar vader.
‘Moeten Katrien en Jan geen telegram hebben, ze zullen ook zoo ongerust zijn,’
opperde Nel's moeder.
‘Goed, dat je er aan denkt, ze zijn altijd zoo aardig voor ons zwart schaap geweest.
Tot straks dus, ik ga even de gemoederen in Amsterdam tot rust brengen.’
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Toen hij terug kwam, vond hij vrouw en dochter gezellig aan tafel zitten, op hem
wachtend, om met eten te beginnen. Met welgevallen keek hij naar Nel, dat
krullekopje stond haar wel aardig, nu was het nog wat te kort, maar als het een beetje
aangegroeid was, zou het heel lief staan. Ook vond hij, dat ze betere manieren
gekregen had, geen ellebogen meer op tafel en wat at ze netjes. Drommels, dat jufje
leek hem een baas, om in zoo'n korten tijd al zooveel ten goede veranderd te hebben,
ze moest er weer heen, het kostte wat het wilde.
De avond ging genoegelijk voorbij, ze dronken met hun drietjes thee, natuurlijk
had Nel veel te vertellen en de zorgen werden voorloopig aan kant gezet.
Daar werd gebeld, wie kon dat zijn, zoo laat?
‘Ik geloof waarachtig, dat het de stem van Jan is,’ zei de heer van der Sluys en
inderdaad eenige oogenblikken later drukten de broeders elkaar de hand.
‘Ik kom zelf eens kijken, hoe het hier is, of dat ondeugende kind jullie niet te veel
overstuur gemaakt heeft. Daarenboven was Katrien bang, dat je haar hier zoudt
houden en dan kwam er niets van haar terecht, meende ze.’
‘Heel vriendelijk, dank voor de goede opinie. Katrien had zich anders niet ongerust
behoeven te maken, ik denk er niet over, haar hier te hou-
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den, als de juffrouw haar tenminste terug wil hebben.’
‘Daar zit juist de knoop, ze heeft er niet veel lust in, er is niet veel meer toe noodig,
om de maat te doen overloopen en nu waren we bang, dat je in drift soms minder
beleefd zou schrijven en zoodoende alles bederven. Daarom kwam ik vanavond nog
over.’
‘Nogmaals dank voor je goede opinie, ik kan anders niet zeggen, dat ik er vereerd
door ben. Mag ik nu eens weten, wat uw Hoogheid mij aanraadt?
‘Niet schrijven, maar morgen met Nel meegaan en nederig verzoeken de verloren
dochter weer aan te nemen; Nel moet dan natuurlijk excuus vragen.’
‘Ik denk er niet over!’ riep Nel.
Oom Jan keek haar eens goed aan.
‘Hoor eens Nelly, het moet uit zijn met die fratsen, je hebt nu je meesterstuk
geleverd. Als je morgen niet kalm met je vader en mij meegaat, hoef je bij ons aan
huis niet meer te komen. Wees nu niet weerspannig, je houdt immers wel van juffrouw
de Graaf, waarom zou je dan niet naar haar terug willen.’
‘Dat wil ik ook eigenlijk wel, maar ik kan geen excuus vragen,’ mompelde Nel.
‘Ja, dat zal toch moeten, dat kan niet anders. Je ziet er moe uit, kind, ik zou naar
bed gaan, als ik jou was. Morgen zal je er wel net over denken, als wij.’
Oom Jan had gelijk gehad, den volgenden morgen
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was zij tot het besluit gekomen, dat ze het verstandigst deed, met maar stil mee te
gaan. Het gekst was, dat ze niet eens graag voor altijd hier zou blijven, het was toch
eigenlijk wel gezellig in Amsterdam. Tot groote verwondering en vreugde harer
ouders, ging ze dus stil mee, verlangend, dat dit alle voorbij zou zijn en ze weer
gewoon haar leven bij juffrouw de Graaf hervatten kon.
In Amsterdam aangekomen, vroeg haar vader eerst de juffrouw alleen te spreken
en na een kwartiertje werd Nel binnengeroepen.
‘Nou, robbedoes, de juffrouw zal je dan maar weer in genade aannemen, wat hebje
haar te zeggen?’
Nel ging naar juffrouw de Graaf toe en sloeg haar armen om haar hals.
‘Wilt u mij vergeven?’ fluisterde ze.
Deze gaf haar en kus en zei ernstig:
‘Zie je nu werkelijk in, Nelly, hoe verkeerd je gedaan hebt?’
Nel knikte bevestigend.
‘Wil je dus graag weer bij mij terug komen?’
Weer knikte Nel.
‘Je Papa zegt, dat je veel van me houdt, is dat waar?’
‘Ja Juffrouw, heel veel zelfs.’
‘Hoe kon je dan iets doen, waardoor je den goeden naam van mijn inrichting in
gevaar gebracht hebt? Weg te loopen, het heeft er iets van, of de meisjes hier
mishandeld worden.’
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‘O, Juffrouw daar heb ik niet aan gedacht, het spijt me zoo,’ en Nel begon te schreien.
‘Zou ik u veel kwaad gedaan hebben?’
De juffrouw glimlachte en streelde het geschoren schaapje zacht over het hoofd.
‘Wij zullen er maar het beste van hopen. Kan ik je nu weer volkomen vertrouwen,
alleen op straat laten gaan bijv.?’
‘O ja, juffrouw, vertrouw me toch, als 't u blieft, ik zal nooit meer zoo iets doen,
ik ga nu echt mijn best doen, om een gewoon meisje te worden.’
‘Liefst een beetje beter dan gewoon, Nel. Nu, mijnheer van der Sluys, ik zal haar
dan maar weer in genade aannemen, ik heb zoo'n idee, dat de wildste haren er nu uit
zijn’
‘Dat denk ik ook wel, als ze maar weer niet terugkomen met het aangroeien van
haar pruik. Ik dank u voorloopig zeer. Dag Nel, hou je maar goed, en hou de juffrouw
in eere, dat is een bovenste beste.’
Nel stak haar arm door dien van juffrouw de Graaf en haar vader verliet hen met
een gerust hart. Goddank, die geschiedenis was al weer achter den rug.
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Hoofdstuk XIV
Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht
De dagen, die nu volgden, waren heel moeielijk voor Nel, doch gesteund door
juffrouw de Graaf, sloeg ze er zich dapper door heen. Het had haar getroffen, dat de
juffrouw, die zij door haar vlucht toch beleedigd, en misschien wel benadeeld had,
zoo goed en lief voor haar was en bereid haar met raad en daad bij te staan. Ze wist
zich overwonnen en wat haar het meest bevreemdde, die gedachte was haar niet
onaangenaam, ze voelde, dat ze nu iemand had, die ze vertrouwen en bewonderen
kon.
