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‘'k Heb mijn wagen volgeladen,....’
Blz. 41.
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Platen.
‘'k Heb mijn wagen volgeladen,...’
(titelplaat)

(blz. 41)

‘Zeg jullie nou zelf, hoe kan ik dat nou
helpen?’

blz. 19

't Was Tineke, die haar kwam troosten

blz. 97

Zij stak hem de hand toe

blz. 136
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Hoofdstuk I.
Kennismaking met Jo.
‘Maar kind, kom je alweer met een losse vlecht thuis? Heb je dat mooie haarlint nu
verloren? 't Wordt te erg, je maakt me nog arm op die manier!’
Met die woorden werd Jo door Moeder ontvangen, toen ze op een middag de trap
op kwam stormen, met den hoed achter in den nek.
‘Ben ik mijn haarlint kwijt?’ vroeg ze, naar haar vlecht grijpende. ‘Dat had ik nog
niet eens gemerkt. Ik kan 't heusch niet helpen, dat die vervelende dingen van mijn
haar afglijden; mijn haar is zeker zoo glad.’
‘Je haar glad? Dat zijn nu maar praatjes; je hebt juist droog en krullend haar. Neen,
lieve kind, 't komt alleen door je wildheid,’ was Moeders antwoord. ‘Als je er nu
weer een verliest, moet je 't maar zonder doen; ik heb heusch geen geld, om telkens
nieuwe te koopen. - Wil
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je nu even met Wim spelen? Ik moet nog naar boven. Maar maak hem asjeblieft niet
te druk; dan krijgen we aan tafel last met hem.’
‘Neen Moeder,’ zei Jo, ‘ik zal voor hem zingen, dan is hij altijd zoo stil als een
muisje.’
Jo ging de kamer binnen en zoodra Wim haar zag, kwam hij, zoo snel zijn kleine
beentjes het toelieten, aangeloopen.
‘Jo pelen?’ vroeg hij.
‘Ja, schat,’ zei Jo, terwijl ze 't blonde ventje op haar arm nam, ‘Jo zal voor je
zingen.’ Dadelijk legde hij zijn kopje tegen haar schouder en zachtjes zingende liep
Jo nu met hem de kamer op en neer.
Wim was de jongste van Mijnheer en Mevrouw van Wellingens viertal en aller
lieveling. Hij was een zacht, blond ventje met lichtblauwe oogen en had voor iedereen
een lachje. 't Heerlijkst vond hij, als Jo met handen en voeten over den grond kroop
en hij dan op haar rug mocht zitten. Daarbij had Jo echter zoo dikwijls haar jurk of
boezelaar gescheurd, dat Moeder 't niet meer hebben wilde. Maar als Jo voor hem
wilde zingen, was 't ook altijd goed. De oudste en de jongste van het viertal waren
de beste vrienden. Tusschen hen in was Piet nog, die op Jo volgde, een leuke jongen
van zes jaar, en Miep, een aardig meisje
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van vier. Wim was pas twee geworden en daar Jo bijna twaalf was, dus zooveel
ouder, voelde ze zich half en half een moedertje van hem. Ze bracht hem dikwijls
naar bed, als Moeder 't druk had, maar was dan meestal zoo wild met hem, dat Moeder
er toch weer bij te pas moest komen.
‘Ik zou veel meer hulp aan je hebben, als je wat bedaarder was,’ zei Moeder
dikwijls; maar dan sloeg Jo de armen om Moeder heen en zei: ‘Lieve Moeder, zoo
ben ik nu eenmaal; bedaard zal ik nooit worden, want daar houd ik niet van.’
Den morgen, nadat ze met een losse vlecht was thuisgekomen, liep ze op een
holletje naar school, en kwam Caro van Dalen tegen, die haar al van verre toeriep:
‘Jo, je hebt gisteren je haarlint weer eens verloren, hè?’
‘Hoe weet jij dat?’
‘Wel, ik heb het in 't plantsoen zien liggen.’
‘Hè, waarom heb je 't dan niet opgeraapt?’
‘'k Zou je hartelijk bedanken, 't lag in een vieze plas. Je weet wel die groote plas,
waar je over gesprongen bent.’
‘Dan heb ik het zeker bij 't springen verloren; nou vraag ik je, hoe kan ik dat nou
helpen? Moeder was erg boos en zei, dat ik er in 't geheel geen meer krijg, als ik 't
weer verlies. Zeg je 't me, als je ziet, dat 't los gaat? Kom Caro,
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't is nog net vijf minuten voor negenen, willen we nog even 't straatje omhollen?’
‘'t Kan haast niet meer,’ zei Caro.
‘Durf je niet, ik wel,’ riep Jo, weghollende, en vijf minuten later, daar kwam ze
aan, zoo rood als een kalkoensche haan en met den hoed in den nek, juist toen de
juffrouw de deur wilde sluiten. Ze kreeg natuurlijk een flink standje, maar daar was
ze al aan gewend, want 't gebeurde heel dikwijls, dat Jo op 't nippertje kwam
aanrennen. Had een van de vriendinnen een potlood of iets anders vergeten, zij bood
zich altijd aan, om het nog te gaan halen.
Ze liep daar natuurlijk wel eens straf door op, maar dat kon haar niet schelen. Ze
wilde de vriendinnen toonen, dat ze wat durfde en wat voor haar over had. Daardoor
was ze bij de meisjes heel gezien en opgenomen in ‘de club’. Eigenlijk hoorde ze
daar niet bij, want de meisjes van ‘de club’ woonden in mooie huizen en zij woonde
op een klein bovenhuis; maar voor Jo werd een uitzondering gemaakt omdat ze zoo
leuk was. Als haar klasse de school uitging, stond zij altijd 't eerst op straat. Ze werd
dan al gauw omringd door vijf of zes meisjes, die allen een eindje met haar meeliepen,
al moesten ze juist den anderen kant op. Dikwijls bracht Jo ze dan
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weer een eindje terug, want er was altijd veel te bespreken.
Op een middag nu had Bets gewacht tot Mies wegging, die eigenlijk niet bij de
club hoorde, maar met wie de meisjes soms liepen. Ze woonde in een
koekbakkerswinkel en nu gebeurde 't wel eens, dat de vriendinnen roomsoezen
kregen, als ze haar wegbrachten of afhaalden. Zoodra ze uit het gezicht was, zei Bets:
‘Zeg, ik heb even gewacht, tot zij weg was, want 'k mag haar niet vragen. Ik geef
Zaterdag een partijtje, kom jullie allemaal?’
‘Nou, wat graag, hoor, als 'k mag,’ was 't antwoord.
‘Waarom vraag je Mies eigenlijk niet?’ vroeg Jo.
‘Omdat Ma niet wil, dat ik met haar omga. Ze ziet er zoo raar uit in de kleeren,’
antwoordde Bets.
Jo keek eens naar haar eigen kleeren en vond, dat zij even goed afstak bij de andere
meisjes; maar ze zei niets.
‘En Jo,’ zei Bets verder, ‘Ma heeft gevraagd, of je bij ons ook eens wat wilt zingen,
net als je verleden bij Caro hebt gedaan.’
‘Goeie hemel, 'k vind 't wel een beetje angstig, hoor! En is je Pa dan ook binnen?’
vroeg Jo.
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‘Ja, wat zou dat?’
‘Dat maakt me verlegen, dan kan ik 't niet zoo goed,’ was Jo's antwoord.
‘Wat, jij verlegen! Jij bent er nog al een om verlegen te worden!’ zei Bets. ‘Vraag
jullie 't vast thuis?’
‘Ja,’ zeiden ze allen, ‘graag hoor, dag!’
Jo liep hard naar huis, want ze wist, dat er thuis altijd wat voor haar te doen was.
Zingende kwam ze de trap op.
‘Kind,’ riep moeder, ‘kom eens gauw hier. Nicht Mina komt vanmiddag bij ons
eten en dat hoor ik nu pas! Ik wilde nu wat flensjes bakken; maar 'k heb nog zooveel
te doen, voordat ze komt, en Anne heeft het ook druk. Wil jij het beslag even
afmaken? Ik ben al begonnen, maar 't is nog lang niet glad en gelijk genoeg, hoor!
Je moet het net zoolang kloppen en wrijven, tot 't glad is, en dan dit vocht er nog bij
doen.’
‘Best, Moeder,’ zei Jo, ‘dat 's een leuk werkje!’
Jo ging naar de keuken, zette zich op een stoel met den koekepot tusschen de
knieën en begon te kloppen. 't Duurde niet lang, of ze deed het op de maat van het
lied: ‘In naam van Oranje, doe open de poort.’ Dat ging heerlijk en 't beslag werd al
prachtig glad; maar toen ze aan 't eind van het couplet met een geweldig hoogen en
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langen uithaal: ‘De Watergeus staat voor den Brie-ie-iel!’ zong, gaf ze daarbij drie
zulke geest-driftige slagen, dat ze een gat in den pot sloeg. Ze hield plotseling stil
en begreep niet wat er gebeurde. Wat was dat voor een rare gewaarwording? Het
beslag stroomde over haar boezelaar en droop in haar schoot. Verbaasd keek Anne,
die aan 't fornuis stond, om en toen ze zag wat er aan de hand was, riep ze uit:
‘Wat ben jij toch voor een kind! Je helpt ons van den wal in de sloot. Dat komt
van dat eeuwige zingen! Kijk eres, allemaal scherven in 't beslag! 't Is een mooie
boel!’
Ze schepte het beslag van den boezelaar in een kom en zei: ‘We zullen het door
een zeefie doen, dan komt er misschien nog wat van terecht.’ Zoo werd er gelukkig
nog een gedeelte van 't beslag gered; maar 't was toch veel minder geworden en nu
bepaald te weinig voor 't heele gezelschap. Toen Moeder kwam, schudde ze 't hoofd
en zei: ‘Kind, kind, wat heb ik er aan, of je gewillig bent, om me te helpen, als je
door je wildheid altijd alles bederft. Er moet nog maar wat meel en melk bij; een ei
geef ik er niet meer voor. 't Is jouw schuld als de flensjes minder lekker zijn.’
Jo had vreeselijk 't land en deed wat ze kon,
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om 't weer goed te maken. Ze ging gauw naar binnen om te dekken; maar ‘In naam
van Oranje’ liet haar niet los. Die wijs zat haar nog steeds in 't hoofd en zoo gebeurde
het, dat ze bij 't dekken de heele nicht Mina vergat. Het leek wel, toen de familie aan
tafel kwam, of er op haar in 't geheel niet gerekend was.
‘Wat moet nicht Mina nu toch wel denken!’ riep Moeder boos uit.
Nicht Mina dacht er gelukkig niets kwaads van. Kleine Miep had haar in 't oor
gefluisterd, dat ze flensjes toe kregen, en ze wist wel, dat die geen dagelijksche kost
waren in 't gezin van haar neef, waar 't zoo zuinig toe moest gaan. Die werden alleen
gebakken, als er iemand ten eten was.
Alles kwam dus op zijn pootjes terecht. Jo zat onder 't eten te verzinnen, wat ze
zou doen, om dit verzuim nu weer goed te maken. Toen ze hoorde, dat nicht Mina
Vader en Moeder had uitgenoodigd, mee naar de komedie te gaan, stelde ze dadelijk
voor, de kinderen alle drie stilletjes naar bed te brengen. Werkelijk liep dat heel kalm
af, zonder dat Moeder er bij behoefde te komen, doordat Jo haar middeltje gebruikte
om ze zoet te houden. Ze vertelde Piet en Miep namelijk onder 't uitkleeden
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een mooi verhaal en toen lieten ze zich stil helpen. Voor Wim zong zij een
wiegeliedje.
Voordat Moeder uitging, riep ze Jo even alleen en zei: ‘Jo, je weet, dat Anne
dikwijls zoo lang aan de deur staat te praten. Let jij goed op de kinderen?’
Jo beloofde het.
Zoodra Vader, Moeder en nicht weg waren, nam ze haar aardrijkskundeboek en
atlas en begon haar les te leeren. Al heel spoedig werd er gebeld en hoorde ze Anne
naar beneden gaan. Daar heb je 't alweer, dacht Jo, en toen ze een mannenstem aan
de deur hoorde, had ze een gevoel, of de kinderen boven niet veilig waren en zij voor
ze moest waken. Plotseling kreeg ze een ingeving. Weet je wat ik doe, dacht ze bij
zich zelve, ik ga boven op de trap zitten; als ze dan bij de kinderen willen komen,
moeten ze ten minste over mij heen.
Ze nam stilletjes haar boeltje bij elkaar en liep zoo zacht de trap op, dat Anne 't
niet kon hooren. Boven spreidde ze haar boek en atlas op 't portaal uit, ging zelf op
de trap zitten en wilde toen met allen ernst gaan leeren. 't Duurde echter niet lang,
of de stemmen beneden leidden haar aandacht af en wekten allerlei gedachten bij
haar op. Verbeeld je nu eens, dat er zoo'n kerel naar
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boven kwam, dacht ze, wat zou ik dan doen? Ik zou hem den weg versperren en
zeggen: ‘Wat komt u hier doen? Wie geeft u 't recht om naar boven te komen? Waag
het eens om een stap verder te doen!’
Op 't zelfde oogenblik hoorde ze werkelijk mannenstappen op de benedentrap. Ze
kwamen naar boven, 't was geen verbeelding! Jo stond een oogenblik stijf van schrik
en hield den adem in. De stappen kwamen heusch nader, duidelijk hoorde ze iemand
snel over 't benedenportaal loopen. Ze dorst niet te kijken, sloot de oogen en klemde
de handen krampachtig om de beide leuningen. Ze zou hem den weg versperren.
Daar voelde ze de stappen al op de trap, waarop ze stond, ze opende de oogen en
wat zag zij? .... haar Vader, haar eigen lieven Vader.
Zoodra deze haar bemerkte, riep hij: ‘Maar kind, waarom sta je hier? Hoe haal je
't in je hoofd, wat doe je hier op de trap?’
‘Op de kinderen passen,’ zei Jo met klanklooze stem en ging op zij, om haar Vader
door te laten. Maar deze pakte haar in zijn armen, kuste haar en zei: ‘Wat ben je toch
een dwaas kind! 't Is hier veel te koud voor je, ga gauw naar binnen, hoor!’
Daarna ging hij naar de slaapkamer en
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kwam terug met de tooneelkijkers, die vergeten waren.
Anne had intusschen haar bezoek weggestuurd en de deur gesloten. En Vader
ging, na Anne een goed standje gegeven te hebben, even vlug 't huis weer uit, als hij
er ingekomen was.
Jo opende opnieuw haar boek en begon te leeren, maar 't ging niet best. Telkens
moest ze nog aan dat vreeselijk oogenblik denken, toen ze die stappen hoorde naderen.
Haar heldhaftige gedachten kwamen weer boven en brachten de melodie van: ‘In
naam van Oranje, doe open de poort,’ in haar hoofd terug. Dat die akelige wijs haar
nu nog niet los wilde laten. Het beslag had ze nog op de maat kunnen kloppen, al
was er een gat in den pot gekomen, maar de aardrijkskundeles ging er op de maat
niet in. Ze kon er haar gedachten onmogelijk bijhouden. ‘De Watergeus staat voor
den Brie-ie-iel’ kwam er telkens tusschen door en ze was nog wel met de rivieren in
Duitschland bezig! 't Ging niet! Daarom nam ze een kloek besluit, sloeg het boek
dicht en nam zich voor, den volgenden morgen vroeg op te staan, om dan frisch haar
les te leeren.
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Hoofdstuk II.
Jo's partijtje.
Het partijtje bij Bets van Dijkum was dol gezellig. Ze deden heerlijk wilde spelletjes
en toen ze daarvan wat waren uitgerust en een glaasje limonade en een taartje hadden
gebruikt, vroeg Mevrouw, of Jo nu eens wat wilde zingen.
Mijnheer Van Dijkum was ook binnen en dus vond Jo het wel een beetje griezelig,
zooals ze zei, maar eigenlijk deed ze het dolgraag. Ze stond dus gauw op en vroeg,
of Mevrouw haar ‘En over de heide, daar blonk er de zon,’ wilde accompagneeren.
Eerst zette ze wat beverig in, omdat het opeens zoo stil in de kamer werd, maar al
gauw klonk haar stem zekerder en stelde ze zich voor, dat ze Wimpje op haar arm
in slaap zong.
Toen 't lied uit was, klapten allen in de handen en zeide mijnheer en mevrouw,
dat Jo werkelijk een allerliefste stem had.
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Daarna zong ze een heel ander lied, n.l. ‘In zijn blauwgeruiten kiel draaide hij aan 't
groote wiel’. Nu was ze in 't geheel niet verlegen meer, ze zong het zoo flink en zoo
krachtig, dat ze schik in haar eigen stem had en er dan ook een daverend applaus van
de toehoorders volgde.
Met stralende oogen en vuurroode wangen lachte ze allen vriendelijk toe. Als het
partijtje toen uit was geweest, zou Jo enkel genoegen gehad hebben; maar er werden
nog veel meer wilde spelletjes gedaan en toen gebeurde er weer een ongeluk met
haar kleeren. Ze zou even buiten de kamer gaan, terwijl de anderen iets afspraken.
Toen ze weer binnen mocht komen, deed ze dat met zoo'n eigenaardigen zwaai, dat
haar geborduurde rokje aan den sleutel van de deur bleef haken en er een leelijke
dwarsscheur bij 't split kwam.
‘Natuurlijk, dat moet mij weer overkomen,’ zei ze, ‘zeg jullie nou zelf, hoe kan
ik dat nou helpen?’
Even had ze er geduchte spijt van voor Moeder, maar toen Mevrouw van Dijkum
met naald en draad te hulp was gekomen, vond ze het 't best om er maar gekheid
over te maken en draaide ze zich telkens om met de woorden: ‘Excuseer m'n rokje!’
Natuurlijk tot groot vermaak van de meisjes.
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Zonder verdere ongelukken liep de avond ten einde. Wel kreeg ze nog een paar
leelijke vlekken op haar jurk van haar vruchten-taartje, maar die gingen er wel uit
in de wasch. Thuisgekomen vertelde ze eerst van de pret en van haar zingen. Daarna
kwam ze pas met het ongeluk voor den dag. Natuurlijk was Moeder er verdrietig en
boos om, maar nadat ze 't rokje goed bekeken had, zei ze: ‘Gelukkig dat nauwe
rokken de mode zijn, Jo, ik zal er maar een stuk uitnemen, dan wordt hij meteen nog
wat nieuwerwetscher.’
‘Ach, lieve Moeder,’ was Jo's antwoord, ‘maak hem vooral niet te nieuwerwetsch,
dat is niets voor mij, dan trek ik hem den volgenden keer heelemaal uit elkaar.’
Met deze woorden ging ze naar boven, want het was al laat.
Den volgenden morgen vroeg ze dadelijk aan Moeder, of ze nu ook eens een
partijtje mocht geven. Ze moest de meisjes, bij wie ze geweest was, toch eens terug
vragen.
‘Ja kind,’ zei Moeder, ‘dat vind ik ook en de moeite is me niet te veel, maar de
kosten, weet je, dat is het ergste. Waar haal ik 't geld vandaan?’
‘Ach, dat vervelende geld,’ zei Jo, ‘dat komt ook altijd overal bij te pas. Zooveel
geld kost het nu toch niet.’