Ja, bewonderen, dat juist gaf haar een heerlijk gevoel; zooals de meeste meisjes
van haar leeftijd, had ze er behoefte aan, met iemand te dwepen, hoewel zij dat eerst
zelf niet wist en lachte, als ze andere meisjes hoog op hoorde geven over een
onderwijzeres en zag hoe ze het voorwerp hunner vereering met bloemen en
vriendelijke attenties
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overstelpten. Nu zou ze zelf het heerlijk hebben gevonden, als ze al haar zakgeld had
mogen uitgeven, om voor juffrouw de Graaf bloemen te koopen, maar deze wilde
dat volstrekt niet hebben, geen enkel roosje zelfs nam ze aan, het mocht in de verste
verte niet den schijn hebben, dat ze zich liet omkoopen. Nel kreeg tranen in hare
oogen, toen de juffrouw dit zoo zei.
‘Hè Juffrouw, wat zegt u nu akelige dingen, denkt u dat nu heusch?’
Juffrouw de Graaf begon te lachen.
‘Wel neen, malle meid, geen oogenblik, maar anderen konden het denken, niet
waar? Ik bedoel niet eens, dat ze denken zouden, dat jij mij om wilde koopen, maar
dat ik jou voor zou trekken, omdat ik mooie bloemen van je kreeg.’
Daarmee moest Nel tevreden zijn, doch ze was het niet en bleef den geheelen dag
eenigszins uit haar humeur, wat nu juist niet de manier was, om haar genegenheid
voor de juffrouw te toonen.
Zoo ging de tijd voorbij, zonder dat er iets bizonders voorviel, hoewel natuurlijk
goede en kwade dagen elkander afwisselden en Nel nog menig traantje stortte over
driftige uitvallen, die zoo niet gemeend waren en koppige buien, die niets dan verdriet
na zich sleepten.
De winter was voorbij en zelfs de lente had afscheid genomen, en de tijd naderde,
waarin de zomervacantie viel. Juist omdat Nel zooveel vooruit
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gegaan was in den laatsten tijd, zag juffrouw de Graaf tegen dien tijd op. Zij was
bepaald bang voor den invloed van de beruchte Toet, die al die lange zomerdagen
Nel's voornaamste gezelschap zou uitmaken en niet zou nalaten te trachten, het met
zoo'n moeite verkregen resultaat weer te vernietigen. Toet had een hekel aan juffrouw
de Graaf, omdat zij niet met Nel had mogen correspondeeren en het sprak van zelf,
dat zij nu haar best zou doen, de juffrouw te belasteren. Juffrouw de Graaf had er al
eens met Nel's tante over gesproken en deze had haar aangeraden, den heer van der
Sluys ronduit te vragen, Nel uit Toet's gezelschap verwijderd te houden. Dit zou
echter niet gaan, als ze zoo vlak bij elkander verblijf hielden, dat begreep tante Katrien
ook en na wat over en weer gepraat kwam oom Jan op wat hij een schitterend
denkbeeld noemde. Hij zou namelijk zijn broer en schoonzuster voorstellen, met hen
samen den zomer ergens buiten te gaan doorbrengen, liefst in Zuid-Limburg, daar
was het mooi en gezond. Zoo gezegd, zoo gedaan, hij liet er geen gras over groeien
en kwam zelf over om alles te bespreken. Nel's ouders vonden het plan uitstekend,
ook zij hadden tegen de vernieuwde vriendschap met Toet opgezien. Eén bezwaar
was er maar tegen. Wie zou mevrouw van Geerlo beletten met Toet eveneens naar
Limburg te gaan en zoodoende de meisjes toch samen te brengen? Maar oom Jan
telde dit bezwaar licht, mevrouw van
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Geerlo was veel te gemakzuchtig om zoo ver van huis te gaan en in het ergste geval
was Nel omringd van zooveel familie, dat zij niet veel apartjes met haar boozen geest
zou hebben. Zijn vrouw zou dat zwartje wel op een afstand weten te houden, daarover
moest men maar geen zorgen hebben. Zoo werd dan alles bepaald, er werden kamers
besproken in het hôtel de l'Empereur in Valkenburg en op een mooien zomerdag
ging het gezelschap op reis. Zij vulden een heelen waggon en vertrokken in de
opgeruimdste stemming. Oom Jan hield bespiegelingen, waarvoor men hen wel
houden zou, zeker voor een of ander gesticht, dat op reis was, want als gewoonlijk
was het zestal in matrozenpakjes gekleed, Nel's ouders konden doorgaan voor den
vader en de moeder, hij en zijn vrouw voor het onderwijzerspersoneel en Nel voor
kweekeling. Hij kon niet nalaten, haar even te plagen.
‘Is het zindelijkheidshalve, dat de kweekeling zulk kort haar heeft?’ vroeg hij.
Nel vloog over de anderen heen op hem aan en trok hem zoo aan zijn ooren, dat
hij het uitschreeuwde.
‘Daar, dat hebt u verdiend,’ en ze wilde weer gaan zitten, maar voor zij haar plaats
had kunnen bereiken, viel ze met een gil op haar moeders schoot.
‘Kind, schreeuw zoo niet, denk er toch aan, dat er in den waggon hier naast ook
menschen zitten.’
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‘Jawel u moest het maar eens voelen,’ en ze wreef met een pijnlijk gezicht over haar
been, ‘ik geloof dat Kitty me gebeten heeft.’
Het geheele gezelschap begon te lachen en hoewel nog steeds wrijvende, moest
Nel meedoen.
‘'t Was toch valsch van haar, zoo geniepig,’ zei ze, de kleine schuldige boos
aankijkend. Deze lachte niet en verklaarde ernstig:
‘Lekker, Nel pijn gedaan.’
‘Maar waarom, stoute meid,’ vroeg haar moeder, ‘'t was leelijk van je, die lieve
Nel zoo stilletjes te bijten. Als Nel je nu eens terugbeet? Hier Nel,’ vervolgde ze, het
kind op schoot nemend, en Nel een knipoogje gevend, ‘hap maar toe, laat haar maar
eens voelen, hoe prettig het is.’
Maar dat was de jongejuffrouw niet naar den zin, ze spartelde zich los en vloog
om bescherming naar haar vader.