C.J. van Osenbruggen, Wilde Jo

19

‘Zeg jullie nou zelf, hoe kan ik dat nou helpen?’
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‘Dat zou je niet meevallen,’ zei Moeder, ‘ik zal het eens uitrekenen. Zeg vooral nog
niets tegen de meisjes hoor! Hoeveel zouden er moeten komen?’
‘Nu, natuurlijk die vier, die mij gevraagd hebben,’ was Jo's antwoord.
‘En Mies dan?’ vroeg Moeder, ‘dat vind je toch ook een aardig meisje, of breng
je die alleen thuis om de roomtaartjes? Zoo laf zal mijn kind toch niet zijn?’
‘Neen, Mceder, hoe kan u nu zóó iets denken!’ was Jo's verontwaardigd antwoord.
Laf wilde ze niet genoemd worden.
‘Natuurlijk loop ik met haar, omdat ik haar aardig vind.’
‘Nu, dan moet je haar ook vragen.’
‘Ja maar Moeder, dan zullen die andere meisjes niet willen komen, want die mogen
niet met haar omgaan.’
‘En gaan ze wel eens mee taartjes eten? Dat moesten ze dan ook niet doen. Enfin,
dat moeten zij weten, maar één ding zeg ik je, als ik een partijtje geef, dan wil ik,
dat Mies ook gevraagd wordt.’
‘Och Moeder,’ zei Jo ongeduldig, ‘dat kan u nu wel zeggen, maar dat gaat niet
tegenover de anderen, heusch niet.’
‘Waarom niet?’ vroeg Moeder, ‘ben je bang,
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dat ze dan met jou ook niet meer willen omgaan! Ik dacht, dat mijn kind zoo graag
flink en moedig was.’ Bij deze woorden keek ze Jo even in de oogen, gaf haar een
kus en liep toen gauw naar Wimpje, die om Moeder riep.
Jo zat er wel een beetje mee in; 't was een moeilijk geval en ze kon er met niemand
over spreken. Als de meisjes nu eens niet wilden komen, omdat ze Mies vroeg, wat
zou dat een beleediging voor haar zijn. Dan was 't gedaan met hun gezelligen omgang
en zou ze 't op school niet kunnen uithouden. Neen, dan liever heelemaal geen partijtje,
dacht ze bij zich zelve. Maar 't volgende oogenblik vond ze, dat Moeder gelijk had
en dat het laf zou zijn, het daarom alleen te laten. Ze wist niets vreeselijkers dan door
Moeder laf genoemd te worden, dat kon ze niet verdragen.
Toen ze thuis kwam, had ze haar besluit genomen en zei ze dadelijk:
‘Moeder, ik zal Mies ook vragen, mag ik dan een partijtje geven? Kan 't?’
‘Ja,’ zei Moeder, ‘ik doe het natuurlijk zuinig aan en dan kan 't wel, Zie je, ik dacht
wel, dat je flink zou zijn.’
Nu werd er bijna nergens meer over gesproken dan over 't partijtje en mocht Jo 's
middags de
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meisjes vragen. 't Eerst vroeg ze Mies, die echt verrukt was, en toen ze na schooltijd
met de anderen liep, zei ze flinkweg: ‘Zeg, ik geef Zaterdag een partijtje, wil jullie
vragen, of je komen mag? Maar Mies komt ook, hoor! Moeder zegt, als 't een aardig
meisje is en je dikwijls wat lekkers van haar krijgt, wil ik, dat je haar vraagt.’
Terwijl Jo deze woorden sprak, keek ze de meisjes flink aan, maar eigenlijk bonsde
haar hartje en wachtte ze met spanning wat de uitwerking zou zijn.
Caro keek verlegen op zij en Marianna Huls trok minachtend de schouders op,
maar Eva en Bets zeiden heel gewoon: ‘We zullen 't vragen, of we mogen.’
‘Goed,’ zei Jo en ging daarop weg. Toen ze omkeek, zag ze de hoofden dicht bij
elkaar en sloeg haar even de angst om 't hart. Wat zouden ze nu zeggen? Marianne
vond het belachelijk om Mies te vragen, dat had ze al gezien.
Met groote spanning zag ze den volgenden dag de antwoorden tegemoet. Gelukkig
viel het mee; ze mochten allemaal en Caro zei heel hartelijk: ‘Hè, Jo, een partijtje
bij jou, dat zal leuk zijn; daar verheug ik mij dol op.’ Over Mies werd niet meer
gesproken. Wat was Jo gelukkig, dat 't zoo boven verwachting goed afliep. Als nu
't partijtje
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zelf maar niet tegenviel in hun veel mindere omgeving. 't Was toch eigenlijk echt
vervelend, om zooveel armer te zijn als de vriendinnen. Moeder had 't er zoo druk
door, want ze wilde veel zelf maken voor de goedkoopte: noga om bij de thee te
presenteeren, vijf flesschen limonade en een groote zandtaart, die in stukjes moest
worden gesneden. Inplaats van ijs zou ze compôte geven van sinaasappelschijfjes
met suiker. Zoo kwam het partijtje niet zoo duur. Toch moest ze nu haar plan opgeven,
om met den uitverkoop er een nieuw hoedje bij te nemen. Maar dat wist Jo niet.
Gelukkig viel het Moeder niet moeilijk, een offer voor haar kinderen te brengen.
Als 't partijtje nu maar goed afliep.
Toen de groote dag gekomen was, werden de loopers gelegd, die anders niet lagen,
de lichten aangestoken, die anders niet brandden, in één woord, 't beste beentje
voorgezet.
Zoodra de meisjes er waren, stelde Moeder voor, nu eens andere spelletjes te doen
dan ze gewoonlijk deden en haalde ze de leukste spelletjes uit haar jeugd op. Die
waren echter ook niet heel bedaard en vielen misschien juist daarom zóó in den smaak
bij de meisjes, dat spoedig de levendigheid van het troepje niets te wenschen overliet.
't Eene spelletje volgde op 't andere en
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allen waren even vroolijk, toen er op eens luid gebeld werd. Een oogenblik daarna
kwam Anne met een strak gezicht vertellen, dat mijnheer de onderbuurman 't niet
langer kon uithouden en om stilte verzocht.
Wat komt dat er nu akelig tusschen, en wat raar zullen ze 't vinden, dat die
vervelende man van beneden komt aanbellen, dacht Jo. Intusschen was Wimpje, ook
zeker door 't leven, wakker geworden en moest Moeder even naar hem toe. Zoodra
zij de kamer uit was, volgde een oogenblik van vervelende stilte.
‘Weet je wat,’ riep Jo op eens, ‘laten we pand verbeuren; we zijn nu toch aan
ouderwetsche spelletjes bezig. Geef ieder maar gauw een pand.’
De meisjes gaven ieder wat en Jo verzamelde al die voorwerpen onder een doek
op tafel. Bets mocht er 't eerst een grijpen en Marianne mocht zeggen, wat degene
moest doen, aan wie dat pand behoorde.
‘Natuurlijk in de put zitten,’ riep ze en daar Jo de eigenares van 't pand was, hurkte
zij in den hoek neer. Eerst kwam Bets er haar uithalen, toen volgden Caro en
Marianne. Maar nauwelijks waren die gezeten, of er werd een vreemd geluid gehoord,
alsof er iets scheurde. Jo gaf een gil en hoewel niemand wist, wat er
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aan de hand was, gilden allen mee en rolden daarna over den grond van 't lachen.
Wat was er gebeurd? .... 't Nieuwerwetsche nauwe rokje van Jo was bijna van
onder tot boven opengescheurd.
Op 't zelfde oogenblik werd er weer en nog luider gebeld dan zooeven en kwam
Anne binnen met dezelfde boodschap van den onderbuurman Nu bracht dat bericht
geen stilte teweeg zooals de eerste maal, integendeel werkte het op de lachspieren.
Het vroolijke troepje schaterde het uit.
Toen Moeder daarop binnenkwam en zag wat er gebeurd was met Jo's rok, werden
ze allen even ernstig, in afwachting van 't standje, dat Jo nu krijgen zou. Maar 't viel
mee!
‘Zoo'n nieuwerwetsch nauw rokje is niets voor jou, Jo, daar heb je gelijk aan, kind;
ga maar gauw naar boven om iets anders aan te trekken.’
Jo vloog naar boven en kreeg nu opeens den dwazen inval, om niet in haar gewone
kleeren binnen te komen, maar in 't pakje, dat ze op de bruiloft van oom en tante als
Zigeunerin gedragen had. Ze haalde 't uit de kast en vroeg aan Anne, haar te willen
helpen aankleeden. Natuurlijk ging er een daverend gejuich op, toen ze zoo
binnenkwam, en vroegen allen haar, 't lied te zingen, dat ze bij die gelegenheid
gezongen had. Het moest
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zonder accompagnement gebeuren, want een piano hadden ze niet. Toen Marianne
heel verbaasd vroeg: ‘Wàt, heb jullie geen piano? In de andere kamer ook niet?’
voelde Jo het als een vreeselijk gemis. Intusschen had Moeder er over nagedacht,
wat ze met de meisjes zou doen, zonder den lastigen buurman te hinderen, en vroeg,
toen Jo's lied uit was: ‘Zeg, meisjes, houd jullie veel van verkleeden en
comediespelen?’
‘O ja, Mevrouw,’ riepen allen tegelijk, ‘daar houden we dol van.’
‘Nu goed,’ zei Mevrouw, ‘dan zal het gebeuren; dan gaan we tableaux doen. De
voorstelling kan dadelijk beginnen. Marianne, ga jij even met mij mee, dan zal ik je
verkleeden en moeten de anderen raden, wat je voorstelt.’
Ze liet Marianne nu den rechterarm stijf tegen 't lijf houden, alsof ze maar één arm
had, en drapeerde haar met een grijze reisdeken als Naatje op den Dam.1) Toen liet
ze haar dezelfde houding aannemen, met den linkerarm geleund op een console, en
schoof de suitedeuren open.
‘Naatje op den Dam! riepen ze allen dadelijk lachend uit.
‘Prachtig geraden,’ zei Mevrouw, ‘de ge-

1) Het voormalige Vrijheidsbeeld op den Dam te Amsterdam, dat den laatsten tijd slechts één
arm meer had.
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lijkenis schijnt treffend te zijn. Nu heb ik drie meisjes noodig, Mies, Bets en Eva.’
Vlug liet Mevrouw van Wellingen haar bonte pelerine van boven halen, die ze al
tien jaar had, en een paar oude zijden japonrokken van haar moeder, die al menige
voorstelling hadden meegemaakt. Ze kleedde Mies en Bets nu, met behulp van een
paar zijden fichus en twee verschoten waaiers, als deftige dames, die naar 't bal gaan.
Eva daarentegen kreeg een donker pakje aan, een bont boezelaartje voor en een
doekje om 't hoofd. Zij moest doen, of ze stof afnam en heel bedroefd was, terwijl
de beide anderen minachtend op haar neer keken. Toen de schuifdeuren opengingen,
was er een oogenblik stilte, gevolgd door een zacht gemompel, en daarna riepen
verscheidene stemmen: ‘Asschepoester, hè, Mevrouw?’
‘Weer uitstekend geraden,’ was 't antwoord. ‘Weet je wat ik daar bedenk, meisjes?
Jullie moesten eens een komediestukje instudeeren; dat zou aardig zijn! Ik heb pas
zoo'n geschikt dingetje gelezen, wil ik dat eens halen? Het heet: “De nieuwe
Dienstbode”.’
‘O ja, Mevrouw, asjeblieft,’ riepen allen. Ze vonden 't een prachtig idee.
Intusschen verkleedden de meisjes zich weer
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en presenteerden Jo en Anne limonade en taart.
‘Als ik het jullie eens voorlas,’ stelde Mevrouw voor. (Dan zijn ze meteen stil,
dacht ze, met 't oog op den onderbuurman.)
‘O ja! hè ja!’ klonk het van alle kanten.
De meisjes schaarden zich nu om haar heen en toen begon ze. Mevrouw van
Wellingen las het allerleukst voor en bootste bijzonder grappig het dialect van het
Geldersche dienstmeisje na, dat allerlei gekke dingen zegt.
De vriendinnen vonden het eenig! Toen 't uit was, vroegen ze allemaal, of ze mee
mochten doen en wie ze dan mochten voorstellen. De rollen werden nu verdeeld, en
allen waren het er over eens, dat Jo natuurlijk dat komische dienstmeisje moest zijn.
Marianne leek heel geschikt voor de moeder, Mies en Bets voor de dochter en haar
vriendinnetje, en Caro voor de rijke tante. Ze zouden ieder haar eigen rol uitschrijven
en de eerste repetitie zou den volgenden Zaterdag al bij Jo aan huis plaats hebben.
‘Ik wil jullie er graag aan helpen,’ zei Mevrouw, ‘maar voor de uitvoering is het
misschien bij een van jullie geschikter dan hier. Dat zullen we later wel zien.’
Nadat ze aan de sinaasappel-compôte gesmuld hadden, werden de meisjes gehaald.
Dol verrukt
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in 't vooruitzicht van 't comediestukje, vertrokken ze allen heel voldaan.
‘Tot de volgende week!’ riep Mevrouw ze aan de trap achterna.
‘Ja, dol! gezellig!’ riepen een paar stemmen terug, en zoo eindigde Jo's partijtje.
‘Nou, hoe was 't?’ vroeg Moeder aan Jo.
‘O, Moeder, 't was heerlijk!’ en een bijna pijnlijk hartelijke omarming was Moeders
dank.
Den volgenden morgen vóór school was Jo 't middelpunt en 't comediestukje 't
eenige onderwerp van 't gesprek.
‘Hè, Jo,’ zei Caro, die een bijna altijd sukkelende Moeder had, ‘wat heb jij een
gezellige Moeder! 't Was echt bij julliegisterenavond, hoor!’
‘Ja,’ voegden de anderen er bij, ‘'t was eenig leuk, Jo!’ Jo glom van vreugde en
toen ze thuiskwam, moest Moeder aan een tweede stormachtige omhelzing gelooven.
Daarbij fluisterde ze haar in 't oor:
Ze vonden het allemaal bijzonder leuk gisterenavond, hoor! En weet u, wat Caro
zei: ‘“Hè, Jo, wat heb jij een gezellige Moeder!”’
Lachend maakte Moeder zich uit de omarming los en had op dàt oogenblik ten
minste geen spijt van 't hoedje, dat ze nu niet koopen kon.
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Hoofdstuk III.
De heele familie gaat naar Grootmoeder.
Het winterseizoen was voorbij. Het comediestukje was een bron van vreugd geweest
en had heel veel succes gehad. Alle repetities waren aan huis geweest bij Mevrouw
van Wellingen, die het stukje met heel veel zorg met de meisjes instudeerde. De
uitvoering had bij Marianne plaats gehad, omdat bij haar de mooie ruime kamers
met serre zich daar beter toe leenden.
Natuurlijk was Mevrouw van Wellingen, die de leiding had, bij de uitvoering
gevraagd en verder had Marianne's Moeder nog tal van gasten genoodigd, zoodat
het publiek wel uit vijf en twintig menschen bestond.
Mevrouw van Wellingen had gezorgd, dat de meisjes allen vlot haar rol kenden
en aardig acteerden; er was dus geen sprake van blijven steken of van onhandige
bewegingen. Natuurlijk had Jo de dankbaarste rol, als domme boeren-
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meid. Ze deed het zóó vermakelijk, dat het publiek al begon te lachen, als ze op het
tooneel kwam. Het was dan voor haar ook ontzettend moeilijk geweest, niet mee te
lachen; maar ze had zich goed gehouden tot het eind toe.
Een daverend applaus en uitroepen van bewondering waren gevolgd! Marianne's
Moeder had Mevrouw van Wellingen hartelijk bedankt voor al de moeite, die ze zich
gegeven had, en haar een compliment gemaakt over de uitstekende leiding.
De meisjes hadden wel dadelijk een ander stukje willen instudeeren, maar daarvoor
was het seizoen al te ver heen, had Mevrouw van Wellingen gezegd. Misschien het
volgend jaar!
Wat gaf dat een leeg gevoel, toen het comediestukje de hoofden niet meer vulde!
Nu moesten ze iets anders hebben om zich op te verheugen, en werden de blikken
maar vast gericht op de groote vacantie. De meeste gingen reizen of de geheele
vacantie naar buiten. Geen wonder, dat ze zich daarop verheugden! Maar voor Jo
was het erg saai, dat ze allen de stad uitgingen, als zij er in moest blijven, zooals 't
vorig jaar.
Groot was dus haar vreugde, toen Moeder op een goeden middag aan de trap riep:
‘Jo, goeie
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berichten, kind! Zoodra de vacantie begint, gaan we met de boot naar Kampen, hoor!’
‘Hoera!’ riep Jo en begon al vast op de trap te zingen: ‘Wie gaat mee, gaat mee
over zee? Houd het roer recht!’
Boven gekomen mocht ze den brief lezen; maar toen werd haar vreugde een beetje
getemperd, want tante schreef er bij: ‘als de kinderen heel bedaard en gehoorzaam
waren, zoodat het niet te druk was voor Grootmoeder.’
‘Vier weken achtereen bedaard en gehoorzaam zijn, dat zal me niet erg goed
afgaan, Moeder!’ riep ze uit.
‘Kom,’ zei Moeder, die daar zelf wel een beetje angst voor had, ‘je mag veel naar
buiten; daar kan je dan hollen zooveel je wilt. En Grootmoeder heeft een tuin, moet
je denken: je hoeft niet aldoor bij haar in de kamer te zijn.’
Die gedachte trooste Jo. Tot de vacantie toe moest ze den kinderen nu telkens
vertellen van de boot en de groote zee! Eigenlijk zou Moeder veel liever met den
trein gaan, want ze had gauw last van zeeziekte; maar met de boot was het veel
goedkooper, dus werd de boot gekozen.
Gelukkig hoorde Jo den laatsten dag op school, dat ze zou overgaan naar de
volgende klasse. Met een verlicht hart sprong ze de deur uit,
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wenschte haar vriendinnen allemaal veel pleizier en vloog naar huis. Moeder was
druk aan het pakken, want den volgenden morgen zouden ze al vertrekken. De boot
ging om half tien van 't IJ en om negen uur zou het rijtuig voorkomen.
Wat een vreugde, toen het voor de deur stilhield!
De koffers werden opgeladen en Piet klauterde op den bok. Vader, Moeder, Miep,
Wim en Jo stapten in, en daar ging het hoor!
Wat een genot, vacantie te hebben en zoo den eersten dag den besten een zeereisje
te maken! Vader had ook veertien dagen vrij van 't kantoor en zat echt van 't
vooruitzicht te genieten.
Het was prachtig helder weer, dus 't begon goed! Wat zou het mooi zijn op 't water!
Aan den steiger gekomen, nam Jo vlug Wim op den arm. Vader en Moeder hadden
genoeg met de bagage te doen, want behalve de koffers, waren er nog mandjes en
tasschen meegenomen met etenswaren. Moeder had begrepen, dat er wel iets noodig
zou zijn voor de hongerige magen gedurende de reis, die ruim vier uur zou duren.
Jo stapte met Wim de loopplank op en werd onmiddellijk gevolgd door Piet en Miep,
die haar op de boot vooruitvlogen tot aan 't voorste puntje.
‘Daar moeten we gaan zitten,’ riepen ze, ‘daar kan je goed alles zien.’
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Vader en Moeder vonden 't best en verheugden zich over de verrukte uitroepen van
de kinderen. De bel was al tweemaal gegaan en toen ze voor de derde maal geklonken
had, werd de loopplank ingetrokken en zette de boot zich in beweging.
Wat een eenig begin van de vacantie!
Piet stond al gauw met den stuurman te praten en de hofmeester maakte grapjes
met Miep. Allen waren in de beste stemming. 't Duurde niet lang, of ze stoomden de
Oranjesluizen binnen en toen werd het eerst gezellig! Daar lagen al verscheidene
groote booten in en er kwamen er nog telkens meer bij! Ze werden zoo dicht in elkaar
geschoven, dat je van het eene vaartuig op 't andere kon stappen. Vlak naast hun boot
lag een visscherspink met twee Urkers met wijde broeken. Vader begon een praatje
met hen en scheen dat wachten wel aardig te vinden. Maar Jo had er al gauw genoeg
van en verlangde erg, dat de sluisdeuren zouden opengaan en ze de zee in konden
varen. Eindelijk, daar gingen die reusachtige deuren en nu was het leuk om te zien,
hoe er langzaam beweging kwam in de vaartuigen en ze netjes één voor één uit de
nauwe sluis de zee instuurden. Vader had den Urkers ieder een paar sigaren gegeven.
Met een hartelijk ‘Goeie reis, meneer!’ bedankten ze er voor.

C.J. van Osenbruggen, Wilde Jo

35
Natuurlijk kreeg Jo met de zee voor oogen een hevige behoefte om haar vreugd uit
te galmen en kon ze dan ook niet laten, met Wim op den arm, ‘Wie gaat mee, gaat
mee over zee? Houd het roer recht!’ aan te heffen. 't Bleek haar al gauw, dat het niet
zoo heel gemakkelijk was, ‘je roer recht te houden,’ toen de boot zoo raar begon te
schommelen en er een hevige wind opstak. Ze kon er al zingende met haar zware
vrachtje haast niet tegen op en ging dus met hem zitten.
Moeder vond het een beetje te koud voor Wim en nam hem mee naar beneden.
Vader waarschuwde haar en riep, dat het beter was goed ingestopt op 't dek te blijven,
maar Moeder wilde er niet van hooren. 't Duurde echter niet langer dan een half
uurtje, of daar kwam ze weer met Wim boven. Wat zag ze er bleek uit! Vader vloog
haar tegemoet, om Wim aan te nemen, want hij zag, dat het al mis was. Vlug gaf hij
Wim aan Jo over en ging toen met Moeder aan den kant zitten.
‘Houd jij de kinderen bezig,’ zei Vader tegen Jo, ‘laten ze niets merken.’
Toen ging hij voor Moeder staan, maar Jo zag, dat de arme Moeder 't al leelijk te
pakken had. ‘Dat wordt hier een misselijke boel,’ dacht
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ze en meteen draaide ze zich om, want 't werd haar zelve ook zoo raar. Ze wist niet
meer waar heen te kijken; alles bewoog zoo akelig en dat maakte haar duizelig. Maar
ze moest zich goed houden tegenover de kinderen. In eens nam ze een kloek besluit,
riep Piet en Miep, die ook al stilletjes zaten, bij zich, hulde het heele troepje in een
groote reisdeken en begon te vertellen. Dat toovermiddel werkte uitstekend. Betere
afleiding was er niet te bedenken. Jo begreep, dat ze iets heel pakkends vertellen
moest en bedacht nu maar de onmogelijkste dingen. Ze vertelde van een kind, dat
verdwaald was, en door een kermistroep werd gevonden. Met veel omhaal van
woorden schilderde ze, hoe vreeselijk het leven voor 't arme kind toen werd. Het
moest leeren koorddansen en schreide soms vreeselijk om haar Moeder, als ze
geslagen werd. Hier zuchtte Jo diep en sloot een oogenblik de oogen.
‘En toen?’ riep Miep dadelijk.
‘Eens op een keer werd ze zóó hard geslagen,’ vervolgde Jo, ‘dat ze op den grond
neerlag en niet kon opstaan.’ Ze wachtte even om verder te bedenken, maar daar riep
Piet alweer:
‘En toen?’
‘Toen kwam er een dokter bij en zei, dat het kind naar een ziekenhuis moest....’
Jo kon
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haast niet meer: ze wist niet wat ze zeggen zou. Ze voelde zich te akelig om verder
te vertellen en zou er maar een eind aan maken.
‘En toen? en toen?’ klonk het uit twee mondjes.
‘Toen was er een ziekenverpleegster, die haar Moeder kende, en die bracht haar
weer bij haar Moeder terug.’
‘Mooi,’ zei Miep, ‘gelukkig!’
‘Nou Jo zingen,’ riep Wim, die natuurlijk van 't verhaal niets begrepen had. Dat
was wel een beetje veel gevergd!
Jo greep moed, sloot haar oogen en haalde eens een paar keer diep adem. Daar
frischte ze wat van op en begon toen, om Wim plezier te doen, maar weer: ‘Een
hoezee, hoezee voor de zee! Houd het roer recht! Jongens van Holland roept het
mee!’
Vader keek lachend om en knikte Jo bemoedigend toe. Hij hoorde wel aan den
klank van haar stem, dat 't niet van harte ging. Nauwelijks was 't couplet uit, of Piet
en Miep zeurden weer om een verhaal. Toen begon Jo een vreeselijke geschiedenis
van een tijger.
Gelukkig was Moeder in dien tijd wat opgeknapt, de boot maakte ook niet meer
zulke griezelige bewegingen en de wind scheen wat te zijn gaan liggen.
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Toen het verhaal uit was, kwam er beweging in 't troepje. De magen begonnen wat
te vragen en de boterhammetjes werden uit de tasch gehaald. Arme Moeder kon nog
aan geen eten denken en zat er maar stilletjes bij. Jo daarentegen tastte flink toe en
knapte er van op. Nu begon ze pas goed te genieten van de prachtige watervlakte en
de mooie wolken. Wim deed intusschen een heerlijk slaapje en toen Moeders oogen
ook dicht vielen, gaf Vader Jo een teeken, dat ze met Piet en Miep eens verder op
de boot moest gaan kijken.
Een poosje later, toen Moeder weer wakker was, werden de koekjes en vruchten
duchtig aangesproken. Zoo ging de tijd vlug voorbij en begonnen ze langzamerhand
Kampen te naderen.
Er was nu geen sprake van zeeziekte meer, zelfs niet voor Moeder. 't Laatste eindje
was dus 't gezelligst en toen de boot aanlegde, stapten ze opgewekt over de loopplank
tante Christien tegemoet, die hen stond op te wachten.