‘Nel mag Kitty niet bijten, Paatje moet Kit's beenen wegstoppen.’
Haar vader nam haar op schoot en verborg de mollige beentjes onder zijn jas.
‘Dat is nu allemaal goed en wel, maar waarom beet je Nel, kabouter?’
‘Nel was stout, Nel deed Paatje pijn.’
‘O, was het dat, kleuter, wou je het arme mishandelde Paatje beschermen. Je ziet
het, Nel, je kunt me niet straffeloos pijnigen.’
‘Ik begrijp niet, waarom Pa Kit nu zoo knuffelt,’
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merkte Truuske op, ‘het was toch valsch van haar Nel stil te bijten.’
‘Dat was het ook, Truuske,’ zei haar moeder, ‘en Kitty verdiende heel wat anders,
dan geknuffeld te worden,’
‘Laten we haar het raampje uitgooien,’ opperde Dot plechtig.
Natuurlijk lachte het geheele gezelschap om dit voorstel, behalve Kitty zelf, die
haar tong uitstak tegen haar zusje,
‘Geen tongetje uitsteken,’ zei haar vader, ‘uit het raam zullen we haar maar niet
gooien, maar als ze nu verder niet zoet is, laten we haar in een hondehokje in de
beestenwagen zetten, daar moet ze dan alleen inzitten, hoe zou ze dat vinden?’
‘Brr, naar,’ verzekerde het kind, hare schoudertjes optrekkend. ‘Kit blijft liever
bij Paatje op schoot.’
‘Goed, maar dan moet ze ook zoet zijn.’
De reis liep verder zonder ongelukken af, maar toch waren allen blij, toen ze er
waren. Meer dan zes uur in een vollen waggon en dat met zooveel woelig klein goed,
dat zich op den duur begon te vervelen, en daardoor lastig werd. En het was zoo
warm! Oef, ze waren er gelukkig en blij, weer te kunnen loopen, zette de stoet zich
in beweging.
‘Zouden de menschen ons weer voor een gesticht houden, Oom,’ vroeg Nel.
‘Wel mogelijk, of voor een gezelschap acrobaten. Kijk Tante haar troep eens
overzien met een veld-
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heersblik, ik geloof zoo waar, dat ze telt, of we voltallig zijn, er kon ook licht zoo'n
kleuter achter gelaten worden. Dat is de baas van 't spul, zeggen de lui, daar kun je
van opaan.’
En wat bent u?’
‘Ik, o, zoo'n ziel van een acrobaat, zoo'n lange, magere slungel, die niet genoeg
te eten krijt. Je moeder zit 's avonds met een sjaal om bij den ingang en verkoopt
kaartjes en wat we je vader moeten laten doen, weet ik waarachtig niet. Hij is te dik
voor werken aan de trapezen, of zoo. Misschien is hij wel de sterke man, die met
gewichten werkt.’
‘En ik?’
‘Jij, laat eens zien, waar ben je toe geschikt. Wel jij geeft een voorstelling van “de
getemde heks.”
Hè Oom! plaag me nu niet altijd!’
‘Dat is goed voor je, nichtje, zie daar, we zijn er.’
Bij de deur van het hôtel werden ze door de vriendelijke eigenaressen ontvangen
en kort daarop was ieder op zijn eigen kamer bezig, zich wat te verfrisschen en op
te knappen.
Daar de table d' hôte, die om half twee plaats had, al afgeloopen was en het souper
pas om acht uur begon, hadden de heeren een apart dinertje besteld en nadat al de
hongerige magen voldaan waren, begaf zich het geheele gezelschap op weg, om eens
rond te kijken. Verrukt over de schoone
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natuur, die juist op dat uur op haar mooist was, keerden allen naar het hôtel terug,
de jongsten werden vlug te bed geholpen, terwijl Bets en Greta mee mochten
soupeeren. Niet lang na afloop van dien maaltijd begaf het geheele gezelschap zich
ter rustte, vermoeid van de lange reis en de daarop gevolgde wandeling.
De eerste dagen gingen kalm voorbij met het maken van groote wandelingen en
het bezichtigen van enkele merkwaardigheden, maar toen Nel den derden dag met
haar vader en haar oom thuiskwam, wie vond ze daar in gesprek met haar moeder?
Niemand anders, dan mevrouw Geerlo. Haar moeder zag er niet erg opgewekt uit,
maar mevrouw van Geerlo had iets triomphants, toen ze op haar langzame manier
opstond, om Nel en de heeren te begroeten.
‘Wel, wat zeg je daar nu van? Ben jullie niet verrast?’
Nel's vader kon men het aanzien, dat die surprise hem niet bizonder welkom was,
doch haar oom verklaarde, nog nooit zoo verrast te zijn geweest.
‘En waar is uw lief dochtertje?’ vroeg hij sarcastisch.
Mevrouw van Geerlo begreep geen sarcasme en voelde zich gevleid.
‘Erg vriendelijk van u, dadelijk naar haar te vragen en Toet zei nog al: we zullen
ze eens gek op hun neus laten kijken.’

Felicie Jehu, Nel de ontembare

214
‘Och zei ze dat, en wat bedoelde ze daarmee?’
‘Wel, ze dacht dat u bang was, dat Nel kwaad van haar zou leeren, ze zei, dat Nel
niet thuis mocht komen om haar. Toen zei ze: Ma, we gaan ook naar Valkenburg,
dat doen we nou eens lekker, als we betalen, kunnen ze ons niet wegjagen. Ik zuchtte
erg, zoo'n soesa toch, maar Toet wou nu eenmaal en als Toet wil hè?’
‘Dan haast Mamaatje zich haar zin te doen, u hebt groot gelijk, 't zou zonde zijn,
als 't lieve zwartje gedwarsboomd werd. Waar is ze nu?’
‘Ik weet het niet. Wel, Nel, ben je niet blij, je hebt Toet niet ontmoet, nadat je naar
die juffrouw moest. O, daar komt ze!’
Als een wervelwind kwam Toet te dorpstraat afgevlogen en viel Nel om den hals,
met een vaart, die deze haar evenwicht deed verliezen, tot groot amusement van de
overige gasten, die onder de veranda zaten te wachten op het luiden der bel, die allen
aan tafel zou roepen.
‘Hou je toch wat kalm, Toet,’ zei Nel verlegen, toen ze weer op de been was, ‘je
doet me vallen.’
‘Je bent lief hoor, erg hartelijk,’ antwoordde Toet boos, ‘wat zie je er gek uit met
dat korte haar, net een jongen. Ben je niet blij me te zien.’
‘O jawel,’ zei Nel kalm.
‘O jawel,’ bouwde Toet haar na, driftig wordend ‘wat duivel nog toe, wat ben jij
een tamme eend geworden, schaam je je niet, om je zoo op je kop
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te laten zitten, vroeger was je heel anders. Bah, ik had niet gedacht, dat je zoo
veranderd zou zijn,’ en met een minachtend gebaar keerde Toet zich om.
Nel was doodverlegen, wat moesten al die menschen, waarvan zij de meesten al
kende, wel van haar denken. Haar oom kreeg medelijden met haar.
‘Kom Nel, trek er je maar niets van aan, wij weten allemaal, dat Toet maar half
wij is.’
Dat was te veel voor den moedertrots van mevrouw van Geerlo.
‘Wat zegt u, mijn Toet half wijs, ik zou maar liever zeggen, ze is gek. Wat ze
vertelt is waar. Nel was me er eentje, toen ze nog thuis was, daarom is ze dan ook
naar een verbeterhuis gestuurd.’
Nu wilde Nel's vader opstuiven, maar oom Jan kwam sussend tusschenbeide.
‘Blijf toch kalm,’ en zich tot de andere gasten wendend, vervolgde hij: ‘Wat het
verbeterhuis betreft, waar mijn nichtje volgens mevrouw van Geerlo naar toe is
gestuurd, dat is niets anders dan een Tehuis voor Meisjes in Amsterdam, waar Nel
eenigen tijd in den kost is, omdat ze voor haar verdere ontwikkeling de scholen daar
moet bezoeken. Kom Nel, trek er je toch niets van aan, kijk, daar komt Tante met
de kinderen, ga je mee haar tegemoet?’ en Nel een arm gevend verliet hij met zijn
doodverlegen nichtje de veranda, waar zich een kring om de druk pratende en
gesticuleerende memevrouw van Geerlo gevormd had, die, nadat de
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heer van der Sluys zijn vrouw ook meegevoerd had, met haar Toet achterbleef en
niet bemerkte, hoe allen zich ten kostte van haar amuseerden, totdat Toet haar daarop
vriendelijk attent maakte door te zeggen:
‘Och Ma, schei toch uit met dien onzin, ziet u niet, dat ze u allemaal uitlachen?
Ik zou nou maar zwijgen, anders zegt u nog meer stommiteiten.’
Verschrikt keek mevrouw van Geerlo haar dochter aan. Had ze iets doms gezegd?
Ze was juist zoo blij, dat ze zich zoo goed uitdrukte en iedereen met zoo'n
belangstelling naar haar scheen te luisteren. Verlegen zweeg ze, terwijl Toet zich
knorrig tot de nieuwsgierigen wendde, die nog bleven staan in afwachting van de
dingen, die komen zouden.
‘Jullie kunt gerust weer gaan zitten, de vertooning is voor vandaag afgeloopen.’
Lachend gingen eenigen weg, terwijl een jong mensch een diepe buiging voor
Toet maakte en zei:
‘Mijn hartelijken dank voor de aangename afwisseling in de dagelijksche sleur
der dingen. Als u met het centenbakje rond wilt gaan, kunt u op mijn dankbaarheid
rekenen.’
Onder algemeen gelach verwijderde hij zich, voordat Toet iets had kunnen
antwoorden en daar juist de etensbel luidde, begaven allen zich naar binnen om aan
de table d'hôte plaats te nemen.
Toet had vooruit gevraagd, naast Nel te mogen zitten en daar ze gezegd had, een
goede vriendin
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van deze te zijn, waren de plaatsen zoo geschikt. Nel vond het niet erg prettig, maar
Toet scheen alweer vergeten, dat zij boos op elkaar geweest waren en begon op haar
manier Nel allerlei te vertellen, dat deze minder geschikt vond, om aan een openhare
tafel behandeld te worden, vooral daar Toet zich niet geneerde en haar stem van tijd
tot tijd duchtig uitzette. Op verzoek, of liever op bevel van Toet, had haar moeder
een flesch fijnen wijn besteld en Toet schonk zich dadelijk een flink glas in. Na dit
geleegd te hebben, greep ze weer naar de flesch, doch ze zag er reeds zoo opgewonden
uit, dat zelfs de trage geest van mevrouw van Geerlo begreep, dat het niet raadzaam
was, haar meer te laten drinken. Zij hield dan ook de flesch vast en weigerde die los
te laten, toen Toet ruw zei: ‘Laat los, ik wil drinken. Kom, Ma, geen malligheden,’
en met een flinken ruk nam ze de flesch uit haar moeders handen en schonk zich in,
er voor zorgend, de flesch nu buiten het bereik van haar moeder te zetten. Deze
glimlachte verlegen en mompelde zoo iets, van altijd gekheid te maken, maar Nel
schaamde zich over Toet's gedrag en dit werd er niet beter op, toen haar na tafel van
verschillende kanten gevraagd werd, of dat meisje werkelijk een vriendinnetje van
haar was. Met een kleur vertelde Nel, dat zij buurmeisjes waren en elkander zoo
kenden.
Zij kon zich niet begrijpen, dat ze Toet vroeger
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zou aardig gevonden had, ja haar bewonderd had, om haar durf en brutaliteit.
‘Weet je, wat ze zei, Nel,’ viel een aardig meisje in, ‘ze beweerde, dat je vroeger
net was als zij en dat je een gouvernante in een kast had opgesloten, zoodat die bijna
gestikt was en dat ze het toen bij de politie had aangegeven en dat je bijna in de
gevangenis was gekomen.’
Nel werd driftig, zulke gemeene leugens toch.
‘Heeft ze dat gezegd,’ barstte ze los, ‘zoo'n leelijke leugenaarster, dat zal haar
berouwen!’
‘Kom, maak je zoo kwaad niet, we gelooven er immers niets van. Lach er om, dat
doen wij ook.’
‘En waaraan heb ik het te danken, dat ik niet in de gevangenis gekomen ben?’
‘Zij zei, dat je toen naar een verbeterhuis gezonden bent, stel je dien onzin toch
eens voor.’
‘Ja, 't is onzin en ik doe verkeerd met me er boos over te maken. Ga je mee naar
het rotspark, daar heb ik een heerlijk plekje ontdekt om te lezen en hoop ik bevrijd
te zijn van de vervolgingen van Toet.’