C.J. van Osenbruggen, Wilde Jo

39

Hoofdstuk IV.
Het verblijf te Kampen.
Daar waren ze dus in Kampen! Wat een aardig stadje! Tante was hen warempel met
een rijtuig komen halen, om meteen de bagage te kunnen meenemen; maar eigenlijk
was het niet de moeite waard. Nauwelijks zaten ze er in, of 't rijtuig stond voor
Grootmoeders huis stil.
Grootmoeder was blij ze allen te zien; maar toen ze haar even begroet hadden,
werden de kinderen den tuin ingestuurd. Tante was bang, dat 't Grootmoeder te druk
zou zijn. Dadelijk kreeg Jo al 't gevoel, alsof ze hier niet erg op haar plaats was, en
dat gevoel nam de volgende dagen sterk toe. Half Kampen scheen familie of kennis
van Grootmoeder te zijn, want het stroomde visites, om de Amsterdamsche familie
welkom te heeten. Dan moesten de kinderen altijd binnen komen en heel stil en
beleefd zijn. Moeder, die wel begreep, dat het niets voor Jo was, stuurde haar nog
wel eens met een boodschapje de kamer uit.
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Eén ding was prettig, dat Grootmoeder Jo dikwijls vroeg, iets voor haar te zingen.
Dat hoorde de oude vrouw zoo graag. Dan had ze echt plezier in haar oudste
kleindochter; maar er waren vele oogenblikken, dat ze haar wel wat wild en
ongemanierd vond.
Tante was ook vreeselijk op netheid en welgemanierdheid gesteld en had dikwijls
aanmerkingen op Jo's gedrag. In den tuin mocht ze niet hard loopen, want dan vloog
het grint in de perken en op 't gras. Op straat moest ze altijd handschoenen aan en
mocht ze niet hollen als een jongen. En zoo zondigde zij telkens.
In de tweede week moesten alle bezoeken van de Kampenaars door de
Amsterdamsche familie beantwoord worden; dat hoorde zoo. Jo kreeg dan altijd de
boodschap mee, dat, als iemand haar vroeg, wat te willen zingen, ze het dadelijk lief
moest doen. Ze moest dan aardige liedjes kiezen, niet zulke ruwe liedjes, als ze soms
wel zong.
Nu, Jo deed niets liever dan zingen, maar het zoo op commando te moeten doen,
begon haar al gauw te vervelen.
‘Als je nu de oude Mevrouw Belton wat voorzingt,’ zei Grootmoeder op een
middag, ‘dan moet je vooral ernstige liedjes kiezen, hoor Jo!’
Jo zou er met Piet alleen heen gaan en haar
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een bouquetje geven, uit naam van tante. Die lieve, oude dame ontving hen heel
vriendelijk, maar ze sprak zoo lijmerig en gemaakt, dat Jo er de kriebel van kreeg.
‘Lieve Jo,’ begon ze, ‘je lieve Grootmoeder heeft me verteld, dat je zoo'n lieve
stem hebt. Wil je me eens een lief liedje voorzingen?’
Jo kreeg ineens groote lust, om 't lied te zingen, dat Grootmoeder zoo ruw vond.
‘O, jawel, Mevrouw,’ zei ze, en zette met forsche stem in: ‘Wie gaat mee, gaat
mee over zee? Houd het roer recht!’ Bij de woorden: ‘Voor geen hel vervaard,’ die
Jo moedwillig hard zong, schudde Mevrouw het hoofd en vroeg, of ze niet een ander
liedje kon, een bedaard, lief liedje.
Maar Jo was niet in de stemming om een bedaard, lief liedje te zingen, en hief nu
aan: ‘'k Heb mijn wagen volgeladen, vol met oude wijven, Toen ze op de markt
kwamen, begonnen ze te kijven.’
Daarmee had ze 't heelemaal verbruid en de gevolgen bleven niet uit. Haar
Grootmoeder kreeg een lief briefje van die lieve oude dame, waarin ze schreef: ‘Lieve
vriendin, wat is het jammer, dat Jo met haar lieve stem zulke onbeschaafde liedjes
zingt.’
Jo moest nu opbiechten, wat ze dan wel ge-
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zongen had, en toen Grootmoeder dat hoorde, was ze heelemaal uit de gunst. Ze had
er vreeselijk het land over, omdat Moeder er ook boos om was; maar 't was niet meer
ongedaan te maken.
Vader genoot nog al veel van zijn vacantie. Hij ging een paar maal met kennissen
visschen en roeien, en eens een dagje met Moeder naar Zwolle. Dikwijls wandelde
hij ook met Jo, en dan konden ze heerlijk vrijuit samen praten. Jo klaagde dan wel
eens haar nood, dat Grootmoeder en tante zoo streng en zoo vervelend netjes waren,
maar Vader gaf haar daarin geen gelijk.
‘Je moet eens denken, Jo,’ zei hij, ‘wat het is voor die twee menschen, die altijd
samen zijn en alles netjes houden, als er behalve Moeder en ik, nog vier wilde rakkers
komen, die den boel in wanorde brengen en vuil maken. En dat ze jou bijzonder wild
vinden, is heusch geen wonder! Je weet heel best, dat een heeleboel menschen dat
met haar eens zijn.’
Daarin moest Jo Vader gelijk geven. Dat had ze al dikwijls genoeg moeten hooren.
‘En,’ ging Vader voort, ‘al maken ze nu wat veel aanmerkingen, het zijn toch
heusch goede, lieve menschen. Ga maar eens met tante mee, als ze armen of zieken
bezoekt, dan zal je haar wel anders leeren kennen.’
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‘Ja, dat zou ik wel eens willen doen,’ zei Jo, ‘zal ik haar dat eens vragen?’
‘Zeker,’ zei Vader, ‘daar zal je haar pleizier mee doen.’ Meer konden ze toen niet
praten, want ze waren bij huis.
Wat zou ze die wandelingen met Vader missen! Met Moeder en de kinderen kwam
ze niet verder dan de Singels, en dat was gruwelijk vervelend.
Eén tochtje hadden ze nog in 't vooruitzicht, terwijl Vader er nog was en wel naar
de uitspanning Holtland. Grootmoeder trakteerde op een rijtoer er heen. Daar waren
schommels en wippen, dus kon Jo haar hart er eens ophalen.
't Was gelukkig mooi weer op den afgesproken dag en opgewekt reden ze uit.
Maar ach! hoe zouden ze terugkomen!
Zoodra ze aan de uitspanning kwamen, sprong Jo uit het rijtuig en zocht dadelijk
den schommel op. Ze zweefde al hoog in de lucht, toen de anderen er aankwamen.
Hè, 't was heerlijk! Ze had een gevoel, of ze een vogel was, die na in een kooitje te
hebben gezeten, eindelijk weer vrij vliegen mocht. Toen tante haar echter in 't oog
kreeg, zei ze dadelijk, dat ze zóó hoog niet schommelen mocht en er nu maar af
moest komen, om eerst koffie te drinken.
Nu, dat was ook wel heerlijk, toen ze daar-
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buiten zoo lekker zaten te eten en te drinken. Nauwelijks had Jo echter haar maagje
voldoende gevuld, of ze wilde weer opvliegen; maar dat mocht niet. Ze moest blijven
zitten, tot Grootmoeder klaar was. In dien tusschentijd hadden andere kinderen zich
van de schommels meester gemaakt en toen Jo hun vroeg, of zij er eens op mocht,
kreeg ze een weigerend antwoord. Gelukkig zag ze een van de schommels tot stilstand
komen, maar tegelijkertijd daagde van den anderen kant een liefhebster op. Om die
vóór te zijn, moest ze zich haasten. Ze dacht nog net voorbij den schommel te kunnen
vliegen, die hoog in de lucht zweefde; maar jawel! Ze koos in haar haast niet het
juiste oogenblik, voelde een suisen, daarna een hevigen slag tegen haar hoofd en lag
op den grond. Alles draaide om haar heen, toen ze 't hoofd ophief. Ze had vreeselijke
pijn en voelde, toen ze met haar hand aan haar oor kwam, dat het nat was van bloed.
Nog duizelig richtte ze zich op en strompelde, meer dan ze liep, naar Moeder, die
hevig schrikte, toen ze haar zoo zag aankomen. Vader haalde dadelijk water en liet
haar wat drinken voor den schrik. Hij bezag de wond en stelde de anderen gerust,
dat die niet veel te beteekenen had. Maar de schok in haar
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hoofd scheen wel heel hevig geweest te zijn.
Arme wilde Jo sprak geen woord en zag zoo wit als een doek.
Voorzichtig werd ze nu op twee stoelen met kussens neergelegd, om wat bij te
komen.
Gelukkig voelde ze zich na een poosje aanmerkelijk beter. Nu kon ze wel weer
opstaan, dacht ze, maar dat viel niet mee. Toen ze het probeerde, ging dat zoo onzeker,
dat ze als vanzelf terug viel in de kussens en op Vaders komst wachtte. Hij nam haar
mee naar den tuin, waar allen verslagen om een tafeltje heen zaten.
Niemand deed haar verwijten, terwijl ze daar stilletjes zat; maar ze voelde wel,
dat voor allen 't pleizier was bedorven door haar schuld en in eens barstte ze in tranen
uit. Moeder kwam haar troosten en vroeg, wat ze nu 't liefste wilde.
‘Eigenlijk maar naar huis,’ was Jo's antwoord. Leunende op Vaders arm liep ze
naar 't rijtuig, waar ze zoo vroolijk uitgesprongen was. Natuurlijk was de terugrit erg
saai. Er werd niet meer vroolijk gepraat of gezongen. Thuisgekomen werd Jo gauw
door Moeder in bed gestopt.
Gelukkig had ze geen ernstig letsel door den schok gekregen. Na een paar dagen
was ze weer geheel de oude en volgens tante sterk ge-
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noeg, om nu eens een hartig woordje over haar wildheid te hooren.
Dolgraag was Jo met Vader mee naar huis gegaan, maar dat kon natuurlijk niet. Anna
had ook vier weken vacantie gekregen en Vader zou tot hun terugkomst bij oude
nicht Mina wonen, die wel goed voor hem zou zorgen.
Vóór zijn vertrek beloofde Jo hem plechtig, wat bedaarder te zullen zijn en - ze
hield woord.
Ze vroeg nu aan tante, of ze eens mee mocht op ziekenbezoek en die vraag scheen
tante te bevallen.
Op een morgen gingen ze er samen op uit. Toen had Jo gelegenheid op te merken,
hoe goed tante voor de zieken was, hoe blij ze waren, haar te zien, en met hoeveel
liefde ze ook over Grootmoeder spraken.
Op tantes verzoek zong Jo voor enkele zieken een paar echt lieve liedjes en ze
hield zich zoo bedaard, dat tante schik in haar had.
Na dien morgen waren tante en zij bepaald betere vrienden geworden. Toch, prettig
kon Jo 't verblijf in Kampen niet vinden. Er was geen enkel meisje van haar leeftijd,
met wie ze kon omgaan. Sommigen waren uit de stad, anderen te deftig of niet deftig
genoeg, volgens tante, en zoo had ze soms een hevig verlangen
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naar de meisjes van haar club. Ze had nooit kunnen denken, dat ze zóó naar 't eind
van de vacantie zou uitzien.
Toen de dag van vertrek eindelijk aan brak, zag Jo wel wat tegen de reis op. Wie
zou, nu Vader er niet was, Moeder helpen, als ze zeeziek werd? Zij kon het niet doen;
zij moest op de kinderen passen.
‘Maak je daar nu nog maar niet ongerust over,’ zei Moeder. ‘'t Gebeurt zoo dikwijls,
dat 't tegenvalt, als je je ergens op verheugt, en als je vreeselijk tegen iets opziet, dat
het dan juist meevalt.’ En zoo was het ook nu. Ze troffen op de terugreis zoo'n kalme
zee, dat Moeder in 't geheel niet zeeziek werd en ze allen voortdurend konden genieten
van 't heerlijke tochtje. Jo hoefde niet eens te vertellen. 't Leek ook wel, of de terugreis
veel korter was dan de heenreis.
Toen ze 's middags allen gezellig aan tafel zaten, zei Jo ineens, met een zucht van
verlichting: ‘Hè, wat heerlijk, dat we nu weer wat mogen, want bij Grootmoeder en
tante mag je nu letterlijk niks.’
Moeder keek haar ernstig aan en zei: ‘Ja maar, Jo, hier mag je misschien wel wat
te veel! Grootmoeder en tante hebben gelijk, je bent een lief, goed kind, maar je moet
nog heel wat veranderen, voordat je een nette jongedame bent!’
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Hoofdstuk V.
Een moeilijke tijd.
Toen de vacantie uit was, stapte Jo opgewekt naar school. Ze verlangde erg, de
vriendinnen weer te zien en was nieuwsgierig naar den indruk, dien juffrouw Beil
zou maken. Van de meisjes, die vóór de vacantie bij haar in de klasse hadden gezeten,
wist ze, dat juffrouw Beil heel streng was. Dat beviel Jo niet erg en ze had een angstig
voorgevoel, dat er voor haar veel strafwerk in 't vooruitzicht zou zijn.
Den eersten dag bij de naailes had er al een kleine onaangenaamheid plaats. Jo
moest een stiknaad maken, maar mocht niet met een knoop in den draad beginnen.
Daardoor trok ze tot driemaal toe den draad er weer uit en de juffrouw, die dat zag,
maakte een beetje scherp de opmerking: ‘Als je zóó voortgaat, zal je 't wel ver
brengen, Jo!’
‘Driemaal is scheepsrecht, juffrouw,’ antwoordde Jo met een oolijk gezicht, tot
groot vermaak van de meisjes, die allen begonnen te lachen.
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Met een strengen blik keek de juffrouw Jo aan en zei: ‘Ik had je anders niets gevraagd,
Jo, houd in 't vervolg zulke opmerkingen voor je.’
Behalve op dat oogenblik was de juffrouw gelukkig nog al aardig en vooral vond
Jo, dat ze prettig les gaf. Natuurlijk spraken de meisjes na schooltijd over de juffrouw
en toen ze Jo's meening over haar vroegen, antwoordde deze:
‘Nu, ik geloof, dat dat Beiltje aardig scherp is.’
Van dat oogenblik aan spraken de meisjes over 't scherpe Beiltje, als ze de juffrouw
bedoelden, tot Jo op een dag een anderen naam uitdacht. 't Was bij een Fransche
vertaling, dat Jo bij 't woord ‘hache’ haperde.
‘Kom,’ zei de juffrouw, ‘weet je nu niet wat “hache” is? Denk maar eens aan mijn
naam.’
Toen was Jo natuurlijk dadelijk klaar, en na schooltijd zei ze tot de vriendinnen:
‘Wat zou jullie er van denken, als we eens niet meer van 't Beiltje spraken, maar de
juffrouw bij den Franschen naam noemden met den nadruk op de “e”. We spreken
dan van “haché” en niemand kan raden, wie we daarmee bedoelen.’
‘Dat 's weer iets voor Jo,’ lachte Caro, ‘'t is mij goed, hoor, ik vind 't leuk!’ De
anderen vonden het ook leuk en nu werden er natuurlijk allerlei grappen met dien
naam gemaakt. Elken dag
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moest Jo zeggen hoe ze de ‘haché’ gevonden had.
‘Hoe was ze vandaag, Jo?’ vroeg Bets.
‘Nu, ik vond ze wel wat prikkelig, en jullie?’
‘Ja,’ zei Marianne, ‘een beetjetesterk gepeperd.’
Een anderen keer, toen de juffrouw een geestigheid gezegd had, waar de meisjes
allemaal om hadden moeten lachen, was Jo's oordeel 's middags, dat de haché erg
uiig geweest was. Zoo had ze telkens, tot groot vermaak van de club, een toepasselijk
woord bij de hand. Dan was de haché te flauw, dan wat scherp, dan weer te koud,
of, als de juffrouw zich wat opgewonden had, te warm geweest. Was de juffrouw in
een beetje onvriendelijke stemming, dan vond Jo de haché wat zuur, en was ze
bijzonder ernstig, dan was de haché niet uiig genoeg naar Jo's zin. Doch er waren
ook dagen dat Jo zei: ‘Ze was vandaag volmaakt, er is geen aanmerking op.’
Een paar weken was de ‘hachémop’, zooals Caro hem noemde, het onderwerp van
gesprek.
Een van de meisjes had hem haar zusje verteld, die in een hoogere klasse zat, en
deze had zich met haar vriendinnen ook weer vermaakt over den ‘hachémop.’ Op
een middag nu, toen Jo's klasse de teekenzaal verliet en de andere klasse, die er
heenging, in de gang ontmoette, vroeg een van de meisjes, terwijl ze
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langs Jo liep: ‘Zeg, hoe is de haché vandaag?’
‘Ze is mij te koud,’ antwoordde Jo. ‘Ik houd meer van warme haché.’
Ongelukkigerwijze zag de juffrouw, dat ze samen spraken, en wilde nu van Jo weten,
wat ze dat meisje te vertellen had.
Jo kreeg een kleur als vuur. Wat moest ze zeggen? Ze was niet gewend aan
noodleugentjes en wist er dan ook geen te bedenken. Daarom zei ze eerlijk: ‘Ik zei,
dat ik meer van warme haché houd dan van koude, juffrouw.’
De meisjes van haar klas wisten geen raad van 't lachen, maar ze wilden Jo niet
verraden en keken met op elkaar geknepen lippen naar de juffrouw, in groote
spanning, hoe dat zou afloopen. 't Scheen, dat de juffrouw zelf moeite had om niet
te lachen door 't onverwachte van dat antwoord; maar ze hield zich goed en zei: ‘Dat
is werkelijk een heel gewichtige mededeeling; Mien zal wel heel blij zijn, dat ze dat
weet. Hoe haal je 't in je hoofd, om haar dat nu in dit oogenblik te vertellen, kind!
Je maakt me vanavond maar eens wat extra sommen, want je weet heel goed, dat je
niet mag praten in de gang.’
Hoewel Jo een vreeselijken hekel aan sommen had en dus aan extra sommen nog
veel meer, was het voor haar toch een heele geruststelling,
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dat de juffrouw niet vermoedde, wie er met de haché bedoeld werd.
Van dat oogenblik af was het bloeitijdperk van den ‘hachémop’ voorbij. Niemand
dorst er haast meer over te spreken, want als de juffrouw er achter kwam, dan zou 't
om zoo te zeggen met Jo zijn gedaan. Voor haar was de aardigheid er ook af, toen
ze er die extra sommen door opgeloopen had. Toch zouden het haar laatste extra
sommen niet zijn.
Op een middag in November sprak ze met haar buurvrouw onder de rekenles over
St. Nicolaas. De juffrouw werd heel boos op haar, omdat ze toch al geen heldin in 't
rekenen was, en gaf haar een groot aantal sommen op, als strafwerk voor dien avond.
Den volgenden morgen moest ze die meebrengen.
Woedend kwam Jo thuis, gooide haar boeken op tafel en zei tegen Moeder, dat ze
wel tot in den nacht zou moeten rekenen.
Korzelig weerde ze Wim af, die met haar spelen wou, en zat tot negen uur toe,
met een hoofd als vuur, over haar schrift. Moeder had heusch met haar te doen, maar
Vader zei: ‘Die straf zal ze wel verdiend hebben, daar kan je zeker van zijn.’
Dien heelen avond klonk er geen lied door 't huis. 't Was bepaald vreemd, vond
Moeder,
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zoo'n stilte. Den volgenden morgen moest Jo haar les nog leeren en erg laat verliet
ze het huis, zoodat ze moest hollen, om bijtijds op school te komen. Daardoor verloor
ze weer haar haarlint, dat zeker in de haast niet stevig vast gemaakt was, en kwam
ademloos op school. Het eerste uur hadden ze teekenles, dus haastte ze zich naar de
teekenzaal. Toen ze rustig zat te werken, kwam juffrouw Beil binnen en vroeg haar,
of ze haar sommen had meegebracht. Jo greep naar haar tasch, maar bedacht zich
ineens, dat ze de sommen er niet ingestopt had. Met angstigen blik en een hoogroode
kleur zei ze nu: ‘Ik heb ze vergeten.’
‘Dan ga je ze maar halen,’ zei de juffrouw.
‘Mag ik ze vanmiddag niet meebrengen?’
‘Neen,’ zei de juffrouw, ‘ik wil ze erg graag vanmorgen zien.’
Door den nadruk, dien ze op ‘vanmorgen’ legde, begreep Jo haar argwaan. Dat
maakte haar boos en ze voelde, dat ze de kriebel kreeg.
‘Ga maar gauw,’ zei de juffrouw, ‘en zorg, dat je vóór de volgende les weer terug
bent.’
‘Maar ik woon haast een half uur ver,’ zei Jo, ‘ik kan onmogelijk bijtijds terug
zijn; of ik moest een Atax nemen,’ voegde ze er moedwillig bij.
Als Jo de kriebel had, deed ze altijd dingen,
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die haar later berouwden. Ze had wel succes met die Atax, want de heele klasse
begon te lachen; maar de juffrouw nam haar bij den arm, zette haar de deur uit en
beloofde haar nog meer van die gehate extra sommen. Ze begon die leuke Jo heel
lastig te vinden en nam zich voor, haar zeer streng aan te pakken.
Jo kwam ademloos met loshangende vlecht thuis en had geen tijd om Moeder te
vertellen wat er gebeurd was. Na haar sommen gehaald te hebben, rende ze de deur
weer uit.
Van dien dag af echter werd de verhouding er niet prettiger op tusschen haar en
de juffrouw. Moeder merkte tot haar spijt, dat Jo niet meer zoo opgewekt van school
thuis kwam.
Juist zat Moeder op een middag te bedenken, dat ze Jo zou voorstellen, weer een
tooneelstukje te gaan instudeeren, toen Piet ziek uit school werd thuisgebracht. Hij
had er al een paar dagen zoo raar uitgezien, maar nu had hij een harde koorts. Den
volgenden morgen zag hij erg rood en Moeder liet den dokter halen. Deze verklaarde
tot haar schrik, dat Piet roodvonk had. De andere kinderen moesten nu zoo gauw
mogelijk het huis uit. Dadelijk werd er aan Grootmoeder en tante getelegrafeerd, of
ze Jo wilden hebben, en aan nicht Mina een boodschap gestuurd, of
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ze Miep en Wim wilde komen halen. 't Antwoord uit Kampen luidde gunstig en nu
werd er besloten, dat nicht Mina, met Miep en Wim, Jo van school zou halen en haar
nog dienzelfden middag naar den trein zou brengen.
Toen Jo, na een innig afscheid van Miep en Wim, in de coupé zat, was 't haar, of
ze droomde. Ze had niet eens meer even naar huis mogen gaan, om Moeder goedendag
te zeggen, en Vader had ze ook niet meer gezien. Daardoor kreeg ze een gevoel, of
ze was weggejaagd en de tranen sprongen haar in de oogen. Maar ze perste ze weg;
ze wilde niet zoo laf zijn om te schreien. Eigenlijk was het toch ook wel prettig, een
poosje van de juffrouw verlost te zijn. Ze begon zich nu af te vragen, wat ze in
Kampen den heelen dag zou moeten doen. Wat zou ze zich vervelen, als ze niet naar
school ging! Lang dacht ze daar echter niet over na en gezellig pratende met een van
de medereizigers, duurde de reis haar niet lang.
Tante stond haar aan 't station op te wachten en vertelde haar dadelijk, dat ze
tijdelijk in Kampen op school zou gaan.
‘O, wat heerlijk,’ zei Jo met een zucht van verlichting, want ze had zich al
voorgesteld, hoe ze elken dag visites zou moeten maken en lieve liedjes zingen. Als
ze naar school ging,
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zou ze ook wel vriendinnen krijgen, met wie ze kon wandelen en spelen. Dan zou
het heel anders worden dan van den zomer.
Grootmoeder was heel lief en drukte haar op 't hart, om toch vooral op school goed
op te passen. Met de beste voornemens wandelde Jo er heen, en toen ze den eersten
morgen een heel goed figuur maakte op de taal- en aardrijkskundeles, had ze 't gevoel,
dat het wel gaan zou.
Reeds den eersten middag brachten een paar meisjes, die 't wel leuk vonden zoo'n
nieuweling tusschentijds, haar naar huis. Daar vond ze een langen brief van Vader,