Zoo gezegd, zoo gedaan en Nel bracht een prettig rustig middagje door met haar
nieuw kennisje, terwijl Toet als een booze geest door het hôtel liep te dwalen, iedereen
hinderend en duchtig uit haar humeur, omdat ze Nel niet vinden kon.
‘Zoo valsch ja,’ klaagde haar moeder tegen een ieder, die naar haar luisteren wilde,
‘zoo valsch
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van die Nel, thuis was ze zoo groot met Toet en nu loopt ze van haar weg.’
Den volgenden dag gelukte het Nel niet zoo gemakkelijk aan Toet te ontsnapen,
want deze volgde haar als een hond, zoodat er niets anders opzat, dan haar maar mee
te laten gaan, toen men een grooten tocht ging ondernemen. Tante Katrien nam haar
echter eerst eens onderhanden en liet haar beloven, zich goed te gedragen, de kinderen
niet te plagen en geen malle dingen te doen.
‘Ik neem een touw mee, hoor,’ dreigde ze, ‘en als je niet doet, wat wij zeggen,
binden we je met zijn allen vast en laten je liggen, denk er aan.’
Toet grinnikte, voor dat dreigement was ze niet bang, maar men zou geen last van
haar hebben, beloofde ze. Toen allen gereed stonden om te vertrekken, Papa en Mama
van der Sluys en Nel, Oom en Tante met hun zestal en Toet, voegde zich eensklaps
nog een heer bij het gezelschap.
Een algemeene juichkreet steeg op: ‘Willem!’
't Was inderdaad Willem de Lange, die zoo juist was aangekomen. Hij deed een
reisje met een paar kennissen door België en had deze nu in Luik achtergelaten,
terwijl hij zich voor eenige dagen bij zijne vrienden wilde aansluiten.
‘Ik mag zeker wel mee?’ vroeg hij, ‘ik zie, dat de familie gereed staat tot de
wandeling.’
‘Moet je niet eerst wat eten?’ vroeg Tante Katrien bezorgd.
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Neen, dank u, Moedertje, ik ben verzadigd, maar waar gaat de tocht heen?’
‘Naar den Bieberg, wij zullen ten minste trachten er te komen, wij volgen den
Gids maar.’
‘Best; wel Nel, hoe gaat het? Wie is dat zwartje?’
‘Dat is Toet van Geerlo.’
‘De beruchte Toet! Aangenaam kennis te maken,’ en Willen nam zijn hoed af.
Vol bewondering staarde Toet hem aan. Wat een knappe man en zoo aardig! Ze
kneep Nel in haar arm en fluisterde:
‘Nel, wat een leukerd!’
‘Hou je toch stil, Toet.’
‘Vin' jij hem niet leuk? Zeg Nel?’ en weer pakte ze deze gevoelig bij haar arm.
‘Toe, schei uit, je knijpt me zoo, doe nou als 't je blieft niet zoo mal,’ zei Nel
lachend en voegde zich bij de kinderen, met wie ze hard vooruit draafde.
Na veel klimmen en klauteren had men eindelijk het hoogste punt van het Biebosch
bereikt, maar nu kwam het moeilijkste van den tocht: de afdaling aan den anderen
kant van den berg, die daar steil naar beneden liep.
‘'t Zal moeielijk gaan,’ verklaarde de heer van der Sluys, ‘de weg is niet alleen
steil, maar ook glad van al de afgevallen dennenaalden.’
‘Willen wij niet liever teruggaan?’ opperde zijn vrouw.
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‘Dat zal heelemaal niet gaan, denk eens, wat een eind we al geloopen hebben, van
dezen kant moeten we vrij dicht bij huis zijn,’ antwoordde hij, ‘we moeten maar zien,
zoo goed en zoo kwaad als het gaat, naar beneden te komen.’
‘Weet u wat,’ viel nu Willem in, ‘er is maar één manier, om zonder ongelukken
af te dalen, wij moeten gaan zitten en ons laten glijden.’
Oom Jan en de jeugd juichten dit voorstel toe, doch de andere leden van het
gezelschap hadden er niet veel lust in.
‘Daar ga ik al!’ riep Willem en rits, ging het naar beneden, als langs een glijbaan.
Van tijd tot tijd werd de vaart gestuit, doordat hij met een schok in een kuil te land
kwam, tot groot vermaak van de overigen, die van boven af de glijpartij aanzagen.
Met een bons kwam hij beneden aan en keek lachend naar boven.
‘Wie volgt me? U, oom Jan?’ riep hij.
‘Ik moet eerst voor de vrouwen en kinderen zorgen,’ riep deze terug, ‘blijf jij maar
beneden staan, dan kun je ze opvangen. Wie durft?’
‘Ik!’ riep Greta.
‘Ik, ik, ik!’ schreeuwden Nel, Bets en Toet.
‘Ga dan maar zitten, naast elkaar, anders rol je op elkaars rug. Zie zoo, daar gaan
ze!’
Holderdebolder ging het viertal naar beneden, tot groot vermaak van Willem, die
beneden stond te schudden van het lachen. Daar bereikten ze

Felicie Jehu, Nel de ontembare

222
den grond, uitgelaten van de pret. Willem hielp ze opstaan en klopte hare vuil
geworden kleeren wat af.
‘Wat zijn we vuil,’ gierde Toet, ‘je moest mijn broek eens zien.’
‘Toet, hou je mond toch,’ waarschuwde Nel, terwijl Greta en Bets begonnen te
grinneken.
‘Gut Nel, wat mankeert jou tegenwoordig, vroeger zag je er ook geen been in, de
dingen bij hun naam te noemen, je bent een echte nuf geworden, jakkes,’ en Toet
wendde zich weer tot Willem, die ze achterover trachtte te werpen, wat een stoeipartij
ten gevolge had.
‘Zeg eens daar,’ klonk het nu van boven, ‘let op, daar komt een nieuwe bezending,
uit den weg, als 't je blieft!’ en Truuske, Hanna en tante Katrien met kleine Kitty in
hare armen kwamen aangegleden, tot groote vreugde van Greta en Bets, die het
uitgierden om de grappige sprongen en schokken, die het glijdende viertal maakte.
Vooral Tante gaf een gekke vertooning, belemmerd als ze was in hare bewegingen
door het kind, dat hare armpjes om haar moeders hals geslagen had.
‘Nu moesten nog de heer en mevrouw van der Sluys afdalen, terwijl oom Jan met
Dot achteraan zou komen. Mijnheer van der Sluys kwam vlug genoeg naar beneden,
maar zijn vrouw durfde niet goed en er waren heel wat woorden toe noodig om haar
te overtuigen, dat ze toch niet alleen boven
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kon blijven.
Eindelijk, daar ging ze, onder vreugdekreten van boven en beneden.
‘O, kijk toch eens,’ gilde Toet, ‘wat een grappige dikke beentjes met die witte
kousen en stoffen schoenen, ik bezwijk, ik stik van het lachen,’ en gierend rolde ze
in het gras, niet in staat zich langer op de been te houden.
‘Ma,’ riep Nel, ‘trek uw rok toch wat omlaag, 't staat zoo gek’ en angstig begon
haar moeder aan haar goed te trekken ze boog zich te veel opzij, verloor haar
evenwicht en om en om rolde zij voort, tot grooten schrik van het gezelschap onder
aan den berg. Nu was ze vlug genoeg beneden, waar ze door de heeren opgevangen
werd, waardoor de schok veel minder hevig was. Nel was erg ontsteld, doch gelukkig
was haar moeder alleen maar een beetje geschrokken en had ze zich niet bezeerd,
zoodat ze weldra zelf om het geval lachte.
‘Ik kwam toch maar vlug beneden, dat valt niet te ontkennen,’ zei ze lachend, toen
ze later de geschiedenis aan de andere gasten van het hôtel vertelde.
Nu suisde ook oom Jan en Dot naar beneden en onder veel gelach en vroolijkheid
begaf het gezelschap zich huiswaarts. Willem liep met Nel en Toet week geen
oogenblik van hun zijde, knorrig omdat ze zoo weinig deel aan het gesprek kon
nemen, dat voornamelijk over Amsterdam liep. In
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het hôtel gekomen, was ze geducht uit haar humeur. Ze ging naar boven, om een
boek te halen, doch kon het nergens vinden. Boos stoof ze naar beneden, waar haar
moeder met eenige dames in de veranda aan straat zat.
‘Ma, waar heeft u mijn boek gelaten, zeker weer ergens weggestopt,’ begon ze op
brutalen toon.
Mevrouw van Geerlo keek verschrikt op.
‘Je boek, kind, ik weet er niets van. Vraag maar eens aan een van de meisjes, of
ze ook weten waar het is.’
In plaats van haar moeders raad op te volgen, ging Toet met de armen in haar zij
voor haar staan.
‘Dat kunt u begrijpen, u maakt den boel weg en dan moet een ander het maar weer
te recht brengen. Daar komt niets van in, zelf gaat u naar boven en zoekt het boek,
de meisjes hebben er niets mee te maken.’
‘Maar Toet!’ zei een der dames.
Zuchtend stond mevrouw van Geerlo op.
‘U zult toch niet gaan, Mevrouw?’ vroeg een ander. Verlegen keek mevrouw van
Geerlo naar Toet, ze was bang voor een nieuwe scène.
‘Och,’ zei ze, ‘die Toet is wat zenuwachtig, ja? en weet dan niet precies wat ze
zegt,’ en gevolgd door haar dochter, ging ze het hôtel binnen, doch niet, dan nadat
een der dames haar verontwaardiging geuit had, door Toet een boos: ‘Je moest je
schamen’ toe te voegen.
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Meer dergelijke scènes maakten, dat Toet weldra vermaard was in het hôtel om haar
onhebbelijkheden en brutaliteit en het gevolg hiervan was, dat Nel hoe langer hoe
meer inzag, op welk een gevaarlijken weg zij zich bevonden had, toen ze haar
buurmeisje zoo bewonderde en volgde.
‘Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht,’ merkte tante Katrien op,
die wel zag wat er in haar nichtje omging en Nel gaf haar groot gelijk. Toet's houding
maakte, dat ze zich over haar vroeger gedrag schaamde.
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Hoofdstuk XV
Getemd
Ruim anderhalf jaar later vinden we Nel in haar kamertje bij juffrouw de Graaf bezig,
haar koffer te pakken. Langzaam schikt ze alles volgens de regels der pakkunst, de
boeken en andere zware zaken onderin, dan het linnengoed en eindelijk hare
japonnetjes. Terwijl ze zoo bezig is, wordt haar eerst zoo ernstig gezichtje door een
glimlach verhelderd, nu zij er aan denkt, hoe raar ze eenige jaren geleden een koffer
gepakt zou hebben, alles holderdebolder door elkaar, of hare laarzen boven op haar
hoed kwamen te liggen, wat had het haar kunnen schelen. Gelukkig, dat haar moeder
zich toen nog over haar ontfermde, anders was er niet veel van haar goed terecht
gekomen. Ja, ze was wel veranderd in die twee jaar, die ze bij juffrouw de Graaf had
doorgebracht, zoo veranderd zelfs, dat ze er wat tegenop zag, voor goed naar huis te
gaan. Overmorgen zou ze achttien jaar worden en daar hare ouders er op gesteld
waren, dat ze dien dag thuis zou vieren,
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was er besloten, dat ze morgen vertrekken zou, om niet weer te keeren. Wat had ze
er tegen opgezien om hier te komen, wat had het in haar gewoeld en gebruist en hoe
was ze slechts van één gedachte vervuld geweest, zich niet te onderwerpen, niet den
baas over zich te laten spelen, zooals ze het toen uitdrukte. Hoe had haar oproerig
bloed gekookt, toen ze merkte, dat ze voortaan te doen zou hebben met een wil,
sterker dan de hare, en wat een tranen waren er vergoten, wat een zuchten geslaakt,
vóór zij inzag, hoe goed de juffrouw het met haar meende en welk een onbaatzuchtig
belang ze in haar stelde. Toen ze dat eenmaal begrepen had, was alles beter gegaan
en toen was ze langzamerhand zooveel van haar gaan houden, dat ze nu, in plaats
van blij te zijn, dat ze voortaan thuis mocht blijven, er bepaald tegen op zag, weg te
gaan. Natuurlijk vond ze het wel heerlijk, weer naar hare ouders te gaan, hare lieve
ouders, die er zich zoo op verheugden, hun dochtertje weer thuis te hebben. Ze wist,
dat haar vader er zich gouden bergen van voorstelde, en haar moeder de dagen telde,
die nog verloopen moesten, voordat haar kind weer bij haar was. Ze was wel eens
bang, dat ze hun tegen zou vallen, wanneer ze haar weer altijd bij zich hadden. In de
vacanties was dat zoo iets anders, dan was alles voor haar genoegen ingericht geweest
en wisten hare ouders niet, wat ze doen zouden, om haar pleizier te doen. Onder
zulke omstandigheden was het heel gemak-
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kelijk om lie, te zijn en geen driftige buien te hebben, maar als ze nu voor goed thuis
was, zou de toestand heel anders zijn. Juffrouw de Graaf had zoo ernstig met haar
gesproken van ochtend, haar zoo op het hart gedrukt, dat haar nu ook thuis plichten
wachtten, die ze vervullen moest, haar moeder helpen in de huishouding, haar vader
het leven opvroolijken en dan had de juffrouw haar aangeraden, ook eens in het
naburige dorp rond te kijken, of daar niets voor haar te doen viel. Er waren zeker
wel gezinnen, die hulp noodig hadden en ook verdienden, met een vriendelijk woord
en een hulpvaardige hand zou ze zooveel goed kunnen doen.