die ook bij nicht Mina gelogeerd was. Hij beloofde haar veel te zullen schrijven,
omdat Moeder het uit 't besmette huis niet doen mocht.
Piet was erg ziek, schreef hij, en Moeder had, nu ze allen weg waren, natuurlijk
een heel naren tijd. ‘Schrijf haar dus dikwijls, lieve Jo,’ luidde 't eind van den brief,
‘en pas goed op, dat er geen klachten over je komen van de school of van tante. Erg
gehoorzaam zijn en je best doen is 't eenige, waar je Moeder nu mee helpen kunt.’
Weer kwamen even de tranen, toen Jo dat las; maar dat mochten Grootmoeder en
tante niet zien. Zoo steelsgewijs kon ze echter haar neus niet snuiten en even de
oogen afvegen, of
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tante en Grootmoeder hadden 't gemerkt. Ze knikten elkaar goedkeurend toe.
Zoodra Jo naar bed was, zei Grootmoeder tegen tante: ‘'t Gaat heusch veel beter
dan van den zomer, dat zal je zien. Ik heb het wel gezegd, als je ze maar alleen hebt.’
De berichten van Piet luidden in het eerst nog niet gunstiger. 't Arme ventje had
het zwaar te verantwoorden. Wat zou het nu een treurige St. Nicolaasavond worden!
Moeder en Piet konden er heelemaal niets aan doen, maar ook voor haar zou die
anders zoo heerlijke avond nu erg saai voorbij gaan. Op school waren de meisjes
allen vol vuur en spraken niet anders dan over grappen en surprises. Maar Jo kon er
niet aan meedoen. Ze zou niet weten, voor wie ze een surprise maken moest. Voor
Grootmoeder en tante was het niets; die deden al lang niets meer aan St. Nicolaas.
Alleen de armen kregen een extraatje; dat was de heele viering. Toch wilde Jo iets
doen. Ze vroeg, of zij de pakjes naar de zieken mocht brengen, en deed er toen voor
ieder een chocoladeletter bij, die ze van haar eigen zakgeld kocht.
Een van de zieke menschjes vroeg haar, nadat ze het pakje had geopend en flauwtjes
bedankt, of ze nog eens wat wilde zingen.
‘Graag hoor, zooveel als u maar wilt,’ en daarop
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liet ze 't eene lied na 't andere hooren. Terwijl ze zong, werd 't droeve gezichtje van
de zieke langzamerhand met een blijden glans overtogen; 't was duidelijk te zien, dat
ze genoot. Toen voelde Jo, dat háár stem die vreugde had gebracht, en dankbaar
verliet ze de armelijke woning, met het vaste plan, om als ze groot was, voor arme
en zieke menschen te gaan zingen. Wat zou dat heerlijk zijn!
Thuisgekomen wachtte haar toch waarlijk een verrassing; er was een doosje uit
Amsterdam gekomen. Eerst haalde ze er een mooi boek uit en daaronder lagen vier
pakjes van gelijke grootte. Vlug maakte ze die open en gierde het uit van het lachen,
want elk pakje bevatte een haarlint met een vers.
‘Natuurlijk van de club,’ zei Jo en begon nu de verzen te lezen, die zoo
allergrappigst waren, dat ze 't telkens uitproestte van 't lachen. Een van de meisjes
eindigde met de mededeeling: ‘En over de haché, zijn wij nog al tevree.’ Dat vers
vond Jo eenig!
Nauwelijks had ze alle verzen gelezen, of er werd een keurig net pakje binnen
gebracht, waar tot Jo's blijde verbazing een zilveren armbandje uit kwam. Ze keek
Grootmoeder en tante eens aan, en 't volgende oogenblik had zij ze beiden
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al met een omhelzing bedankt. Hun lachende oogen hadden 't verraden.
Juist toen ze op 't punt stond om naar boven te gaan, kwam er nog een pakje uit
Amsterdam.
‘Dat heeft Vader me gestuurd,’ riep Jo juichend uit, toen er een banketletter voor
den dag kwam, zooals ze er altijd een kreeg. ‘Vader heeft zeker gedacht, ze moet
toch iets van huis hebben! O, wat ben ik daar blij mee.’ Dadelijk wilde ze ervan
proeven en er ieder een stukje van geven; maar tante zei, dat ze die alleen voor zich
mocht houden. Toen at Jo er een stukje van op en nam het overige mee naar haar
slaapkamer. Waarom zou ik er niet een flink stuk van nemen, dacht ze, als het toch
voor mij alleen is? En nu sneed ze, met behulp van haar zakmes, de ronde krul van
onderen netjes af, zoodat er een rechte stok overbleef. Gretig at ze die krul op. Hè,
wat was dat lekker! Ze zou nog wel wat lusten. Zou ze nog een klein stukje nemen?
Neen wacht, eerst uitkleeden, dacht ze. Toen ze klaar was, ging ze in haar nachtjapon
op den rand van haar ledikant zitten, brak er nog een flink stuk af en smulde er
onuitsprekelijk aan. Die goede Vader, dacht ze, om me dat nu toch te sturen. Ze legde
de rest op haar beddetafeltje en kroop onder de dekens. Lang bleef ze aan allen
denken; beur-
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telings kwamen Vader, Moeder, Piet, Miep en Wim haar duidelijk voor den geest.
Dat die arme Piet nu zoo ziek was! Wat zou ze hem graag eens zien! Ze verlangde
zóó naar allemaal, dat een gevoel van heimwee haar bekroop en ze haar oogen vochtig
voelde worden. Laat ik toch niet zoo laf zijn, dacht ze. Zelfs in de duisternis en de
eenzaamheid schaamde ze zich daarvoor. Ze sprong uit bed om haar zakdoek te
halen, rook opeens weer de banketletter en, alsof die haar verlangen kon bevredigen,
strekte ze de hand plotseling naar 't overgebleven stuk uit en at het achter elkaar op.
Dat deed haar goed! Toen ging ze weer in bed en sliep spoedig rustig in.
‘Jo,’ zei tante den volgenden morgen, ‘hier heb je een trommeltje voor je
banketletter, anders wordt de rest oudbakken. Waar heb je die gelaten?’
‘Ik had er zóó'n trek in, dat ik hem heelemaal heb opgegeten,’ antwoordde Jo, met
een kleur van schaamte.
Daar stond natuurlijk een boetpredikatie op over haar gulzigheid en
ongemanierdheid, eerst van tante en toen van Grootmoeder.
Maar Jo had er toch geen spijt van; de banketletter was gisteren avond bepaald
een troost voor haar geweest.
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Hoofdstuk VI.
Jo doet nog rare dingen.
Gelukkig kwamen er nu spoedig betere berichten van Piet. Hij was op den goeden
weg; maar 't zou toch nog wat duren, voor Jo thuis mocht komen. Dat was wel erg
vervelend. Nu ze echter vriendschap had gesloten met een paar meisjes en dikwijls
op visite werd gevraagd, was het in Kampen nog zoo naar niet. Als ze met Kerstmis
maar naar huis mocht. Langer kon ze 't niet uithouden. Ze verlangde vreeselijk naar
allemaal, maar naar Moeder en Wimpje 't meest.
Groot was dus haar teleurstelling en verdriet, toen er bericht van Vader kwam, dat
Moeder nu met roodvonk te bed lag en er van naar huis komen voor Jo nog lang geen
sprake kon zijn. Gelukkig had Moeder de ziekte niet zoo hevig als Piet.
‘Je moet je dus niet ongerust maken, Jo,’ schreef Vader. ‘Als Kampen niet zoo
ver weg
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was, zou ik je eens komen bezoeken, maar nu moet je je maar dapper houden, hoor,
zooals ik van mijn flinke Jo gewend ben.’
Hoe graag ze ook flink wilde zijn, nu kon ze zich niet goed houden: ...tante vond
haar in tranen. Ze kuste Jo op 't voorhoofd en zei: ‘Ja kind, zoo is het leven. Je moet
maar vroeg aan teleurstellingen wennen.’
De vriendinnen hadden ook met haar te doen en vroegen haar nu heel dikwijls op
visite.
We zullen de meisjes eens terug moeten vragen, had tante gezegd en Grootmoeder
had daarin toegestemd, hoewel ze er erg tegen op zag.
't Was een saaie winter; veel mist, regen en wind. Als er nu maar eens ijs was
geweest, dat zou wat afleiding gegeven hebben. Jo kon goed schaatsenrijden en zou
dan zeker wel toestemming gekregen hebben, haar hart eens op te halen.
Nu moest ze tusschen de schooltijden en 's avonds, als haar werk afwas, verstellen
leeren. Dat was zoo nuttig, daar kon ze haar Moeder zoo heerlijk mee helpen, zei
tante.
Elken dag keek Jo naar de weervoorspelling in de courant, maar 't bleef 't zelfde
laffe, zachte weer, in 't geheel geen winter.
‘Mag ik nu eens een paar vriendinnen vragen?’ vroeg Jo op een mooien Januaridag.
‘Met dit
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mooie weer kunnen we samen gaan wandelen, dan is 't niet zoo druk voor
Grootmoeder.’
Verstrooid had tante gezegd, dat ze er eens over zou denken, maar zij had geen
bepaald antwoord gegeven.
Toen Jo met de vriendinnen voor schooltijd praatte en ze de mantels los deden,
omdat ze 't zoo warm hadden in de zon, kreeg Jo in eens een hevig verlangen, om
ze voor dien middag te vragen.
Kom, dacht ze bij zichzelve, tante zal 't wel goed vinden, zoo'n mooie dag komt
er misschien in Januari niet meer. En zonder aan de gevolgen te denken, vroeg ze:
‘Zeg! ik mag ook eens visite hebben, wil jullie vanmiddag komen?’
‘Graag,’ was 't antwoord en allen hielden het voor afgesproken.
Jo nam zich voor, om zoodra ze thuis kwam, aan tante te zeggen, dat ze de
vriendinnen maar gevraagd had. Ze had er vanmorgen al over gesproken en toen had
tante het al half toegestaan.
Met dat plan liep Jo, na van de meisjes afscheid genomen te hebben, den Burgwal
af. Dicht bij huis bedacht ze zich echter, dat ze nog een boodschap bij tantes vriendin
zou doen, en ze liep dus gauw terug. Die dame hield haar lang
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aan den praat en daar ze niet gerust was over 't vragen van die visite, liep ze haastig
naar huis, om te weten, hoe tante dat zou opnemen.
Weer op den Burgwal gekomen, zag zij aan den overkant een jongetje op een
vlondertje. Hij wilde een emmer vullen, maar reikte te ver voorover en viel in 't water.
Doodelijk verschrikt volgde Jo zijn bewegingen en zag, hoe hij het vlondertje weer
pakken wilde, maar 't niet kon. 't Armpje van 't kleine ventje was niet lang genoeg
om het te bereiken. Sprakeloos van angst zag Jo, dat hij al spartelend hoe langer hoe
verder van het vlondertje wegdreef. Ze wilde roepen, maar had geen stem. Zij alleen
scheen 't opgemerkt te hebben, dat het kind in 't water viel, en aan den overkant liep
niemand, dien ze 't kon wijzen. Wat kòn ze doen!
Radeloos vloog ze naar den walkant en maakte een beweging, alsof ze in 't water
wilde springen. Toen ze het vuile grachtwater zag, schrok ze er echter voor terug en
juist op dat oogenblik voelde ze een forsche hand, die haar schouder greep.
't Was een officier, die haar tegenhield.
Zoodra hij 't kind zag spartelen, deed hij snel zijn sabel af, gaf die Jo in de hand
en sprong te water. Met een paar krachtige slagen was hij bij 't drenkelingetje en
zwom er mee door 't vieze,
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zwart gekleurde water naar den vlonder, waar nu eenige menschen met uitgestrekte
armen klaar stonden, om 't van hem aan te nemen.
Een groote ontroering maakte zich van Jo meester. Niet alleen, omdat 't kind gered
was, maar omdat ze een held een echt moedige daad had zien verrichten.. En zij had
de sabel van dien held in de hand.
Drijfnat, zag ze hem de trappen van 't vlondertje opklimmen en met een forschen
stap den Burgwal afloopen. Ze nam nu de sabel in haar armen en vloog er mee de
gracht af en de brug over. Maar vóór ze haar held kon bereiken, was hij al een huis
binnengegaan.
Nu bleef haar niets anders over dan aan te bellen en de sabel aan 't dienstmeisje
af te geven. Hoe graag had ze den held zelf gezegd, dat ze zijn moedige daad zoo
bewonderde!
Thuisgekomen kreeg ze natuurlijk een standje voor haar lang wegblijven, maar
haar opgewonden verhaal maakte daar gauw een eind aan. Ze kon haast niet eten
van opwinding en vertelde nog eens en nog eens, hoe 't gegaan was.
‘O,’ zei ze tegen tante, toen ze met haar alleen was, ‘wat zou ik ook graag eens
echt moed willen toonen. Had die officier me maar niet tegengehouden, dan had ik
het kind gered.’
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‘En je kunt niet eens zwemmen,’ zei tante, ‘zeg toch niet zoo'n onzin, kind; dan waren
er misschien twee verdronken.’
Jo dacht een oogenblik met ontzetting over die mogelijkheid na en zei toen weer:
‘Ik hoop tòch, dat ik in mijn leven eens in de gelegenheid zal komen, om echt moed
te toonen.’
‘Ach, lieve kind,’ was tantes antwoord, ‘daarvoor hoef je niet op een groote
gebeurtenis te wachten. We hebben in 't leven zoo dikwijls gelegenheid, om echt
moed te toonen. Juist in kleine dingen. En dat is veel moeilijker dan 't verrichten van
een moedige daad op een oogenblik van gevaar. Denk je soms, dat je Vader en
Moeder zich nooit moedig toonen, al halen ze geen kind uit 't water? Later zal je dat
beter begrijpen; ga nu maar je schoolwerk maken.’
Jo nam haar boeken, maar leeren deed ze niet. Ze dacht nog telkens aan 't
voorgevallene en ook aan de woorden van tante, die ze met zoo'n bijzonderen ernst
gezegd had. Zou ze ook op haar eigen leven gedoeld hebben?
Plotseling schrikte Jo uit haar gepeins op, want de bel ging over en er werden
vroolijke meisjesstemmen gehoord.
Als een bliksemflits schoot de gedachte aan
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de visite haar door 't hoofd. Het dienstmeisje liet een paar meisjes binnen en dadelijk
daarop werd er nog eens gebeld en verschenen er weer twee.
Jo vloog nu naar voren, waar tante ze ontvangen had met de vraag, of ze Jo kwamen
halen voor een wandeling. Natuurlijk keken de meisjes op die vraag heel verbaasd
naar Jo en heel verlegen naar tante. Toen was Jo wel genoodzaakt te zeggen, dat zij
ze op visite had gevraagd en door dat voorval met het drenkelingetje heelemaal
vergeten had, er tante over te spreken. Wat een vreeselijk oogenblik! Ze schaamde
zich de oogen uit 't hoofd, zoowel voor tante, als voor de meisjes.
‘Ik had het u vanochtend al gevraagd, tante,’ zei ze verlegen.
‘Ja,’ was 't antwoord, ‘maar ik had je geen toestemming gegeven. Nu heb ik er
natuurlijk niet op gerekend en kan de visite dus vandaag niet doorgaan.’
Wat maakte Jo toen een mal figuur tegenover de vriendinnen!
‘Mag ik dan met ze gaan wandelen?’ vroeg ze.
Maar tante was nu niet in een stemming, om haar iets toe te staan, en zoo moest
Jo het aanzien, dat de vriendinnen weer aftrokken. In de gang vertelde zij ze even
met een paar woorden
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het treffend reddingsverhaal, als excuus voor haar vergeetachtigheid.
Natuurlijk wachtte haar, toen ze weer in de kamer kwam, een strenge terechtwijzing
van tante.
Dien heelen middag had Jo gloeiend het land. Eerst moest ze haar schoolwerk
maken en daarna wat verstelwerk doen. Onder alles door kwelde haar de gedachte,
dat ze zich zoo mal had aangesteld tegenover de vriendinnen. Wat zouden ook de
ouders van die meisjes wel van haar denken! Ze kreeg in eens vreeselijk veel lust,
om alles aan Moeder te schrijven; dat zou haar rust geven.
Grootmoeder vond het gelukkig goed en toen ze den brief voor het eten nog even
weg mocht brengen, liep ze een eindje om. Als van zelf kwam ze langs 't huis van
haar held. Op eens greep ze moed, belde aan en zei tegen 't dienstmeisje, dat ze eens
even kwam vragen, of mijnheer geen slechte gevolgen had van dat koude bad. De
held kwam zelf 't antwoord brengen en zei: ‘Wel bedankt voor de belangstelling,
jonge dame, ik ben springlevend, zooals je ziet. Kom even binnen, je hebt
meegeholpen aan 't reddingswerk en verdient een stukje van de taart, die de ouders
van 't kind me zooeven zonden.’
Met een kleur van verrukking ging Jo mee naar binnen, waar Mevrouw haar heel
vriende-
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lijk ontving en haar een heerlijk stuk taart gaf.
‘Geen wonder, dat de ouders dankbaar zijn,’ zei Jo, ‘wat was het moedig van u,
om zoo maar ineens in dat vuile water te springen!’
‘Vond je dat zoo moedig?’ vroeg de officier. ‘Als ik er niet geweest was, geloof
ik heusch, dat jij 't gedaan zoudt hebben. Kan je zwemmen?’
‘Neen,’ was Jo's antwoord, ‘maar als ik thuis kom, vraag ik, of ik het mag leeren.
Misschien kan ik dan later ook eens een kind redden.’
Op eens bedacht ze zich, dat haar weer een standje van tante wachtte, als ze zoolang
wegbleef. Ze sprong op, bedankte en vloog naar huis.
Gelukkig, dat ze den volgenden morgen nog zoo'n mooi eind van de
reddingsgeschiedenis te vertellen had, en nu van tante toestemming had gekregen,
om de meisjes voor Zaterdag te vragen. Dat deed haar vreemd gedrag gauw vergeten.
Intusschen waren de berichten omtrent Moeder telkens beter geworden en zoo zou
haar verblijf te Kampen nu spoedig ten einde loopen. Zoodra 't huis ontsmet was,
mocht ze thuis komen. Wat was ze blij!
Tante sprak haar voor 't laatst nog eens ernstig toe en zei haar, dat Moeder nu nog
zwak was en Jo haar dus goed moest helpen. Jo beloofde dat plechtig en had echt
goede voornemens.
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Ze zong den laatsten avond veel lieve liedjes voor Grootmoeder en ging nog een
paar kennissen goedendag zeggen.
Den volgenden morgen werd ze door tante en drie vriendinnen naar 't spoor
gebracht en reed, na een hartelijk afscheid, gelukkig weg.
Thuisgekomen, vloog ze Moeder natuurlijk 't eerst om den hals.
Maar ach, wat was die lieve Moeder veranderd; wat zag ze er slecht uit!
Piet was gelukkig al een heeleboel bijgekomen.
Miep was veel grooter geworden en Wim zag er schattiger uit dan ooit. Moeder
was innig gelukkig, dat ze haar zangvogeltje weer thuis had, vooral toen ze zag, hoe
echt Jo haar best deed om haar te helpen. Jo was en bleef echter een wilde meid en
hielp haar nog wel eens van den wal in de sloot.
Eens op een keer, toen Moeder veel genaaid had, vroeg ze Jo, of ze de naaimachine
eens wilde smeren. Die ging zoo zwaar. ‘Doe het vooral voorzichtig, Jo, en mors
niet met de olie,’ voegde ze er nog bij.
Jo begon heel kalm en vulde nauwkeurig alle gaatjes. Tot zoover ging het goed,
zonder morsen; maar toen ze daarna de machine een beetje zou draaien, opdat de
olie zich kon verspreiden, ging
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het mis. Ze deed dat op de wijs: ‘In zijn blauwgeruiten kiel, draaide hij aan 't groote
wiel,’ zoo razend wild, dat de olie overal heen spatte en het behangsel achter de
machine vol olievlekjes kwam. Daar had ze 't weer eens bedorven!
Een andermaal, op Piets verjaardag, die op een Zondag viel en bijzonder gevierd
zou worden ter eere van zijn herstel, zou Jo, om Moeder te helpen, een
griesmeelpudding koken. Ze zette de melk op en klopte het ei, het door en het wit
afzonderlijk. Natuurlijk klopte zij op de maat van een lied. Daarna woog ze het
griesmeel af, raspte den citroen en ging de suiker halen uit Moeders provisiekast.
Intusschen kookte de melk, die op een groote gasvlam stond, over en er ging heel
wat verloren.
Wat een nare lucht gaf dat door 't heele huis! Toen Moeder 't op zolder rook, kwam
ze er dadelijk op af, maar te laat. Jo had al het griesmeel er al in gedaan, het even
laten doorkoken, daarna de pan afgenomen en de pap bij het ei gevoegd.
‘Kind,’ zei Moeder, ‘wat heb je weer slecht opgepast, om die melk zoo te laten
overkoken; ik kan toch niets aan je overlaten! Nu zal de pudding natuurlijk veel te
stijf zijn!’
En Anne was ook boos, omdat Jo haar fornuis zoo vuil gemaakt had.
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's Middags aan tafel keek Jo met angstige spanning naar den pudding. Natuurlijk
was hij wel goed uit den vorm gekomen, maar hoe zou hij zijn?
Toen Moeder er den lepel in stak, zag ze Jo even verwijtend aan; de pudding was
zoo hard als een steen.
Piet kreeg het eerst, omdat hij jarig was.
‘Je kunt er wel mee gooien, of het een bal is!’ riep hij. Meteen hief hij het bord
met een ruk omhoog en gooide den pudding op. Hij deed dat met zoo'n kracht, dat
't stuk pudding werkelijk als een bal tegen 't plafond vloog. Daar plakte het vast en
't bleef een oogenblik hangen, tot groot vermaak van de kinderen.
Ze gierden het allen uit, vooral toen de pudding langzaam losliet en weer door
Piet op zijn bord werd opgevangen. 't Was zóó bespottelijk, dat Jo haast omviel van
't lachen. Ook Vader en Moeder konden 't lachen niet laten en zoo gaf 't nog een
heele vroolijkheid. Als souvenir bleef er een groote vetvlek aan 't plafond zichtbaar
en langen tijd daarna werd Jo nog geplaagd met haar beroemden pudding.
Op school was 't lang zoo leuk niet meer als 't vorige jaar; dat scheelde een
heeleboel. De juffrouw was zóó streng voor Jo, dat ze niets
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kon uitvoeren. Ze waarschuwde haar telkens, dat ze zou blijven zitten, als ze niet
bijzonder haar best deed, omdat ze met sommige vakken achter was. Ook de anderen
werden tot hard werken aangezet, daar verscheidene meisjes uit deze klasse examen
moesten doen voor Hoogere-Burgerschool of Gymnasium. Als ze er allemaal
doorkwamen, bleef Bets alleen met Jo van 't clubje over. Wat een saaie boel zou 't
worden!
't Liefst was Jo heelemaal van school gegaan, want ze hield niets van leeren en
studeeren. Daar wilde Moeder echter niet van hooren, hoe best ze haar thuis ook
gebruiken kon. Jo moest ten minste nog één jaar op deze school blijven en dan kiezen,
wat ze worden wilde.
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Hoofdstuk VII.
Oom Karel komt met zijn kindje.
Een paar maanden voor de vacantie kwam er een brief uit Indië van Moeders eenigen
broer. Hij schreef, dat zijn vrouw ernstig ziek was, en kort daarop kwam het treurige
bericht van haar overlijden.
Moeder was er echt bedroefd over, want ze had veel van haar schoonzuster
gehouden.
Wat had ze een meelijden met haar broer en hun eenig tweejarig dochtertje, 't lieve
Tineke, dat nu reeds geen moeder meer had.
Groot was dus haar vreugde, toen oom Karel kort daarop telegrafeerde, dat hij al
met 't kind op reis naar Holland was.
Nu zou ze voor haar broer en 't kleine Tineke wat kunnen doen.
Ook Jo was in de wolken, want ze herinnerde zich oom Karel nog heel goed, als
zoo'n aardigen man, en Tineke was volgens 't portretje een schatje.
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‘Maar Moeder,’ zei Jo, ‘waar moeten oom en Tineke logeeren? We hebben hier toch
geen plaats voor die twee?’
‘Neen,’ zei Moeder, ‘hier zou 't oom te benauwd zijn; maar dat is geen bezwaar,
hij heeft geld genoeg om ergens in de buurt in een hotel of en pension te gaan.’
Met spanning werd nu in de courant gevolgd, waar oom Karels boot passeerde,
en eindelijk kwam de dag, waarop ze in IJmuiden binnen zou komen.
Vader en Moeder reisden er samen heen en droegen de zorg voor de kinderen aan
Jo op. Ze hoopten vóór het eten met oom en Tineke thuis te kunnen zijn. Maar je
kon 't nooit weten met zoo'n boot; dus als ze er niet bijtijds waren, moest Jo maar
met de kinderen gaan eten en ze naar bed brengen. Zij zelve mocht opblijven, als het
niet àl te laat werd.
't Werd echter verschrikkelijk laat, ja zóó laat, dat Anne en Jo maar naar bed
gingen. De reizigers zouden nu niet meer komen.
Maar slapen kon Jo niet. In haar angst dacht ze, dat 't schip met oom en Tineke
misschien voor de kust zou vergaan. Ze stelde zich al voor, hoe ze nu op 't oogenblik
in de golven omkwamen, en die vreeselijke zee ze zou verzwelgen.
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Het angstzweet stond haar op 't gezicht. Ze noemde zichzelf laf en dwaas en deed
haar best in te slapen, maar dan schrikte ze ineens weer op door een vreeselijken
schok en verbeeldde ze zich, dat de trein in botsing met een anderen trein was
gekomen. Misschien waren Vader, Moeder, oom en Tineke wel allen dood! Wat
moest zij dan beginnen? Hoe moest zij voor de kinderen zorgen? Ze kon het in bed
niet meer uithouden. Vlug sprong ze er uit en liep naar de bedjes van de kinderen,
die rustig sliepen. Even trok ze Wim, die weer op zijn duim lag te zuigen, 't handje
uit den mond en keerde toen weer wat gerustgesteld terug naar haar bed. Daarna
sliep ze spoedig in.
Den volgenden morgen kreeg ze gelukkig bericht van Vader, dat de boot niet
binnen had kunnen komen door den mist. Er was dus in 't geheel geen ongeluk
gebeurd. Wat had ze toch een onzin in haar hoofd gehaald!
Vlug kleedde ze de kinderen nu netjes aan. De vacantie was al begonnen, dus
niemand behoefde naar school. Na de boterham gegeten te hebben, wachtten allen,
met de neuzen tegen de vensterglazen gedrukt, de komst van 't rijtuig af.
Het duurde gelukkig niet lang, of daar kwam het, hoor! Vol koffers bovenop!
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Jo rende de trap af, om de reizigers te verwelkomen, en nam dadelijk Tineke in haar
armen, die haar vriendelijk tegenlachte.
‘Wat een schat,’ zei Jo, en liep meteen met haar naar boven.
Spoedig volgden Vader, Moeder en oom en toen had er een allerhartelijkste
begroeting plaats. Oom scheen een beetje aangedaan; zeker dacht hij aan 't afscheid
drie jaar geleden, toen hij met zijn lieve, jonge vrouw naar Indië ging.
Wat is hij veranderd, dacht Jo, hij is lang zoo vroolijk niet meer als toen. Arme
oom Karel! we zullen ons best doen, hem een beetje op te fleuren.
Nog dienzelfden dag werden er plannen gemaakt. En welke plannen! Oom Karel
wilde liever niet in de stad blijven; hij verlangde erg naar rustig buiten zijn. Daarom
zou hij zoo gauw mogelijk een gemeubeld huisje huren in Bussum of Hilversum,
zoodat Vader gemakkelijk heen en weer kon reizen. Moeder en de kinderen zouden
hem en Tineke daar dan gezelschap houden. Wat een zalig plan! De heele vacantie
naar buiten! 't Was haast te heerlijk om het te gelooven, vond Jo.
't Gebeurde al heel gauw, want oom huurde den volgenden dag een gemeubelde
halve villa
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in Hilversum. Een paar dagen daarna had toen de verhuizing plaats. Jo was een en
al hulpvaardigheid en werd beste vrienden met oom en Tineke.
't Beloofde een heerlijke tijd te zullen worden!
Toen alles in het nieuwe tehuis gereed was en ze in den tuin wat zaten uit te rusten,
vroeg oom Karel: ‘Zeg Jo, kan jij fietsen?’
‘Jawel oom,’ zei Jo wel een beetje overmoedig, ‘ik heb het in 't Vondelpark op de
fiets van mijn vriendinnetje geleerd.’
‘Goed,’ zei oom, ‘dan zullen we twee fietsen huren, een voor jou en een voor mij.
Ga morgen maar mee!’
Toen Jo echter de proef moest afleggen en de fiets zou probeeren, voelde ze zich
heel onzeker. Ze reed bij 't keeren met zóó'n vaart tegen een hek aan, dat 't wiel
kraakte en heelemaal scheef stond. Zelf had ze zich gelukkig niet bezeerd.
‘Dat waag ik er met jou niet op, jonge-juffrouw!’ zei oom, ‘jij moet eerst nog eens
een paar lesjes hebben.’
Dus werd Jo met den instructeur uitgestuurd en moest ze netjes leeren op- en
afstappen en draaien, voor ze met oom mee mocht. Ze leerde het gelukkig heel gauw
en toen mocht ze met oom een tochtje doen.
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Wat was dat verrukkelijk, die heerlijke wegen langs bosch en hei af te vliegen!
‘Hè,’ riep ze op een oogenblik, toen ze geen mensch zagen, ‘'t is of de heele wereld
voor ons alleen is, oom! En wat is het hier mooi, ik wist niet, dat het zóó mooi was!’
Opeens had ze behoefte om haar vreugde uit te galmen en begon ze te zingen:
‘Zie, hoe het vriend'lijke zonlicht schittert op weide en op woud.’
Met aandoening luisterde oom naar die frissche meisjesstem. Wat klonk dat blij!
Ook 't tweede couplet zette ze in en toen ze zacht en met veel gevoel zong: ‘U kan
geen winter verjagen, stralen uit zaligen tijd; trouw zal mijn hart u bewaren, regen
en stormen ten spijt,’ voelde hij iets als troost voor zijn bedroefde hart.
Dikwijls vroeg hij Jo dan ook, iets te zingen onderweg, en zij deed niets liever,
vooral omdat ze zag, dat 't hem opwekte. Als hij somber voor zich uitkeek, begon
ze hem soms ook wel te vertellen van haar dwaze invallen, b.v. om de juffrouw
‘haché’ te noemen, en daar had hij meestal heel veel schik in.
Had zij zoo een poosje kalmpjes naast hem gereden, dan kreeg zij soms opeens
een vervlieging, zooals ze 't noemde, en schoot als een
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pijl uit den boog weg. Oom had dan werkelijk moeite, haar in te halen.
Eens toen ze dat weer deed, reed ze te dicht langs de boomen, zoodat het lint van
haar hoed aan een tak bleef haken. Ze had zoo'n geweldige vaart, dat de hoed haar
van 't hoofd werd getrokken en in de takken bleef hangen, terwijl zij verder vloog.
Zoodra haar vaart wat verminderd was, draaide ze haar wiel snel om en vloog
terug naar de plaats, waar haar hoed was blijven hangen. Maar o, wat zag hij er uit;
hij leek eer op een vogel-verschrikker dan op een hoed. De heele strik was
losgetrokken en het lint gescheurd. Zoo kon ze hem onmogelijk op hebben. Wat te
doen?
‘Wacht maar,’ riep ze vroolijk uit, ‘'k weet al wat! Mag ik uw dasspeld even
leenen?’ En met behulp van een veiligheidsspeld, die ze aan haar blouse had, haar
broche en ooms dasspeld, trachtte ze nu haar hoedje weer netjes op te maken. 't Lukte
haar zóó goed, dat oom plagend zei: ‘Je toont aanleg voor modiste, Jo!’
Opgefrischt kwamen ze thuis en werden met kreten van vreugde ontvangen door
Wimpje en Tineke, die samen in een zandbak zaten te spelen.
‘Dag, lieve smeerpoesjes!’ riep Jo, ‘wat zie jullie er weer lekker uit!’
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Nadat ze haar fiets in de schuur had gezet, kwam ze naar 't tweetal toe, speelde nog
even met ze en nam ze toen mee, om te wasschen.
Intusschen was oom Karel naar Moeder gegaan, die alleen in 't tentje zat, want
Miep en Piet speelden bij de buurkinderen.
‘Wat is die Jo toch een gezellige meid,’ zei hij, ‘ze fleurt me bepaald op. En wat
heeft ze een mooie stem! 't Is heusch heerlijk om haar te hooren zingen. Eigenaardig
kind, zoo'n wildebras en toch zoo'n zorgzaam moedertje. Kijk nu, hoe ze Wim en
Tineke opgeknapt heeft! Tineke ziet er bepaald al beter uit; dit leventje doet 't kind
goed. Ach!’ liet hij er zuchtend op volgen, ‘wat zal ik 't kind missen, want naar Indië
kan ik haar niet meenemen. Je begrijpt wel, dat ik haar 't liefst bij jullie zou willen
achterlaten; maar ik heb 't nog niet durven vragen, omdat je aan je eigen troepje al
genoeg hebt.’
Toen hij die woorden uitgesproken had, kwam Vader er juist aan en werd de vraag
ernstig besproken. Natuurlijk zou het wel voordeelig zijn; maar Vader was er toch
tegen. Hij vond het te druk en een te groote verantwoordelijkheid voor Moeder.
‘Kom,’ zei Moeder, ‘als ik Jo niet had, zou 't te veel zijn; maar nu zal 't best gaan.
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We houden allemaal zooveel van Tineke.’
‘Of we van Tineke houden!’ kwam Jo er nu tusschen met 't lieve kind op haar rug
en toen ze hoorde, wat er besproken werd, smeekte ze letterlijk, of Tineke bij hen
mocht blijven. Zij zou haar wel bij zich op de kamer nemen en aan- en uitkleeden,
zoodat Moeder er niets aan te doen zou hebben. 't Was moeilijk voor Vader, om al
die smeekingen te weerstaan, en eindelijk gaf hij dan ook maar toe.
Innig dankbaar drukte oom hem en zijn zuster de hand, sloeg zijn arm om Jo en
Tineke heen en vroeg: ‘Wil Tineke wel bij Jo blijven?’
Als antwoord gaf Tineke Jo een flinke pakkert en zei: ‘Ja, bij lieve Jo.’
Van dat oogenblik had Jo 't gevoel, of Tineke zoo'n beetje haar kindje was, en
zorgde ze heusch voor haar als een moedertje.
Intusschen ging die heerlijke vacantie, de prettigste, die ze nog ooit beleefd had,
veel te snel voorbij. Het was voor oud en jong een heerlijke tijd en allen zagen met
schrik het einde naderen.
Als oom Karel over Indië sprak, kreeg hij weer dien zwaarmoedigen trek op zijn
gezicht. Geen wonder, dacht Jo, wat zal die arme man 't daar eenzaam hebben, zonder
vrouw en zonder Tineke. Ze nam zich voor, hem dikwijls over Tineke te
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schrijven, en beloofde hem dat op een avond, toen ze met hun viertjes buiten zaten,
nadat de kleintjes naar bed waren.
O, die heerlijke avonden, als Vader, Moeder en oom in gemakkelijke stoelen zaten
en Jo thee mocht schenken. Wat waren die genotvol!
Eens toen 't te koel was om buiten te zitten en ze dus in de serre gekropen waren,
vroeg oom, of Jo nog eens wat voor hem wilde zingen. Graag voldeed ze aan zijn
verzoek en zong verscheidene liederen achtereen. Ze was in 't hoekje van de serre
gaan staan met den rug naar den tuin en had daardoor niet opgemerkt, dat ze nog
meer toehoorders had gekregen. Toen ze ophield, bemerkte ze pas door geestdriftig
handgeklap de aanwezigheid van eenige menschen, die voor 't hek hadden staan
luisteren. Met een kleur van verlegenheid vloog ze de kamer in, maar oom riep haar
terug en zei: ‘Kindje, jij moet zangen pianoles hebben! Als je me nu belooft, goed
voor Tineke te zorgen, zal ik de lessen voor je betalen.’
Een hevige omarming was Jo's antwoord, maar dadelijk liet ze er op volgen:
‘zonder piano kan dat toch niet, oom?’
‘Die zullen we dan wel voor je huren; we moeten eerst maar eens zien, of je
werkelijk aanleg hebt,’ antwoordde oom.
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Nu was Jo de wereld te rijk; ze omhelsde Vader, Moeder en oom nog een beetje
stormachtiger dan anders en ging zalig naar bed.
In de laatste week van het verblijf te Hilversum maakte de heele familie nog een
prachtigen rijtoer en toen werd 't weer tijd om in te pakken.
Oom had maar een kort verlof kunnen krijgen, dus dadelijk na de vacantie moest
hij vertrekken. Hij zou over land gaan tot Genua, om nog zoo lang mogelijk te kunnen
blijven. De laatste dagen was hij erg stil en somber; 't afscheid, vooral van Tineke,
viel hem heel zwaar.
Toen hij voor 't laatst 't kind in de armen nam, wendde Jo 't hoofd af. 't Was tè
vreeselijk, om zoo'n grooten man zóó bedroefd te zien.
Ze beet zich op de lippen om niet te schreien; maar toen ze zelfs Vaders oogen
met tranen gevuld zag, stroomden de waterlanders haar ook langs de wangen.
Vader en Moeder waren al in 't rijtuig, toen oom Tineke nog niet scheen te kunnen
loslaten. Door haar tranen heen glimlachend, nam Jo haar toen van hem over en
vroeg: ‘Wanneer komt u terug, oom?’
‘Eigenlijk pas over zes jaar; maar zoolang zal ik het wel niet uithouden,’ waren
zijn laatste woorden.
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Hoofdstuk VIII.
Een groote uitvoering en een ongeluk.
Nu brak er een heerlijke tijd voor Jo aan. Tweemaal in de week had ze zangles en
eenmaal pianoles op de muziekschool.
Maar 't werd tevens een druk leventje, want voor al die lessen moest natuurlijk
goed gestudeerd worden en Tineke nam ook veel tijd in beslag. Bovendien had ze
beloofd, iedere veertien dagen aan oom te zullen schrijven. Het gevolg daarvan was,
dat het schoolwerk zoo gauw mogelijk en dus niet altijd netjes werd afgemaakt. Ze
moest toch nog tijd overhouden om Moeder wat te kunnen helpen of met de kinderen
te spelen. Ook den Woensdag- en Zaterdagmiddag, na de zangles, wijdde ze aan de
kinderen en ging dikwijls met 't heele schooltje uit. Tineke in den wagen, Wimpje
en Miep er naast en Piet er zoo'n beetje bij loopend. Niet altijd vond ze dat prettig,
en toen Bets eens tegen haar zei: ‘je lijkt wel een
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kindermeisje,’ kreeg ze een kleur van schaamte en vond, dat Bets wel een beetje
gelijk had. Maar dan herinnerde ze zich haar belofte aan oom, waaraan ze haar
heerlijke lessen te danken had, en schikte er zich weer in.
Op school was het werkelijk saai geworden, nu er een paar van de club weg waren.
Jo's lust tot leeren nam ook niet toe; ze kon met moeite haar aandacht bij de lessen
bepalen, behalve bij de zang- en gymnastiekles, en was meestal blij, als ze weer op
straat stond.
Groot was dus haar vreugde, toen er iets heel bijzonders gebeurde.
De juffrouw deelde op een goeden dag mee, dat er ter eere van 't honderdjarig
bestaan van een muziekvereeniging een groot koorwerk zou worden uitgevoerd met
een kinderkoor. Daaraan mochten de beste zangeressen van de vijf hoogste klassen
meedoen. Natuurlijk behoorde Jo tot de uitverkorenen en ze kwam opgetogen met
het bericht thuis, dat zij en Mies mochten meezingen.
De repetities, die een paar maal in de week plaats hadden, waren voor haar een
bron van genot. Nauwelijks was de eene voorbij, of ze verlangde alweer naar de
andere.
De dirigent was heel streng en lang niet altijd vriendelijk, als er niet goed opgelet
werd; maar
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hij knikte Jo dikwijls goedkeurend toe, omdat hij zag, met welk heilig vuur ze stond
te zingen. Eens zelfs zei hij tot haar: ‘Zeg, jij dappere zangeres, niet zoo luid, hoor;
we hoeven jou niet boven alles uit te hooren!’ Toen kreeg Jo een hevige kleur, maar
ze was toch een beetje gevleid.
Eindelijk kwam de groote dag, waarop de generale repetitie zou plaats hebben.
Dat zou in de morgenuren zijn en daar mochten ze de school voor verzuimen. Al een
paar maal hadden ze met het dames- en heerenkoor gerepeteerd, eens zelfs al met
orchest, maar nu zouden de solisten er ook bij komen.
Veel vroeger dan noodig was ging Jo van huis en toen ze aan 't concertgebouw
kwam, was er dan ook haast nog niemand. Ze verveelde zich echter niets, want 't
was zoo'n leuk gezicht, langzamerhand al die dames, heeren en kinderen te zien
toestroomen.
Wat een drukte en beweging, wat een gesoes en lawaai in de gangen en vestiaires!
Hoewel het een heldere dag was, waren de lichten boven 't orchest al aan en dat
vreemde licht in de zaal gaf Jo zoo echt 't gevoel van iets heel bijzonders, dat ging
gebeuren.
De koristen, klein en groot, en ook de orchestleden namen plaats.
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Toen allen gezeten waren, verschenen de solisten. Jo kon ze van haar plaats gelukkig
goed zien. Daarna kwam de dirigent. Hij klom op een hooge stellage, zoodat hij zijn
heele leger kon overzien, en tikte met zijn stokje tegen zijn lessenaar.
't Werd dadelijk stil, maar zeker nog niet stil genoeg naar zijn zin, want hij tikte
nog eens en nu luider en ongeduldiger. Doodsche stilte volgde.
Toen hief hij de beide armen hoog op, bleef geruimen tijd zoo staan om aller
aandacht op zich te vestigen, en gaf daarna met zijn stok het oogenblik van inzetten
aan.
Machtig klonk het eerste koor en 't scheen wel naar den zin van den dirigent
gezongen te worden, want hij knikte goedkeurend.
Maar toen het kinderkoor moest invallen, ging hem dat te weifelend en hij tikte
driftig af.
‘Dat moet jullie nog eens beter overdoen,’ riep hij, ‘past allemaal goed op!’
De tweede maal ging 't beter. 't Klonk prachtig.
Nu zou de sopraan gauw invallen; hoe verlangde Jo naar dat oogenblik! Ze zag
de slanke verschijning opstaan en een oogenblik later klonk haar prachtige glasheldere
stem door de zaal.
Zóó mooi had Jo nog nooit hooren zingen; 't scheen haar hemelsche muziek. De
tranen
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sprongen haar in de oogen van verrukking en toen de stem ophield, sprak ze bijna
hoorbaar tot zich zelve: ‘O! kon ik zóó leeren zingen!’
Tijd tot overdenken was er echter niet; dadelijk zou het weer hun beurt zijn. Jo
zette zich schrap, want nu kwam die moeilijke ‘fis’, die er zoo raar tegenaan klonk.
‘Past op je “fis”, hoor!’ riep de dirigent dan ook nog even.
Jawel, dacht Jo, vooruit maar, ik zal wel oppassen. Eén, twee, nú, dacht ze, en
zette met kracht die lastige ‘fis’ in.
Op 't zelfde oogenblik bemerkte ze echter, dat ze hem alleen gezongen had, en ze
een maat te vroeg was ingevallen. De dirigent tikte af en vele oogen waren op haar
gevestigd.
Jo voelde, dat zij een vuurroode kleur kreeg en durfde den dirigent niet aan te zien.
Als hij haar een standje gaf, in 't bijzijn van al die menschen, zou ze geen raad weten.
Gelukkig deed hij dat niet.
‘Jij wacht ten minste niet op je buurvrouw met invallen,’ riep hij luid, ‘maar pas
op, dat je me dat vanavond niet levert, hoor!’
Dankbaar dat 't zoo afliep, knikte Jo hem toe en boog toen verlegen het hoofd,
want ze had gezien, dat verscheidene van de toehoorders haar lachend aankeken.
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Nog een paar maal kwam Jo in verrukking door 't zingen van de solisten en den
heerlijken klank van het koor, maar van de sopraan genoot ze toch het meest. Die
zong als een engel uit den hemel, vond ze. O! hoe verheugde ze zich op den avond,
om dit alles nog eens te genieten!
Opgewonden liep ze er met Mies over te praten in 't naar huis gaan en ze moest
zich inhouden om op straat niet te zingen.
‘Ga je even mee de keel smeren?’ vroeg Mies, ‘er zijn een paar roomsoezen voor
ons.’ Maar Jo bedankte.
‘Neen, nu geen roomsoezen,’ zei ze, ‘liever niet, Mies!’ en meteen wilde ze
wegloopen, maar Mies riep haar achterna: ‘Je wordt toch niet sentimenteel, Jo?’
‘Wees daar maar niet bang voor,’ riep Jo terug en liep door.
Neen, dacht ze, om daar nu binnen te gaan; ik heb er geen zin in. 't Is zoo lekker
in de lucht. En met welbehagen voelde ze den frisschen wind om haar gloeiend
gezicht en door haar haren spelen.
Wat was 't lief weer, wat waren die grachten mooi, wat was de wereld toch prachtig,
wat had ze toch een heerlijk leven! Zóó blauw had ze
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de lucht nog nooit gezien; ze rekte zich uit, om omhoog te kijken en had een gevoel,
of ze grooter was dan anders.
Met veerkrachtigen tred liep ze naar huis en gaf toen haar gemoed lucht, door alles
aan Moeder te vertellen. Aan 't eind van haar geestdriftig verslag sloeg ze de armen
om Moeders hals en vroeg: ‘Moeder, laat me asjeblieft zangeres worden!’
Maar Moeder schudde 't hoofd en zei: ‘Neen, lieve kind, dat moet je uit je hoofd
zetten, dat zal niet gaan. Die opleiding is veel te duur en de toekomst is te onzeker.
Jij moet iets anders kiezen.’
‘Wat moet ik nu anders kiezen!’ riep Jo wanhopig uit. ‘Ik ben immers nergens
voor geschikt en 'k hou zoo dol van zingen, Moeder!’
‘Je mag ook zingen, voor je pleizier, zooveel je wilt en dat vinden wij ook heerlijk.
Daarvoor laat oom je les geven, wees daar nu dankbaar voor, kind!’
Maar Jo kon op 't oogenblik niet dankbaar zijn. 't Gevoel van teleurstelling, omdat
Moeder niet weten wilde van haar plan om zangeres te worden, was sterker.
Met een treurig gezicht wendde ze zich af; maar toen Tineke en Wim op haar
toevlogen, keek ze alweer vroolijk en begon te vertellen van al de kinderen, die zoo
mooi hadden gezon-
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gen. Ook bootste ze tot hun groot vermaak de viool, de trompet en andere instrumenten
na.
Daardoor kwam ze er weer heelemaal in en ze dacht alleen aan het vooruitzicht
van den avond.
Ze zette haar muziekpartij op de piano en wilde dadelijk na de koffie weer beginnen
te zingen; maar Moeder zei, dat ze nu eerst haar schoolwerk moest maken.
Intusschen waren de kinderen (het was Woensdagmiddag) aan 't treintje spelen.
Ze floten en schreeuwden daarbij zoo geweldig, dat Jo haar gedachten niet bij haar