‘Denk er aan Nel,’ had de juffrouw gezegd, ‘dat je opvoeding niet voltooid is, dat
noemt men wel zoo, als een meisje van school thuiskomt, maar dan beginnen dikwijls
pas de moeielijkheden, die er in ieders leven voorkomen en moet je zelf de handen
aan den ploeg slaan en zelf het werk voltooien, dat ik begonnen ben. Zal je dat nooit
vergeten?’
Nel beloofde er aan te zullen denken.
‘'t Zal moeielijk genoeg zijn,’ antwoordde ze, ‘ik weet zeker, dat Pa en Ma een
halve volmaaktheid in mij zien, nu ik me een beetje heb leeren beheerschen. Ma
bewondert me bepaald en u weet, tegen bewondering en vleierei heb ik nooit goed
gekund, denk maar eens aan Doornroosje.’
De juffrouw begon te lachen.
‘Ja kind, als ik daaraan denk! Je hebt me menig
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benauwd uurtje bezorgd en je zelf niet minder.’
‘Dat mag u wel zeggen, wat heb ik mezelf een verdriet berokkend, oom Jan noemde
me niet voor niets Nel de Ontembare. Weet u nog, dat mijn laatste gouvernante mij
bij een dierentemmer in de leer wilde doen.’
‘Nu zoo erg was het niet, hoor, ofschoon ik bekennen moet, zoo'n oproerig
exemplaartje heb ik toch nooit meer onder mijne pupillen gehad. Gelukkig is alles
best te recht gekomen en hebben wij het op den duur heel goed samen kunnen vinden.
Je moet nooit vergeten, dat je in Amsterdam nog een oude vriendin hebt, die altijd
bereid is, je met raad en daad bij te staan, indien het eens noodig mocht zijn.’
Een vriendin, ja, dat was juffrouw de Graaf in waarheid voor haar geworden, haar
beste vriendin, bij wie ze steeds haar hart zou kunnen uitstorten, er van overtuigd,
dat ze sympathie en goeden raad zou vinden. Over dit alles nadenkend, had Nel haar
koffer bijna gereed, toen opeens haar oog op haar album viel, dat vergeten op een
stoel lag.
‘Mijn album, hoe kon ik dat vergeten,’ dacht Nel, het openende en weldra was ze
verdiept in het aanschouwen van al die jonge gezichtjes, die ze in de laatste jaren
rond zich gezien had.
‘Wat zag Louise er toch knap uit,’ dacht ze ‘maar wij hebben het toch nooit heel
goed samen kunnen vinden. Dat malle kind was jaloersch op mijn vriend-

Felicie Jehu, Nel de ontembare

230
schap met Willem de Lange, wat een idee toch. Willem en ik zijn nog altijd beste
vrienden en het zou mij niets verwonderen, als hij nog eens mijn neef werd. Ik geloof,
dat hij de eenvoudige, zachte Greta, een bizonder aardig meisje vindt, ze is nu nog
een kind, maar wie weet, wat de toekomst brengt. Naast Louise het zwakke gezichtje
van Thea, wat was dat een treurige tijd, toen het arme kind zoo ziek werd en naar
een sanatorium gebracht moest worden. Gelukkig maar, dat ze nu al veel vooruit
gaat en er kans is, dat ze heelemaal beter wordt.
Onder Thea's portret, dat van Fietje. Zoo'n goed meisje, als dat toch is, wat ben ik
blij, dat ze nog een jaartje hier mag blijven, ze ziet er zoo tegen op, voor goed naar
huis te gaan. En mijn goede Lili, de dikke Richard William die verlangt wel naar
huis en Gusta met haar aardig, maar wel wat te bij de hand gezichtje. Die Gusta is
toch een knappert, het volgend jaar doet ze eindexamen Gymnasium en gaat dan
studeeren in de Letteren.
Lien en Dien zijn nog dezelfde aardige kinderen, die ik bij mijn komst hier vond
en dit laatste portretje is bepaald dat van mijn opvolgster. Dat brutale snoetje van
ons nieuwelingetje doet mij steeds denken aan Nel, toen ze hier kwam om gedresseerd
te worden.’
Hier werden haar overpeinzingen afgebroken, doordat er op de deur geklopt werd.
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‘Ja, wie is daar?’
‘Ik Nel,’ antwoordde juffrouw de Graaf, binnenkomend, ‘ben je haast klaar, kan
ik je misschien nog helpen?’
‘Neen, dank u Juffrouw, ik ben zoo klaar,’ zei Nel, haar album sluitend. ‘Is het al
etenstijd?’
‘Bijna en ik wilde je vragen, je wat netjes te maken, ik heb het aan de andere
meisjes ook gezegd. Je laatste middagmaal als mijn huisgenootje moet een beetje
feestelijk zijn, niet waar?’
‘Ik zal mijn lichtgrijs japonnetje aantrekken, is dat netjes genoeg, ik heb het nog
niet ingepakt.’
‘Best hoor, haast je maar wat, het zal niet lang meer duren, of de gong gaat.’
Toen Nel een klein half uur later de eetkamer binnentrad, vond ze de tafel versierd
met bloemen en op haar bord een heel stapeltje pakjes.
‘Wat ziet het er hier feestelijk uit,’ zei ze verrast, ‘en wat is dat daar op mijn bord?’
‘Dat, lieve Nel, zijn je verjaarcadeautjes,’ antwoordde juffrouw de Graaf. Nu, je
overmorgen niet meer bij ons bent, vonden wij het aardiger, je nu onze souvenirtjes
te geven. Kijk maar eens gauw, wat er in al die pakjes zit.’