werk kon houden
‘Ga jij maar boven op 't kleine kamertje zitten, Jo!’ zei Moeder, ‘en steek dan 't
gaskacheltje aan, want anders is het te koud.’
‘Mag ik mee?’ vroeg Tineke. ‘Ik zal heel zoet zijn.’
‘Ze mag wel, hè Moeder?’ vroeg Jo. ‘Als ik haar in een hoekje zet met haar pop
en een boek, is ze zoo stil als een muisje.’
Moeder knikte, dat 't goed was. Ze wist wel, dat Tineke Jo niet stoorde, als ze zat
te werken, en Jo had dan meteen een trekpleistertje om langer boven te blijven.
Met Tineke op den rug ging Jo de kamer uit en nadat ze haar boven de pop en het
boek had gegeven, begon ze te werken. 't Was moeilijk,
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om nu sommen te maken. Ze was zoo vol van de muziek, dat haar telkens weer een
ander gedeelte van haar partij in 't hoofd kwam.
Na een half uurtje kwam Piet binnen. Toen nam Jo de gelegenheid waar, om weg
te wippen, want zij wilde nog zoo graag even dat moeilijke gedeelte zingen, waar ze
wel eens uit de maat ging.
Tineke was erg verdiept in het boek, dat ze de pop op dezelfde manier voorlas als
Jo 't haar deed, en merkte Jo's heengaan niet eens op.
‘Pas jij even op Tineke, Piet?’ vroeg ze.
‘Jawel, als ze heel stil is,’ zei Piet, ‘maar ze mag me niet hinderen.’
Hij was een veel kalmer kind dan Jo en hield veel meer van leeren. IJverig begon
hij dan ook zijn sommetjes te maken en keek niet naar Tineke om. Toen hij daarmee
klaar was, haalde hij zijn Verkadeplaatjes voor den dag en had nu het album noodig.
Zonder aan Tineke te denken, verliet hij het kamertje, om het te halen, en hij kwam
niet dadelijk terug.
Intusschen studeerde Jo haar partij. Plotseling keek ze verschrikt op. Hoorde ze
daar Tineke schreien? Ze vloog naar boven en toen ze de deur van het kamertje
opendeed, gaf ze een luiden gil van ontzetting.
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Tineke zat voor 't gaskacheltje, haar pop was in brand gevlogen en haar schortje had
ook al vlam gevat. Zonder zich rekenschap te geven van wat ze deed, greep Jo de
brandende pop, rukte 't kind het vlammend schortje af en liep er mee naar 't raam.
Eén oogenblik wilde ze de brandende voorwerpen op 't karpet gooien, omdat ze
de pijn niet kon uithouden, maar ze deed het niet. Terwijl de vlammen om haar
handen en polsen sloegen, rukte ze het raam open en gooide toen de brandende dingen
op 't zinken platje.
Daarna bezag ze haar handen en had wel kunnen schreeuwen en gillen van de pijn.
Tineke zat intusschen met een verschrikt gezichtje voor 't kacheltje. Ze begreep
niet wat er gebeurde, toen Jo haar boos van 't kacheltje wegtrok, 't volgende oogenblik
in de armen nam, en, terwijl ze haar kuste, uitriep: ‘Stoute Tineke, Jo is heel boos
op je!’
Zoodra ze zag, dat 't kind nergens letsel bekomen had, riep ze luid om Moeder en
viel met een pijnlijk gezicht op een stoel neer.
Dadelijk verscheen Moeder op dien noodkreet. Toen ze Jo's handen zag, schrikte
ze hevig en de tranen sprongen haar in de oogen.
‘Kind, kind, wat zal je een pijn hebben, wat een
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vreeselijke brandwonden! Hoe is dat gekomen?’
Jo vertelde met onsamenhangende woorden, hoe 't gegaan was en dat 't niet veel
gescheeld had, of Tineke was heelemaal in brand gevlogen.
Met ontzetting hoorde Moeder 't aan. Stel je voor, dat dàt gebeurd was, dacht ze.
‘Maar hoe komt het, dat 't kind hier alleen was?’ vroeg ze.
‘Ik dacht, dat Piet bij haar was,’ antwoordde Jo, ‘want hij zat bij haar sommetjes
te maken en had me beloofd, op haar te zullen passen. Maar die schijnt heengegaan
te zijn. - O, o, wat heb ik een pijn!’ kreunde ze.
‘Toch beter, dat jij pijn hebt dan Tineke, hè Jo?’ troostte Moeder even en liep toen
gauw weg, om watten en lijnolie te halen.
Zoo zorgvuldig mogelijk verbond ze de handen, maar ze had er toch geen rust bij
en stuurde Anne naar den dokter. Deze was gelukkig thuis en kwam dadelijk. Hij
bekeek de wonden, zei, dat lijnolie heel goed was, verbond beide handen nauwkeuriger
en beloofde, den volgenden dag terug te zullen komen. Jo moest zich maar heel rustig
houden en wat innemen voor den schrik.
Zoolang hij er was, had Jo zich dapper gedragen; maar zoodra Moeder en de dokter
de deur uit waren, barstte ze in tranen uit.
O! dat zoo iets nu juist vandaag moest
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gebeuren, op den dag van de uitvoering!
't Eerste oogenblik, toen ze aan de uitvoering had gedacht, hoopte ze toch nog te
kunnen gaan. 't Kan me niet schelen, of mijn handen verbonden zijn, had ze heldhaftig
gedacht, zingen zal ik tóch. Dan zal ik de pijn wel niet voelen! Maar nu de dokter
zei, dat ze zich rustig moest houden, begreep ze wel, dat ze niet zou mogen.
Ach, en ze zou toch ook niet kunnen, want ze had zoo'n vreeselijke pijn! Ze wist
niet, hoe ze de armen zou houden, om 't minst de pijn te voelen. Neen, 't was een
onmogelijkheid. En wanhopig van verdriet, omdat ze nu al dat genot, waarop ze zich
zoo lang verheugd had, zou missen, viel ze luid schreiend en snikkend voorover op
de rustbank neer.
Opeens voelde ze een klein handje op haar arm en een zacht bolletje tegen zich
aangedrukt. 't Was Tineke, die haar kwam troosten. Moeder kwam er ook op aan;
maar toen ze bemerkte, dat haar schreien meer om 't gemis van de uitvoering was
dan om de pijn, zei ze troostend: ‘Kom, Jo, je zult nog zoo dikwijls in je leven een
uitvoering mee kunnen maken. 't Spijt me wel vreeselijk voor je, mijn kind, maar
dat zijn nu de teleurstellingen des levens. Daar moeten we tegen kunnen! Ga nu met
mij maar mee
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't Was Tineke, die haar kwam troosten.
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naar beneden, dan mag je in den gemakkelijken stoel zitten en moet je me eens
vertellen, waar je trek in hebt.’
Met een betrokken gezichtje en de verbonden handen in den schoot, zat Jo
achterover geleund in den gemakkelijken stoel, toen Vader binnenkwam. Hij wist
natuurlijk niet, wat hij zag, en toen hij hoorde, wat er gebeurd was, werd de goede
man zoo wit als een doek.
Wat een ontzettend ongeluk had dat kunnen zijn, als zijn dappere Jo niet zoo
kordaat was opgetreden. Hij kuste haar telkens weer, prees haar om haar
tegenwoordigheid van geest, en zei zelfs, dat hij trotsch op haar was.
Die woorden deden haar goed en brachten even weer een blos en een lach op haar
wangen.
De kinderen waren ook allerliefst en wisten niet wat ze doen zouden, om haar te
helpen en te troosten.
Piet bracht haar chocolade en Miep een fleschje eau-de-cologne. Wim gaf haar
een stukje marsepijn, dat hij al lang bewaard had, en Tineke stopte haar telkens een
stukje in den mond, omdat ze 't zelf niet kon doen.
Maar Piet werd natuurlijk door Vader ernstig onder handen genomen.
‘Hoe kon jij Tineke alleen laten, domme jongen?’ vroeg hij.
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‘Ik dacht aan 't heele kind niet en wilde mijn album even halen. Toen kon ik het zoo
gauw niet vinden en bleef ik wat lang weg.’
‘En in dien tusschentijd had Tineke kunnen verbranden door jouw schuld. Je bent
toch groot genoeg om te begrijpen, dat je dat kleine kind niet alleen bij die gaskachel
mocht laten. En je had Jo nog al beloofd, op haar te zullen passen. Je hebt slecht
woord gehouden, hoor!’
Toen Vader dat zei, barstte Piet in tranen uit en was niet gauw te troosten.
Aan tafel waren ze allen nog erg onder den indruk. Piet sprak geen woord en Jo
moest als een klein kindje door Moeder gevoerd worden. Ze had niet veel trek en
erg veel pijn, dus ging ze maar gauw na 't eten naar bed.
O, dacht ze, nadat ze door Moeder uitgekleed was en ingestopt, hoe is 't mogelijk,
dat je je op één dag zoo gelukkig en zoo ongelukkig kunt voelen. Wat had ze
vanochtend het leven heerlijk gevonden en wat had ze zich verheugd op dezen a
vond! Nu moest zij met pijnlijke, verbonden handen in bed liggen, terwijl de anderen
stonden te zingen.
O, kon ze maar alléén denken aan die prachtige sopraanstem! Misschien zou ze
die dan in haar droom hooren. Maar de slaap wilde niet komen. Langen tijd lag ze
nog wakker van de pijn en
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zag ze telkens vlammen, die haar beangstigden.
Eerst toen Vader haar wat omgelegd had en 't kussen lekker opgeschud, sliep ze
in met de gelukkige gedachte, dat Vader trotsch op haar was, omdat ze Tineke had
gered.
Den volgenden morgen kon ze natuurlijk niet naar school en ging Vader er even
heen, om 't ongeval te vertellen. De juffrouw schrok er van en vond ook, dat Jo zich
dapper had gedragen. Dadelijk ging ze naar Jo's klasse, waar ze in kleuren en geuren
't heele verhaal meedeelde, 't geen natuurlijk veel indruk maakte op de meisjes.
's Middags na vieren kwamen Bets en Mies haar al bezoeken. De een bracht haar
chocola mee, de andere druiven en beiden waren allerliefst en hartelijk.
Toen Jo na een paar dagen weer naar school mocht, was zij de heldin van den dag.
De juffrouw prees haar om haar moedig gedrag en zei:
‘Menig kind zou hulp zijn gaan roepen, inplaats van de brandende voorwerpen te
grijpen, en dan was het te laat geweest.’
De heele klasse keek met bewondering naar Jo en iedereen spande zich in, om wat
voor haar te doen. De een schreef aanteekeningen voor haar in de agenda, de ander
ruimde haar lessenaar op en toen ze haar mantel niet alleen kon aan-
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doen, verdrongen de meisjes elkaar om haar te helpen. Zoo werd ze van alle kanten
verwend. Een paar dagen later, toen de linkerhand al een kleiner verband kreeg,
zoodat ze de vingers kon bewegen, kwam er een postpakketje van Grootmoeder en
tante. Er was heel wat uit te pakken aan al die kleine lekkernijen en er was ook een
brief bij van tante Christien.
‘Eigenlijk beklaag ik je heelemaal niet, Jo,’ schreef ze, ‘je wilde immers zoo graag
een gelegenheid hebben om moed te toonen? Nu zal je wel blij zijn, dat die gekomen
is; daar heb je de pijn zeker wel voor over, niet waar?’
Die woorden brachten Jo 't gesprek in herinnering, dat ze met tante gehad had over
‘echt moed toonen.’ Tante had gelijk gehad, op zoo'n oogenblik iets moedigs te doen,
was eigenlijk niets moeilijk. Je dacht er niet aan, 't ging van zelf. Terwijl Jo hierover
zat te denken, kwam Tineke aanloopen. Zoo'n ernstig gezicht was ze van Jo niet
gewend en daarom vroeg ze: ‘Erge pijn, Jo?’
‘Neen, schat,’ zei Jo, ‘de pijn is nu niet erg meer, hoor! Jo is haast beter.’
De handen genazen prachtig; alleen in de rechterhand was nog een open wond en
die zou, volgens den dokter, een diep litteeken achter-
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laten. Maar dat kon Jo niet schelen; ze was er eerder trotsch op. Haar heele leven
zou ze dat souvenir aan haar lieve Tineke meedragen.
Bij die gedachte drukte ze 't kind tegen zich aan en begon toen met haar te zingen:
‘Drie kleine kleutertjes, die zaten op een hek.’ Zoodra Wim dat hoorde, kwam hij er
ook bij.
Jo gaf de twee kleintjes den laatsten tijd zangles en ze kenden al een heeleboel
liedjes. Gauw zou ze nu eens aan oom schrijven, wat Tineke al zingen kon. Zoolang
haar handen verbonden waren, had ze oom niets laten hooren.
Moeder had hem voorzichtig van 't ongeluk geschreven, want ze vreesde, dat hij
er in zijn eenzaamheid erg van zou ontstellen. Daarom had Vader gemeend, dat 't
beter was, het heele geval te verzwijgen; maar Moeder had gezegd, dat ze oom ernstig
beloofd had, alles te zullen schrijven wat er met zijn kind gebeurde. Bovendien moest
ze verklaren, waarom Jo niets van zich liet hooren. Nog pas had hij geschreven, dat
de brieven van Jo hem zoo opbeurden, omdat ze er zoo leuk van Tineke in vertelde.
Hij scheen zich wel heel eenzaam te voelen, de arme man, en vreeselijk naar zijn
kind te verlangen!
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Hoofdstuk IX.
Een stormachtige dag.
Op een Woensdagmiddag in Maart was het erg stormachtig weer. De wind was zóó
sterk, dat de menschen er bijna niet tegenop konden. Het water golfde, alsof de
grachten rivieren waren, en menige hoed was er al in verloren gegaan. 't Zou een
goede dag worden voor de hoedenwinkels.
Jo had van school af den wind haast aldoor achter gehad en was heerlijk naar huis
komen vliegen. Ze hield er erg veel van, in zoo'n wind te loopen, dus beviel het haar
niets, toen Moeder zei: ‘Jo, je moest vanmiddag de zangles maar verzuimen; 't is nu
geen weer om uit te gaan, als het niet hoog noodig is. Geen van de anderen zullen
komen, daar ben ik zeker van.’
‘Maar Moeder, ik ben toch sterk genoeg om tegen den wind op te komen. Ik vind
het juist zoo heerlijk, om in zoo'n storm te loopen. Een
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zangles te verzuimen voor 't weer, dat heb ik nu nog nooit gehoord! Toe, laat u me
a s j e b l i e f t maar gaan!’
Ze keek Moeder daarbij zóó smeekend aan en zag er zóó sterk en gezond uit, dat
Moeder zei: ‘Nu goed dan, maar pas in vredesnaam op, dat je geen ongeluk krijgt,
en verlies je hoed niet.’
Jo beloofde voorzichtig te zullen zijn, deed het elastiek van haar hoed onder de
kin en stapte er op uit. Nu had ze den wind sterk tegen, zoodat ze de grootste moeite
had om vooruit te komen. 't Leek wel een gevecht, wie de sterkste was. Nu eens won
de wind het en duwde haar achteruit, maar dan weer boog Jo 't bovenlijf vooruit en
overwon zij. Tot zoover was het een eerlijk gevecht, maar daar op eens op een hoek
van een straat deed de wind zoo raar; toen was 't, of hij haar wilde opnemen en met
haar wegvliegen. Jo wist een oogenblik niet, wat haar gebeurde, en dacht: Hè, 'k wou
dat de wind me opnam een eindje met me de lucht doorvloog, en me dan weer
neerzette. Maar dat deed hij niet; wel blies hij haar rokken op, zoodat ze net een
luchtballon, of een juffertje met een crinoline leek. Ze proestte het bijna hardop uit
van 't lachen en trachtte den wind uit haar rokken weg te duwen, maar ze kreeg toen
opeens zóó'n stoot in
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den rug, dat ze vooruitvloog. Met den hoed tegen 't achterhoofd gedrukt rende ze
voort en ze kwam bijna ademloos aan de muziekschool.
De deur stond open. Ze liep naar de kapstokken, om haar goed weg te hangen, en
verwonderde zich, dat die alle leeg waren.
Zouden de meisjes er heusch geen van allen zijn? In de gang kwam ze haar leeraar
tegen, die haar een beetje verbaasd aanzag. Hij was een man, die nooit heel veel
woorden gebruikte en zelden buiten de les tot zijn leerlingen sprak; maar nu zei hij
toch: ‘Wel zoo, jongejuffrouw van Wellingen, heb je het noodweer getrotseerd? Je
bent de eenige.’
‘Zal ik dan ook maar weggaan?’ vroeg Jo heel bescheiden.
‘Wel neen,’ was 't antwoord, ‘ga maar mee, ik zal je vandaag alleen lesgeven.’
Ze traden de kamer binnen en de leeraar zette zich aan de piano. Na eenige
accoorden gespeeld te hebben, sloeg hij een oefeningenboek open en verzocht Jo te
beginnen.
Wel een beetje griezelig, dacht ze, zoo alleen, maar eigenlijk vond ze het juist
heerlijk en ze zong zoo goed ze kon.
Spoedig sloot de leeraar het oefeningenboek en opende, zonder een woord te
spreken, een
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liederenboek, waaruit hij haar achtereenvolgens eenige liederen liet zingen, bijna
zonder een aanmerking te maken.
Jo's gezicht begon te gloeien. O! wat was 't toch een genot, om te zingen bij zoo'n
prachtig accompagnement! Ze had wel uren zoo door willen gaan. Maar haar leeraar
legde het boek weg en zei plotseling, zonder haar aan te zien, alsof hij tegen de piano
sprak: ‘Je hebt een mooie stem; daar is wel wat van te maken. Er is bij vlijtige studie
en goede leiding veel van te verwachten. Het is een groot voorrecht, zoo'n stem te
hebben, dat mag je wèl waardeeren.’ Nog altijd zag hij haar niet aan, speelde een
paar accoorden en sloot de piano. Daarna keek hij pas op.
Jo wist niet, wat zij zeggen zou; ze kon haar woorden niet vinden, zóó gelukkig
was ze met die uitspraak. Eindelijk kwam er wat verlegen uit: ‘'k Ben erg blij, dat u
dat zegt, mijnheer, want ik hou zooveel van zingen.’ Meer wist ze op dat oogenblik
niet te zeggen en toen haar leeraar ook niet meer sprak, groette ze hem, draaide zich
wat onhandig om en snelde de kamer uit.
O, wat gelukkig, dat ze toch maar gegaan was! Wat had ze nu een heerlijke les
gehad!
Buiten begon 't gevecht met den wind opnieuw.
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't Was er in dien tusschentijd niet beter op geworden. Ze kon haast niet tegen den
wind opkomen. Het was niet mooi, dat hij haar nu zoo tegenhield, inplaats van haar
te helpen, om zoo gauw mogelijk aan Moeder te kunnen vertellen, wat mijnheer
gezegd had. Telkens herhaalde ze de woorden bij zich zelve: ‘Je hebt een mooie
stem, daar is wel wat van te maken. Bij ernstige studie en goede leiding is er veel
van te verwachten. Het is een groot voorrecht, zoo'n stem te hebben, dat mag je wèl
waardeeren.’
Geen woord mocht ze er van vergeten; ze zou het precies zoo zeggen.
Als Moeder dit nu hoorde, zou ze er misschien niet meer tegen zijn, dat ze zangeres
werd.
Daar kwam weer een hevige windstoot, nu op zijde. Lekker! vooruit maar wind,
geef me nog maar een stootje, ik kan er wel tegen, dacht ze.
Maar ditmaal was het toch wel wat erg; ze werd naar den walkant gedreven met
zóó'n kracht, dat ze zich aan een boom moest vasthouden, om niet in 't water terecht
te komen.
Op 't zelfde oogenblik hoorde ze een ontzettend geraas van scherven; er vielen
een paar dakpannen van een huis. Gelukkig, dat ze die niet op haar hoofd had
gekregen!
Nadat zij even gewacht had, liep ze weer
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verder en werd toen met zoo'n vaart de brug opgedreven, dat ze tegen de leuning
aanbonsde.
Daar stond een jongen van een jaar of acht, met de beide handen aan de leuning
geklemd, te schreien. Zijn muts was in 't water gewaaid en niemand dacht er over,
die er voor hem uit te halen. Daar was geen denken aan; ieder had genoeg met zichzelf
en zijn eigen hoed te stellen.
‘Waarom ga je niet naar huis? Je krijgt je muts toch niet terug,’ schreeuwde Jo
hem toe.
‘Ik durf niet,’ snikte de jongen, ‘als ik zonder muts thuis kom, krijg ik ransel.’
‘Woon je hier ver vandaan?’ vroeg Jo.
‘Nee, hier vlak bij,’ was 't antwoord.
‘Dan zal ik je wel brengen,’ zei Jo, ‘kom, geef me maar een hand; met z'n tweeën
kunnen we beter tegen den wind op dan jij alleen.’
De jongen gaf haar een hand en met moeite bereikten ze samen de dwarsstraat,
waar hij woonde. Toen hij haar 't huis aanwees, wilde ze hem alleen laten gaan; maar
de jongen liet haar hand niet los en scheen heel bang te zijn voor zijn moeder. Zonder
een woord te zeggen, ging Jo dus mee 't huis in en de trap op.
Het was een vuile donkere trap. Op de tweede verdieping opende de jongen een
deur en Jo zag een slordige vrouw aan de waschtobbe staan
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en vier vuile kinderen op den grond er om heen spelen.
Zonder op Jo te letten viel de vrouw uit: ‘Zoo rekel! ben je daar eindelijk? Waar
heb je al dien tijd gezeten? Leelijke jongen, die je bent! Altijd moet je maar de straat
op, hè? En waar heb je je muts gelaten?’
‘In 't water gewaaid,’ snikte de jongen.
‘Heb je dan geen handen aan je lijf, om 'm vast te houden, sufferd? Wat denk je
wel, dat me 't geld op den rug groeit, om je een andere te koopen? Welzeker, 't lijkt
er nog al op! Je mot je vader maar om een nieuwe muts vragen, hoor! Die zal je wel
een pak ransel geven, als ie 't hoort. Wat doe je ook op straat met zoo'n wind! Je hadt
zelf wel in 't water kunnen waaien!’
De jongen zei geen woord terug en ging snikkend in een hoek van de kamer op
een stoel zitten. De vrouw keek hem nijdig aan en ging voort met wasschen. Niemand
sprak een woord tegen Jo, die ook niet wist, wat ze zeggen zou. Ze verliet daarom
maar zoo gauw mogelijk de kamer en gaf een zucht van verlichting, toen ze weer
buiten was.
Arme jongen, dacht ze, wat vreeselijk om zoo'n moeder te hebben; en nu krijgt
hij straks nog een pak ransel van zijn vader! Wat ben ik dan
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toch een gelukskind, met zoo'n lieven vader en zoo'n lieve moeder en dan nog een
mooie stem, waar wat van te maken is.
Ze holde de straat uit, om 't nu gauw aan moeder te gaan vertellen, en voelde zich
zoo rijk als een koning. Patsch! daar sloegen de ruiten van een lantaarnpaal stuk.
Wat een weer toch! Ze zou de grachten maar niet loopen, 't was in de straten minder
gevaarlijk, dacht ze.
Gauw sloeg ze nu een straat in en kwam langs een winkel, waar een heeleboel
jongensmutsen voor de ramen lagen. Hè, dacht ze, als ik eens een muts voor dien
jongen kocht, en meteen ging ze den winkel al in, om te vragen wat zoo'n muts kostte.
‘Negen stuivers,’ was 't antwoord van den winkelier.
Jo haalde haar portemonnaie voor den dag en zag tot haar spijt, dat ze maar veertig
cent bij zich had.
‘Hebt u geen goedkoopere?’ vroeg ze.
‘Nog goedkooper? Neen, niet in deze grootte, wel een soort kleiner,’ was 't
antwoord.
‘Neen, kleiner mag hij vooral niet zijn,’ zei Jo, ‘ik heb maar veertig cent bij me,
ziet u! Mag ik dan morgen die stuiver komen brengen? 't Is voor een armen jongen,
die zijn muts kwijt

C.J. van Osenbruggen, Wilde Jo

111
is en daarvoor een pak ransel van zijn vader krijgt.’
‘Dan zal ik u deze maar voor veertig cent geven,’ zei de winkelier lachend, ‘'k heb
vandaag nog al een goeden dag.’
Jo dankte hem hartelijk en ging stralend van vreugde den winkel uit.
Wat had ze een gelukkigen dag vandaag!
Ze sloeg de zijstraat weer in, vloog de stoep en de trappen op, opende de kamerdeur
en riep: ‘Hier heb je een andere muts, jongen!’
De jongen sprong blij verschrikt van zijn stoel en greep haar de muts uit de hand.
Dadelijk zette hij hem op zijn hoofd en trok hem zoo ver mogelijk over de ooren,
alsof hij bang was, dat de muts in de kamer af zou waaien.
‘Kan je niet bedanken, lompe vlegel?’ snauwde zijn moeder hem toe.
De jongen mompelde een paar onverstaanbare woorden; maar 't kon Jo niets
schelen, wat hij zei. Zoo gauw ze kon, verliet ze de armelijke woning. Op straat
gekomen, bedacht ze zich plotseling, dat Moeder wel eens ongerust kon zijn over
haar lang wegblijven. Ze liep dus zoo snel, als de wind het toeliet en herhaalde nog
eenige malen in zich zelve de woorden van haar zangleeraar.
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Dicht bij huis gekomen zag ze Anne al op den uitkijk staan. Ze zwaaide haar arm in
de lucht, om haar te groeten; maar Anne ontving haar alles behalve vriendelijk.
‘Waar blijf je toch zoo lang, kind! We zijn allemaal in doodsangst, dat je wat
overkomen is!’
‘Niets dan goeds!’ riep Jo, en rende de trap op en de kamer in, waar Moeder haar
met een standje opwachtte. Maar Jo begon dadelijk met het opgewonden verhaal van
alles, wat ze ondervonden had. Ze zag er daarbij zoo gelukkig en fleurig uit, dat
Moeder met den besten wil niet boos meer kon kijken en de rest van het standje maar
vergat.
Natuurlijk maakte 't geen Jo vertelde van die booze moeder, een diepen indruk op
de kinderen, die met open monden stonden te luisteren. Ze juichten allen van vreugde,
dat de jongen nu geen pak op zijn broek zou krijgen, omdat Jo hem een nieuwe muts
gekocht had.
Wim moest het nog wel tien maal hooren en herhaalde dan telkens:
‘Nou krijgt ie lekker geen pak op zijn broek, hè, Jo?’
Maar toen Jo Moeder vroeg, of ze nu ook niet vond, dat ze toch eigenlijk zangeres
moest worden, als mijnheer nu toch zei, dat er veel van
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haar stem te verwachten was, kreeg ze 't zelfde teleurstellende antwoord.
Intusschen begon de storm te bedaren en toen Vader thuis kwam, was 't gelukkig
veel minder erg. Hij hoorde vol belangstelling de verhalen van Jo aan en nam Wim
op den arm, die hem al maar aan zijn jas stond te trekken, verlangend om hem te
vertellen, dat die jongen nou lekker geen pak op zijn broek zou krijgen.
Toen Vader alles had aangehoord, haalde hij een brief van oom Karel uit zijn zak.
Moeder nam hem gretig aan en Jo uitte een kreet van vreugde, toen er een afzonderlijk
schrijven voor haar bij bleek te zijn. Beiden zetten zich tot lezen; maar hoe
verschilllend was de uitwerking! Terwijl de brief aan Moeder dikke tranen te
voorschijn riep, bracht die aan Jo een stormachtige vreugde teweeg. Oom schreef
haar namelijk, dat hij zeer getroffen was door Moeders beschrijving van het vreeselijke
ongeval en de brandwonden, die Jo gekregen had bij 't redden van zijn dierbaar
Tineke. De gedachte alleen aan wat er gebeurd zou zijn, als Jo de brandende
voorwerpen niet had gegrepen, had zijn hart een oogenblik doen stilstaan van schrik
en ontzetting. Daarom wilde hij Jo uit dankbaarheid iets geven, opdat ze nog een
ander aan-
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denken zou hebben dan 't litteeken in haar hand. Nu hij van Moeder hoorde, dat ze
zulke goede vorderingen maakte, zoowel op de zang- als de pianoles, en dus werkelijk
aanleg voor muziek scheen te hebben, had hij een nieuwe piano voor haar besteld.
Zij mocht die als haar persoonlijk eigendom beschouwen. Spoedig zou dus de
gehuurde piano worden weggehaald en een nieuwe daarvoor in de plaats worden
bezorgd.
Jo kon het nauwelijks gelooven. Ze vloog op, omarmde beurtelings Moeder en
Tineke en jubelde het uit: ‘Ik krijg een nieuwe, eigen piano!’
Natuurlijk waren Vader en Moeder ook erg blij voor haar en stemden ze met haar
vreugde in. Maar toen de kinderen naar bed waren, haalde Moeder haar brief van
oom Karel voor den dag en ze las Jo voor, hoe bitter eenzaam en droefgeestig de
man zich voelde.
‘Ik kan dit eenzame leven niet lang uithouden,’ schreef hij, ‘ik zou er ziek van
worden. Als ik 's avonds alleen op mijn kamer zit, doe ik niet anders dan treuren om
't verlies van mijn lieve vrouw en de afwezigheid van mijn kind. Natuurlijk verheug
ik me oprecht, dat Tineke het zoo goed heeft bij jullie, en geniet ik van 't geen jullie
over haar schrijft; maar 't verlangen naar haar is dikwijls zóó sterk, dat ik me ellendig
voel.
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Toch zou het een onmogelijkheid zijn, 't lieve kind hier te hebben, want er is geen
enkele Europeesche vrouw op deze plaats. Ik moet er mij dus wel in schikken.’
De tranen sprongen Jo nu ook in de oogen. Wat had ze een meelijden met dien
armen oom! Haar droefheid duurde echter niet lang.
Toen ze in bed lag, kon ze nergens anders aan denken dan aan al 't geluk van dien
dag. Haar heerlijke zangles, de woorden van haar leeraar, de muts, die ze een stuiver
goedkooper gekregen had, en dan 't heerlijkste van alles .... haar eigen piano!
Even luisterde ze nog, of Tineke goed sliep, drukte den linker duim op 't litteeken
in haar rechter hand en sliep in die houding heerlijk in.
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Hoofdstuk X.
Teleurstellingen.
Op een middag, toen Jo naar school was, werd de nieuwe piano op- en de oude
afgeheschen. Moeder had vooraf een boodschap gekregen, om te vragen, of het haar
schikte, maar er Jo niets van verteld, zoodat het een blijde verrassing voor haar was,
toen ze uit school kwam.
Met verrukking keek ze naar 't gloednieuwe, mooie instrument, dat nu haar
eigendom was.
‘Wat een prachtstuk!’ riep ze uit, en begon dadelijk te spelen, om den klank te
hooren.
‘Een echt mooie, mollige klank,’ zei Moeder, ‘je bent maar een gelukskind, Jo,
om zoo jong al een eigen piano te bezitten!’
‘Ja Moeder, dat ben ik!’ zei Jo. ‘Kom, kinderen, laten we 't eerste concert geven!’
En nu kwam het viertal om haar heen staan en werden alle bekende liedjes gezongen,
die Jo al heel aardig begeleiden kon.

C.J. van Osenbruggen, Wilde Jo

117
Haar ijver voor de muziek werd nog grooter door die mooie piano. Elk vrij oogenblik
gebruikte ze om te studeeren, zoodat het Moeder wel een beetje bar werd. 't Was
haast niet om uit te houden in de huiskamer. Bovendien was Jo ook nog aan een
andere studie bezig, die zeer aanstekelijk op de kinderen werkte en heel veel leven
veroorzaakte.
Ze oefende n.l. de tong-r. Haar zangleeraar had gezegd, dat ze die noodig moest
leeren, om de woorden der liederen goed te kunnen uitspreken, en nu was Jo er van
den ochtend tot den avond mee bezig. Op school zelfs liet het haar niet los. Telkens
probeerde ze de punt van haar tong vlug te laten bewegen, maar ze kon er den slag
niet van krijgen.
Natuurlijk waren haar gedachten dikwijls meer bij de tong-r dan bij de les en kreeg
ze vaak een standje van de juffrouw over haar onoplettendheid.
Op de teekenles, waar het soms nog al rumoerig kon toegaan, probeerde ze 't zelfs
een beetje hardop; eerst door td, td, tddd, te zeggen en toen dat niet hielp, deed ze 't
andere maniertje. Ze legde de punt van haar tong losjes tegen haar boventandkas en
begon nu met krachtigen zucht den adem er tusschen door te drijven, in de hoop, dat
de punt daardoor zou gaan trillen. Eenige malen deed ze het te vergeefs, maar
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eindelijk, jawel hoor, daar voelde ze iets bijzonders, de punt had even getrild.
‘Ik heb 'm,’ zei ze half luid tot zich zelve.
Nu moest ze het nòg eens en nòg eens doen, om den slag niet weer te verliezen,
en eindelijk deed ze het zóó luid, dat de heele klasse lachte.
De juffrouw verbood haar ernstig en zei, dat ze 't niet meer hooren wilde. Daarna
teekende Jo even vlijtig door, maar toen kon ze opeens den lust niet weerstaan, om
't nog één keertje te doen.
‘Brrrr,’ kwam ze. 't Ging prachtig, maar nauwelijks had de juffrouw het gehoord,
of ze nam haar bij den arm, zette haar buiten de deur en beval haar, naar 't hoofd van
de school toe te gaan.
Die tong-r bezorgde haar een flinke straf en zooals het meer met Jo ging, als ze
eens een goede straf beet had, dan volgden er meer.
Gewoonlijk had ze weinig tijd om te lezen en nu had ze van Bets zoo'n prachtig
boek te leen gekregen, dat ze niet lang mocht houden.
Op een middag, toen ze nog al vroeg op school gekomen was, las ze er even in
voor de les. Toen de juffrouw binnenkwam, stopte ze 't gauw in haar lessenaar.
De geschiedenisles begon, maar Jo moest onder alles door steeds denken aan den
jongen in dat
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boek, die beschuldigd werd van iets, dat hij niet gedaan had. Dat kon ze niet uitstaan;
ze moest even zien, hoe dat afliep.
Op een oogenblik, toen de juffrouw iets uit de kast ging halen, opende ze even
haar lessenaar en keek het boek in. Zoodra de juffrouw zich omkeerde, klapte ze den
lessenaar weer dicht, maar natuurlijk niet voorzichtig genoeg, zoodat de juffrouw
het hoorde.
Ze kwam naar haar toe en vroeg met een onheilspellend gezicht:
‘Wat heb jij in je lessenaar te doen?’ Juist op het oogenblik, dat ze dien opende
en het boek zag, kwam juffrouw Staal, het hoofd van de school, binnen.
Hoe kon 't ongelukkiger treffen!
Nu brak er een onweer boven Jo's arme hoofd los, zoo erg, als ze nog nooit had
bijgewoond. De juffrouw noemde haar gedrag den laatsten tijd schandelijk brutaal,
beloofde haar strafwerk en gaf haar 's middags een briefje mee aan haar Vader.
Bevend gaf Jo het over. Zoo iets was nog nooit gebeurd.
De juffrouw verzocht in dat briefje, haar Vader of Moeder te mogen spreken over
Jo's gedrag. Heel ernstig werden Vader en Moeder er door gestemd. Daar Vader geen
tijd had, zou Moeder
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den volgenden dag op 't spreekuur naar juffrouw Staal gaan.
Wat klopte Jo's hartje dien middag en hoe verlangde ze van Moeder te hooren,
wat de juffrouw van haar gezegd had!
Ze vloog dus naar huis en hoopte, dat Moeder haar wel verdedigd zou hebben
tegen de juffrouw. Maar 't liep heel anders uit.
‘Nu, Jo,’ zei Moeder met een heel ernstig gezicht, ‘ik ben blij, dat ik de juffrouw
eens gesproken heb, en ik vind, dat ze groot gelijk heeft. Ze zegt, dat je thuis veel te
veel afleiding hebt en te weinig tijd overhoudt voor je schoolwerk. Daardoor wordt
het vluchtig en slordig gemaakt. Verder zegt ze, dat je gedachten niet bij je lessen
zijn en het nu toch tijd wordt om te bedenken, wat je worden wilt. Als de opleiding
voor muziek ons te duur is, moest je minder tijd aan zang en piano geven, vond ze.
En toen ik haar vroeg, wat ze dan 't geschiktste voor je zou vinden, zei ze, dat Vader
en ik er eens over moesten denken, of apothekers-assistente niet iets voor jou zou
zijn. Dat lijkt mij ook heusch wel goed. Dan moet je eerst naar de H.B.S. voor meisjes
en dan naar de Industrieschool. Wat vind jij daarvan, kind?’
‘Wat ik er van vind, Moeder, dat ik minder
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muziek moet studeeren en pillen moet leeren draaien? Afschuwelijk vind ik het!’ en
hierbij barstte Jo in tranen uit.
Moeder liet haar eerst uitschreien en zei toen, dat ze natuurlijk ook iets anders
mocht kiezen; maar als ze er goed over nadacht, zou ze wel inzien, dat
apothekers-assistente nog zoo onaardig niet was.
Toen Vader thuis kwam en het geheel met Moeder eens bleek te zijn, zoodat ze
bij hem ook geen troost kon vinden, voelde Jo zich heel ongelukkig. Na haar
schoolwerk gemaakt te hebben, stortte ze haar hart eens uit in een langgen brief aan
oom Karel.
Eerst schreef ze over de piano en over Tineke, maar toen kwam het:
‘Eigenlijk ben ik erg ongelukkig, oom, en kom ik mijn nood eens klagen. Verbeeld
u, nu hou ik zóóveel van muziek, nu heb ik zóó'n heerlijke piano en nu mag ik haast
niet meer spelen en zingen. Zooals u weet, zou ik zoo graag voor zang worden
opgeleid, maar dat kan niet en nu moet ik apothekers-assistente worden. Hoe vindt
u 't? Ik mag ook iets anders kiezen, zegt Moeder, maar wat kan dat nu zijn, oom?
Onderwijzeres kan ik toch niet worden, zegt u nu zelf? Ik zou nog al een mooie
onderwijzeres zijn, hè? Dat
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zou immers nooit goed gaan en daar moet je zoo verschrikkelijk veel voor leeren!
Nu, en voor de post of de spaarbank ben ik ook niet geschikt, want daar komen
zooveel cijfers bij te pas en aan cijfers heb ik een vreeselijken hekel, dat weet u wel.
Van teekenen houd ik wel, maar daar heb ik geen aanleg genoeg voor. Nu vinden ze
allemaal het best, dat ik apothekers-assistente word. Moeder zegt, dat drankjes en
poeders klaar maken een gezellig werkje is voor een meisje. Je mag aldoor heen en
weer loopen en je spreekt nog eens allerlei menschen. Dat is nu wel waar; maar eerst
dat leeren van die akelige latijnsche namen, die krijg ik nooit in mijn hoofd. U zult
zien, daar komen nog ongelukken van, want ik verwar de namen natuurlijk. Ik laat
de drankjes overkoken en afwegen doe ik zeker niet precies, want ik mors de helft
er over. Nu, en de pillen maak ik vast niet rond, zoodat ze de menschen in de keel
blijven steken. Dat zal me nog wat geven! O, ik vind het vreeselijk, oom! En nu moet
ik hard leeren om voor de H.B.S. klaar te komen, want ik heb verleden jaar zooveel
gemist, omdat ik toen zoo lang bij Grootmoeder ben geweest. Nu mag ik ook niet
zooveel meer met Tineke en de kinderen spelen. Wat is dat voor een leven, ik weet
niet, hoe ik het uithoud!’
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Toen Jo zoover gekomen was met haar klaaglied, bedacht ze opeens, dat oom
geschreven had, zoo'n eenzaam leven niet te kunnen uithouden. Daarom voegde ze
er nog even bij: ‘Maar u hebt het nog erger dan ik in uw eenzaamheid, hè, oom? Kon
ik maar eens overwippen en u wat voorzingen. Die ellendige afstand ook! Maar oom,
daar bedenk ik wat! U hebt toch een phonograaf; kan ik u mijn liederen misschien
op die rollen oversturen? Dat zal ik eens aan Vader vragen. Nu moet ik eindigen;
Moeder wacht op dezen brief. Schrijft u maar eens gauw een woordje tot troost aan
uw liefhebbende Jo.’
't Idee van Jo om voor ooms phonograaf een paar liederen te zingen en ook Tineke's
stemmetje te laten opnemen, vond bij Vader en Moeder bijval. Als dat mogelijk was
en niet te veel kostte, zou het wel aardig zijn. Vader zou er eens naar informeeren.
Een paar dagen later kwam er een kort briefje van oom, waarin hij schreef, dat hij
zich erg ziek voelde, verlof had gekregen en nu zoo gauw mogelijk naar een
ziekenhuis zou worden vervoerd.
Toen werd er natuurlijk over de phonograaf niet meer gedacht of gesproken.
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't Was alles akeligheid, vond Jo, want Moeder was erg bezorgd over oom en Vader
over Grootmoeder, die zoo sukkelend werd. Niemand was dus meer zoo vroolijk als
vroeger en Vader en Moeder waren haast even streng voor haar als de juffrouw op
school. Moeder overhoorde haar lessen en Vader keek haar werk na, of 't netjes
genoeg was; anders moest het over.
O foei! wat een nare boel; 't werd nu echt ernst, hoor!
Met smachtend verlangen keek Jo soms, als ze aan haar schoolwerk bezig was,
naar haar piano of naar de kinderen; maar 't hielp niets, ze moest doorwerken. Ze
had te lang en te veel gespeeld en gezongen; nu moest ze de schade inhalen. Elk vrij
oogenblik echter gebruikte ze voor Tineke.
Als ze haar en de zangles niet had, zou ze 't niet kunnen uithouden, dacht ze.
Gelukkig kwam er na veertien dagen een veel opgewekter brief van oom. Hij werd
erg naar zijn zin verpleegd en voelde zich al wat beter.
‘Nooit kan jullie raden,’ schreef hij, ‘wie mijn verpleegster is. Ik had het niet beter
kunnen treffen, want 't is zuster Marie Boning, die bij ons is geweest met Tinekes
geboorte en toen de vriendin is geworden van mijn vrouw. Het
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doet me zoo goed, met haar over de overledene te spreken en zij doet wat zij kan,
om me op te wekken. De brieven van Jo, die ik bij me heb, heeft ze met veel pleizier
gelezen, want ze is ook dol op Tineke.’
Veel meer stond er niet in dien brief, want lang schrijven kon oom niet.
‘Gelukkig,’ zei Moeder, terwijl ze den brief dichtvouwde, ‘daar zal hij wel gauw
opknappen. Nu behoef ik me niet langer bezorgd te maken, want nu weet ik, dat hij
in goede handen is. Ik heb al zooveel goeds van Zuster Marie Boning gehoord, zij
moet een bijzonder lief mensch zijn.’
‘Wanneer zou ik antwoord op mijn brief kunnen krijgen?’ vroeg Jo.
‘Nu, ik denk wel, als oom den volgenden keer schrijft,’ antwoordde Moeder.
‘Ik hoop het hartelijk,’ zei Jo met een zucht, want ze was erg verlangend te hooren,
wat oom wel van haar droevig lot zeggen zou.
Ze verwachtte veel troost van hem. Hij zou wel begrijpen, hoe vreeselijk het was,
een piano te hebben en dan maar een half uur per dag te mogen studeeren, en tegen
je zin apothekers-assistente te moeten worden.
‘En Moeder,’ vroeg Jo verder, ‘mag ik nu voor ooms phonograaf zingen? Vader
zegt, dat
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het best gaat en ook niet zoo heel duur is.’
‘Ach, lieve kind,’ was 't antwoord, ‘dat vind ik nu niet meer zoo erg noodig. Oom
is al zooveel beter en opgewekter. Daar heb ik in toegestemd, toen hij zoo heel
eenzaam en verdrietig was; maar nu vind ik het zonde van het geld.’
‘Alweer een teleurstelling!’ zei Jo, ‘daar had ik mij nu zóó op verheugd!’ En ze
dacht er bij: wat vervelend tegenover de meisjes op school. Die had ze 't al verteld,
alsof het zeker gebeuren zou. Wat maakte ze nu een gek figuur!
Gelukkig duurde 't niet lang, of er kwam weer een brief van oom.
Met spanning wachtte Jo, tot Moeder hem gelezen had en keek al, of er niet een
apart stukje voor haar bij was. Maar neen, hoor, nog altijd geen antwoord op haar
brief. Wel heel goede berichten.
Oom schreef, dat hij zich weerde oude voelde worden en zijn genezing aan Zuster
Marie te danken had. Over veertien dagen zou hij weer gezond naar huis gaan; maar
daar zag hij wel erg tegen op.
‘Als hij dan thuis weer verdrietig wordt, zullen Tineke en ik voor hem zingen, hè,
Moeder?’
‘Dat zal hij hoop ik nu niet meer worden,’ was Moeders antwoord en ze keek
daarbij Vader eens aan.