Dat liet Nel zich geen tweemaal zeggen en weldra waren de schatten van hunne
papieren omhulsels ontdaan en had zij het druk met ieder in 't bizonder te bedanken
voor haar vriendelijkheid.
Daar waren: een mooi boek van juffrouw de
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Graaf, zes geborduurde zakdoekjes, die Fietje zelf voor haar gewerkt had, en een
doos om ze in te bergen, waarop Lili hare krachten beproefd had. Van Gusta was er
ook een boek en van Lina en Dina haar portret in een mooi lijstje. Zelfs het
nieuwelingetje had niet achter willen blijven, hoewel ze pas een maand deel uit
maakte van het kringetje en had een leesteeken voor haar gemaakt.
Het middagmaal verliep vroolijk en gezellig en menige toast werd op Nel's
gezondheid en geluk gedronken. Toen men tot de vruchten genaderd was, begreep
Nel, dat ze nu niet langer wachten kon, met van haar kant een woordje te spreken en
een beetje zenuwachtig stond ze op en vroeg het woord. Ze begon met allen te
bedanken voor hare goede wenschen, en zich toen tot juffrouw de Graaf wendend,
zei ze met een eenigszins trillende stem: ‘Nu moet ik u nog in het bizonder danken
voor alles, wat u voor mij gedaan hebt. In de eerste plaats voor al het geduld, dat u,
toen ik pas bij u was, met mij gehad hebt, in 't begin hield ik wel van u, maar niet
zooals later, toen uw.... uw goedheid.... neen, ik kan er niet meer uitkomen,’ en met
vochtige oogen zette ze haar glas neer, ging naar juffrouw de Graaf toe, verborg haar
hoofd aan haar schouder en begon zacht te schreien. Ook juffrouw de Graaf was
aangedaan, ze kustte het betraande gezichtje en zei slechts: ‘Mijn beste kindje, mijn
lieve Nel!’ Zoo liet ze haar rustig een oogen-
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blik uitschreien en zei toen op vroolijken toon:
‘Zie zoo beste meid, ga nu weer zitten. Kom, meisjes, laten wij allen eens een
‘Lang zal ze leven aanheffen.’
Nu dat deden de meisjes van harte, want ze hielden van Nel, die hoewel driftig,
nooit valsch of geniepig geweest was en weldra daverde de kamer van al die jonge
stemmen en het kostte de juffrouw moeite ze weer te doen ophouden met hun goed
gemeend, maar niet zeer welluidend gezang.
Ook de avond ging gezellig voorbij, er werden gezelschapsspelletjes gespeeld en
opgewonden door de hartelijkheid, die ze ondervonden had, was Nel de vroolijkste
van allen.
Doch toen ze s'avonds alleen op haar kamertje was, waarvan ze, sinds Gusta
Louise's kamer gekregen had, de eenige bewoonster was, overviel haar weer dat
gevoel van weg te moeten uit deze omgeving, waarin ze zich vooral het laatste jaar
zoo goed op haar plaats gevoeld had en van juffrouw de Graaf, die zoo in den waren
zin van het woord, een vriendin voor haar geworden was. Ze was echter zoo moe
van al de emoties, dat ze spoedig in slaap viel en niet wakker werd, voordat de bel
haar voor den laatsten keer wekte. Dadelijk na het ontbijt zouden hare ouders haar
komen halen, want ze wilden nog graag een prettig dagje met haar in Amsterdam
doorbrengen. Ze moest zich dus haasten, daar ze nog de laatste
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kleinigheden moest inpakken en van de meisjes afscheid nemen, voor deze naar
school gingen. Daarna was ze met de juffrouw alleen, daar mademoiselle Latour
naar huis was, om haar zieke moeder te bezoeken, doch niet lang, want weldra ging
de bel en kwamen hare ouders, om haar te halen. Toen was er natuurlijk geen
gelegenheid meer, om vertrouwelijk met de juffrouw te praten, wat deze maar heel
goed vond, daar ze zag, hoe zenuwachtig Nel was. Daarop volgde het afscheid, de
heer van der Sluys bedankte de juffrouw hartelijk voor alles, wat ze voor zijn
dochtertje gedaan had en Nel gaf haar een étui, die een kostbaren ring bevatte.
‘Opdat u nog eens aan mij denken zult,’ zei ze.
‘Daarvoor zal de ring niet noodig zijn, denk ik, 't is wonder, dat je de juffrouw
geen grijze hare bezorgd hebt,’ merkte haar vader lachend op.
Juffrouw de Graaf zag, dat deze woorden Nel verdriet deden en haar naar zich
toetrekkend, zei ze:
‘Dat is al zoo lang geleden, dat ben ik al vergeten, ik weet alleen nog, dat Nel mijn
lief vriendinnetje is en ik hoop, dat ze mij dikwijls zal komen opzoeken. Dat beloof
je me, niet waar, lieve kind?’
Nel knikte van ja, ze was op het punt van in tranen uit te barsten en wilde zich
goed houden, daarom zei ze maar niets.
‘Zouden we niet eens gaan,’ zei haar moeder ‘het rijtuig wacht al zoo lang.’
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Zwijgend kuste Nel de juffrouw en volgde toen hare ouders en weldra ging juffrouw
de Graaf alleen weer naar binnen, nadat het wuivende zakdoekje van haar
vriendinnetje om den hoek der straat verdwenen was. Zuchtend nam ze het laatste
portretje van Nel, dat op een penanttafeltje stond, in handen.
‘Dat opvoeden van andermans dochtertjes is toch eigenlijk een treurig werk,’ dacht
ze, ‘men besteedt er zijne beste krachten aan en als men goede resultaten verkregen
heeft, komen de ouders en nemen ze mee. Het slagen is wel op zich zelf een
voldoening, maar toch...’
Peinzend bekeek ze het portretje, waarop Nel's vroolijk gezichtje haar tegenlachte.
‘Die lieve Nel, dat hartelijke kind, wat was ze zenuwachtig, omdat ze van me weg
moest.’
‘Juffrouw, ik heb al tweemaal geklopt, maar u woordde niet,’ klonk opeens Trui's
stem.
Met een schok keek ze op.
‘Ik heb je niet gehoord, wat is er?’
‘Daar is de groenteboer, u moest hem immers zelf spreken, over de aardappels.’
Zuchtend zette de juffrouw het portretje neer, ze had geen tijd tot peinzen, de
huishoudelijke zorgen riepen haar.
‘Ga maar, Truitje, ik kom.’
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