C.J. van Osenbruggen, Wilde Jo

127
Jo begreep niet, hoe Moeder dat weten kon; maar ze zou 't gauw hooren, want spoedig
kwam de brief, die Jo, inplaats van troost, een bittere teleurstelling en groot verdriet
bracht.
Oom schreef namelijk: ‘Nu zal ik niet lang meer eenzaam zijn, want Zuster Marie
wil mijn vrouw worden. Wat maakt ze me daar gelukkig mee! Nu kan ik mijn kindje
ook weer gerust bij mij nemen, want Marie zal stellig een lieve, zorgzame moeder
voor haar zijn. Zoo gauw ik weer verlof kan krijgen, kom ik dus naar Holland, om
mijn Tineke te halen. Natuurlijk blijf ik dan maar kort en zoodra ik in Indië terug
kom, trouwen we. Het spijt me wel voor jullie en vooral voor Jo, dat ze Tineke nu
moet missen; maar 't is toch niet meer dan natuurlijk, dat ik haar opeisch, niet waar?
Ik zal jullie altijd hartelijk dankbaar blijven voor 't geen je voor haar deedt.’
Nooit had Jo zich zoo ongelukkig gevoeld, als toen Moeder haar dien brief had
voorgelezen. Moest er dàt nu nog bijkomen? Moest haar lieve Tineke nu van haar
afgenomen worden, juist nu in dezen akeligen tijd?
Wel was er ditmaal een klein briefje apart voor haar bij; maar het kon haar nu niet
veel meer schelen, wat er in stond. Ze liep er mee naar haar slaapkamer en las: ‘Wel
Jo, zoo'n brief heb ik nog

C.J. van Osenbruggen, Wilde Jo

128
nooit van je gehad! Ja kind, moeilijke tijden hebben we allemaal; maar als je goed
je best doet, komt alles wel terecht en zal je een heel aardige apothekers-assistente
worden. Dat vind ik voor jou niet ongeschikt. Maar vóór datje pillen gaat draaien,
moet je maar eens bij ons komen, om met tante Marie kennis te maken en Tineke op
te zoeken. Het zal je wel erg spijten, dat ze weggaat; dat kan ik me begrijpen, want
je was altijd zoo lief voor haar. Maar daar moet je je in zien te schikken. Er zijn er
bij jullie gelukkig genoeg. Nu, dag lieve Jo....’
Verder las Jo niet. Eerst wilde ze den brief verscheuren, zoo vreeselijk stelde die
haar teleur; maar toen bedacht ze, dat Moeder hem nog lezen moest. Ze kon echter
niet laten, hem in elkaar te frommelen, tot hij heelemaal gekreukeld was, en toen
barstte ze in tranen uit.
Hoe kon oom nu zoo iets doen! Ze had zoo gehoopt, dat Tineke zes jaar blijven
zou, en nu moest ze haar al missen! Dikke tranen vielen op den ineengefrommelden
brief, dien ze nog in haar hand had, toen Moeder binnen kwam. Zij trok Jo naar zich
toe en zei: ‘Een groote teleurstelling, hè Jo? Maar voor oom moeten we blij zijn.
Kijk eens, wat een lief gezicht zijn aanstaande vrouw heeft! Dit portret zat ook nog
in
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den brief. Ze zal oom en Tineke zeker wel gelukkig maken.’ Maar Jo wilde niet
kijken: ze wilde het gezicht van dat mensch niet zien, dat haar van Tineke kwam
berooven. Daarvoor was ze te boos en te verdrietig.
‘Foei, Jo,’ zei Moeder, ‘hoe kan je nu toch zoo alleen aan je zelf denken; denk
toch ook eens aan oom! Had die goede man daar van eenzaamheid en verdriet moeten
sterven, en wij Tineke bij ons houden? Had je dat liever gewild? Denk daar nu eens
over na, kind, en als je dan beneden komt, zal je het portret wel willen zien.’ Daarop
ging Moeder weg en liet Jo alleen.
Lang bleef Jo nog boven; ze vond' het zoo vervelend, dat allen haar betraande
oogen zouden zien. Toen ze eindelijk beneden kwam, liep ze op Tineke toe, nam
haar op schoot en kuste haar, of het voor 't laatst was. Het portret zag ze tusschen
den spiegel staan, maar ze draaide het den rug toe en wilde er niet naar kijken. Ze
sprak heel weinig, maakte, toen ze Tineke naar bed had gebracht, haar werk, zei
goeden nacht en ging naar haar slaapkamer, zonder het portret bekeken te hebben.
Den volgenden morgen was ze 't eerst beneden. Ze liep naar den schoorsteenmantel,
bezag het portret, waar ze eigenlijk zoo nieuwsgierig naar
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was, en zette het omgekeerd weer tusschen den spiegel. Ze kon en ze wilde dat gezicht
niet aldoor zien.
Moeder was ook vroeg dien morgen en kwam beneden, vóór de anderen er waren.
Dadelijk zag ze, wat Jo gedaan had, en haar gezicht stond heel ernstig, toen ze zei:
‘Nu gedraag je je laf, Jo, ik had niet gedacht, dat je je zoo weinig flink in dit geval
zou houden. Weg te stoppen wat je niet zien wilt, inplaats van moedig de teleurstelling
voor je zelf te dragen en je te verheugen in 't geluk van anderen! Hoe kan je zoo zijn,
Jo! Ik verwacht van je, dat je gauw veranderen zult en je best zult doen, om met
Tineke lief over haar tweede Moeder te spreken. Wie zich zelf overwint, is sterker
dan wie een stad inneemt, dat weet je toch wel?’
Jo gaf geen antwoord, maar de woorden van Moeder hadden toch wel indruk op
haar gemaakt.
Toen ze naar school liep, moest ze er telkens aan denken, dat Moeder haar laf had
genoemd, en als van zelf kwam haar het gesprek met tante Christien in de gedachten.
‘Je hoeft op geen groote gebeurtenis te wachten, om echt moed te toonen,’ had ze
gezegd. ‘We hebben daar in 't leven zoo dikwijls gelegenheid voor. Om
teleurstellingen goed te dragen en
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opgewekt te blijven, daar hoort ook moed toe. En dat is dikwijls veel moeilijker dan
iets moedigs te doen op een oogenblik van gevaar.’
Ja, nu begreep ze het; nu kon ze 't pas goed voelen, wat tante met die woorden
gemeend had. Tineke te redden uit de vlammen, was niet moeilijk geweest, maar nu
moedig te zijn, nu ze Tineke moest afstaan?.... Ze drukte op 't litteeken in haar hand
en kneep de oogen, die vol tranen waren geschoten, dicht. Maar ze wilde niet laf
zijn, ze wilde nu ook toonen, dat ze flink was.
Met de beste voornemens ging ze 's middags naar huis. Ze zou weer vroolijk kijken
en dadelijk met Tineke over haar tweede moeder spreken.
Snel liep ze de trap op en naar den spiegel; maar zoodra ze 't portret van Zuster
Marie in haar hand nam, voelde ze weer, dat zij 't was, die haar Tineke kwam afnemen,
en kon ze 't toch niet doen.
Aarzelend zette ze 't portret weer tusschen den spiegel.
Moeder zag haar strijd, maar zei niets. Rustig afwachten, dacht ze. 't Kind doet
haar best; ze zal haar tegenzin wel overwinnen.
En ja, den volgenden dag kon Jo het over
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zich verkrijgen, met het portret in haar hand naar Tineke te gaan, om haar van haar
lieve moeder te vertellen. Toen nam Moeder Jo's hoofd in haar beide handen, kuste
haar en zei: ‘Ik dacht het wel, mijn kind.’
Dien avond schreef zij een langen brief aan oom Karel, om hem geluk te wenschen
en ook om hem te vertellen, hoe vreeselijk het bericht, dat Tineke zoo gauw weg zou
gaan, Jo geschokt had en hoe ze nu haar best deed om dapper de teleurstelling te
dragen.
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Hoofdstuk XI.
Jo's liefste wensch wordt vervuld.
Juist kon Moeders brief in ooms bezit geweest zijn, toen er een telegram kwam van
den volgenden inhoud: Reis morgen met de Nederland af.
Het antwoord op dien brief zou oom dus zelf komen brengen.
Hoeveel Jo ook van oom hield, nu kon ze zich op zijn komst niet verheugen, want
hij zou maar kort blijven en dan Tineke voorgoed meenemen. Hoe anders was het
den vorigen keer geweest!
Elk vrij oogenblik wijdde ze nu nog aan Tineke en telkens als ze haar vertelde van
't groote schip, waar Tineke met Vader op zou gaan varen over de zee, vroeg Tineke
onverandelijk: ‘Ga jij ook mee?’ en als Jo dan 't hoofd schudde, zei ze: ‘Jawel, jij
moet meegaan.’
Eerst had Jo daar haast om geschreid; maar nu het kind 't zoo dikwijls herhaalde,
moest ze er om lachen.
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Op school ging het nog al naar wensch. De juffrouw had gezegd, dat Jo erg haar best
deed en toonde heel goed te kunnen, als ze maar wilde. Als ze zoo voortging, zou
ze wel zonder examen, alleen met een goed getuigschrift, naar de H.B.S. voor meisjes
kunnen gaan.
Dat was een pak van Jo's hart en een aansporing, om verder goed te werken;
maarvreeselijk moeilijk en naar vond ze het nog altijd.
O, er waren van die oogenblikken, dat ze haar boeken wel in een hoek had willen
schoppen; dan kon ze niet stil blijven zitten en ging ze naar beneden, om even met
de anderen te praten of in de gang een of ander lied uit te galmen. Dan greep ze
daarna weer moed en begon opnieuw.
Meer en meer naderde nu de dag van ooms komst.
Bij zijn vorig bezoek had hij gezegd: ‘Zoolang Tineke bij jullie is, huur je elke
vacantie buiten maar een huisje.’
‘Maar nu Tineke weggaat,’ vroeg Moeder, ‘wat zullen we nu doen?’
‘Natuurlijk toch iets huren,’ zei Jo, ‘oom zal het best willen betalen. Hij kan hier
in huis toch niet logeeren en zal het zeker veel prettiger vinden, als hij dien korten
tijd met ons buiten is.’
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Dat vonden Vader en Moeder eigenlijk ook; dus reisde Moeder naar Bussum, om
iets te zoeken. Ze kwam met het bericht terug, dat ze een goede gelegenheid gevonden
had en maar dadelijk had gehuurd.
Zoodra de vacantie begon, zou de familie er heen trekken. Die heerlijke tijd naderde
snel.
Jo was zonder examen als leerling van de H.B.S. voor meisjes toegelaten en moest
nu afscheid nemen van haar oude school.
Bets en Mies, die beiden nog op school bleven, beloofden, haar niet te zullen
vergeten, en verder kostte het afscheid haar niet veel moeite.
Als Tineke maar niet zoo gauw wegging, zou ze zich erg op de vacantie verheugd
hebben; nu wierp dat heengaan een groote schaduw op haar vreugde.
Den eersten den besten vacantiedag trok de heele familie naar Bussum en allen
voelden zich even gelukkig, toen ze weer buiten waren. Het was er echt heerlijk!
Na een weekje kwam oom op een zonnigen zomerdag aan.
Hij zag er vrij wat opgewekter uit dan bij zijn vorig bezoek en was erg blij, de
geheele familie weer terug te zien. Natuurlijk ging hij 't eerst naar Tineke toe en nam
haar in zijn
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armen. Hij riep er over, zoo goed als ze er uitzag en zooals ze gegroeid was. Toen
omarmde hij zijn zuster en keerde zich daarna tot Jo.
Zij stak hem de hand toe en dadelijk nam hij die in de zijne, om 't litteeken te zien.
Toen kuste hij haar blozende wangen, daarna het litteeken in haar hand en zei: ‘En
nu vind je het niets mooi van me, dat ik tot dank Tineke zoo gauw weg kom halen,
hè? Je hebt groot gelijk, Jo, ik mag het wel een beetje goed bij je maken.’
Jo lachte en schreide tegelijk en wist niet, wat ze zeggen zou.
Gelukkig had oom zich alweer omgedraaid, om de andere kinderen te begroeten,
zoodat Jo niet bepaald een antwoord behoefde te geven.
Daarna ging hij met Vader en Moeder naar zijn kamer en toen ze na een poosje
terug kwamen, was 't gauw tijd om koffie te drinken.
Na de koffie riep oom Jo bij zich en zei: ‘Laten wij samen eens een eindje den
weg opwandelen, Jo, ik heb je iets te vragen.’
En toen kwam het....
‘Jo,’ zei oom, ‘Tineke en ik zijn je veel dank verschuldigd en nu ik hoor, dat je
zoo'n verdriet hebt over haar heengaan, wil ik je iets geven, wat je erg graag hebben
wilt en waardoor je een
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Zij stak hem de hand toe...
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beetje getroost wordt. Je mag wenschen wat je wilt; je liefsten wensch zal ik vervullen.
Ten minste, als het in mijn vermogen is; maan of sterren kan ik je natuurlijk niet
bezorgen.’
Jo's oogen schitterden, toen ze oom aankeek, maar zij durfde haar liefsten wensch
niet uit te spreken. Daarom maakte ze maar een grapje en zei: ‘De maan zal ik heusch
niet wenschen, oom, want die lijkt zoo mooi aan den hemel, maar dichtbij heeft ze
een leelijk pokdalig gezicht, hoor! Ik heb er verleden een fotografie van gezien.’
‘De maan wensch je dus gelukkig niet; maar wat dan wel?’ vroeg oom lachend.
‘Wil je soms graag een fiets hebben? Denk er eens over na.’
‘Ach,’ zuchtte Jo met een verlegen lachje, ‘ik hoef er niet lang over na te denken.
Ik weet heel goed, wat mijn liefste wensch is; maar dien te vervullen, kost veel meer
dan een fiets.’
‘Dat komt er niet op aan,’ zei oom, ‘je mag zeggen wat je wilt.’
‘U kunt het wel raden, oom,’ begon Jo weer. ‘U weet het eigenlijk wel, dat mijn
liefste wensch is, voor zang opgeleid te worden. Maar zoo iets kan ik toch niet
vragen?’
‘Waarom niet, kind, je mag àlles vragen, heb ik je gezegd. Ik dacht wel, dat dit
komen zou, en daar 't gelukkig niet boven mijn macht gaat,
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dien wensch te vervullen, zal het gebeuren, hoor, Jo! De geheele opleiding zal ik
betalen.’
Jo kreeg een kleur als vuur en pakte ooms hand. ‘Is 't waar, oom, meent u het
heusch? Maar als Vader en Moeder 't nu niet goed vinden?’
‘Die vinden het best,’ was ooms antwoord. ‘Ik heb er zooeven met hen over
gesproken en ze zijn ook erg blij, dat je nu je keus mag volgen en niet tegen je zin
apothekers-assistente behoeft te worden.’
‘Dus dan màg het, dus dan gebeurt het echt!’ riep Jo uit met glinsterende oogen.
‘O, lieve oom, wat vind ik dàt heerlijk; hoe zal ik u daarvoor danken!’
‘Door in Indië te komen zingen, zoodra je klaar bent met de studie.’
‘Dàt is goed,’ riep Jo opgewonden, ‘dàt zal ik doen. Laten we nu gauw naar Moeder
gaan!’
Moeder stond al op den uitkijk aan 't hek en zag Jo eerst in stormpas en toen op
een draf aankomen.
‘Nu, Jo, wat zeg je daarvan!’ riep ze haar toe. Maar Jo zei niets, ze viel Moeder
om den hals en had moeite, om niet te schreien van vreugde.
‘Karel, Karel, wat maak je haar gelukkig,’ zei Moeder, toen oom genaderd was,
en drukte
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hem de hand. Toen riep ze de heele familie bij elkaar, want 't werd tijd, om naar de
stoomtram te gaan. Ze zouden dien middag een uitstapje maken naar Craailoo.
In de beste stemming reden ze er heen, stapten vroolijk uit en waren even later in
't bosch. Toen kon Jo het niet langer uithouden; ze móest zingen. Lustig en helder
klonk het: ‘En heden is 't concert in 't woud, in 't frissche groene bosch. De muzikanten
zijn er al in d'allerschoonsten dos.’
Maar Piet en Miep verlangden meer om te hollen en spelletjes te doen. Moeder
vond dat best en achtereenvolgens werd er nu verstopt, stuivertje gewisseld en
krijgertje gespeeld, tot allen zóó warm en moe waren, dat ze op 't gras neervielen.
Toen nam oom Karel Tineke op schoot en begon hij te vertellen van Indië en tante
Marie, terwijl Moeder de tasch opende en de tractatie uitdeelde.
‘Jammer, dat er zoo geen kiekje van ons genomen kan worden,’ zei Vader. ‘Vóór
dat je weggaat, Karel, moeten we ons toch eens laten fotografeeren.’ Dat plan vond
bijval en er werd afgesproken, dat het den volgenden dag zou gebeuren. Toen het
gezelschap voldoende uitgerust en de inwendige mensch versterkt was,
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werd de wandeling naar de hei ondernomen, onder gezellig gepraat en gelach.
Nauwelijks waren ze 't bosch uit en zagen ze de groote zonnige hei voor zich, of
Jo begon te zingen: ‘Zie, hoe het vriend'lijke zonlicht schittert op weide en op woud.
Zie, hoe zich heide en velden baden in stroomen van goud.’
Het klonk helder en blij zooals altijd, maar toen zij de laatste regels zong: ‘Daarom,
uit danbaar gemoed, breng ik u, Zonne, mijn groet,’ zagen Vader en Moeder elkaar
met vochtige oogen aan. Zóó mooi hadden ze hun kind nog nooit hooren zingen.
Wat was ze dankbaar en gelukkig! Oom Karel was er ook door getroffen; hij behoefde
geen anderen dank dan dezen.
't Was Jo zelf in deze dagen, of alles nu anders leek dan vroeger. Zelfs het heengaan
van Tineke vond ze zoo verschrikkelijk niet meer. 't Was zoo heerlijk voor oom, zijn
kind bij zich te hebben, en zij hield toch zooveel over. Was Wim ook niet een schat?
En dan had ze Vader, Moeder, Piet en Miep nog. Ook 't gaan naar de Meisjes Hoogere
Burgerschool vond ze veel prettiger, nu ze 't vooruitzicht had, daarna naar 't
Conservatorium te gaan. Ze zag alles nu door den rosen bril van haar geluk.
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Het portret werd gemaakt en viel goed uit.
‘Tineke moet op Jo's schoot zitten,’ had oom gezegd. En zoo waren ze dus
vereeuwigd.
De enkele dagen, die oom nog in Bussum blijven kon, gingen snel voorbij en toen
de ochtend van vertrek aanbrak, leek 't Jo toch wel heel moeilijk, van Tineke te
scheiden. Ze kleedde haar aan zooals gewoonlijk en kon zich maar niet begrijpen,
dat 't nu heusch voor den laatsten keer was. Tineke had er niet zooveel weet van,
maar Jo kon haar droefheid haast niet bedwingen.
Moeder en zij zouden oom en Tineke naar den trein brengen en Vader zou nog
meegaan, om hen uitgeleide te doen tot IJmuiden.
Het rijtuig kwam voor. Oom, Vader, Moeder en Jo met Tineke op den arm stapten
in, terwijl de kinderen met Anne aan 't hek stonden en met de zakdoeken wuifden,
tot 't rijtuig den hoek om ging.
De koetsier reed hàrd en dat was noodig ook, want ze kwamen maar net op tijd
aan 't station. Het afscheid kon dus niet lang duren. Terwijl oom Moeder nogmaals
dankte voor alles, wat ze voor zijn kind gedaan had, nam Jo Tineke in haar armen
en kuste haar voor 't laatst. Daarna had ze nog net even tijd, om oom te omhelzen
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en te bedanken voor zijn belofte, waarop de conducteur, die al stond te wachten,
onbarmhartig de deur van den coupé dichtsloeg.
Tineke stak haar handje dadelijk door 't raampje en riep: ‘Dag tante, dag Jo!’
Beiden grepen het handje om het te kussen en schudden ooms groote hand en die
van Vader ook nog eens hartelijk.
‘Nu, Jo,’ zei oom, ‘dat blijft dus afgesproken, hè? Je eerste concert geef je bij ons
in Indië. Zoo gauw je klaar bent, kom je maar naar ons toe.’
‘Dat beloof ik u!’ riep Jo, terwijl de trein zich al in beweging zette. Nu werden de
zakdoeken uitgehaald om te wuiven, te wuiven, zoolang als 't kon. En tusschendoor
werden ze ook wel eens tegen de oogen gedrukt. Eindelijk was er niets meer te
onderscheiden. Toen nam Jo Moeders arm en zagen ze elkaar in de betraande oogen.
Ze spraken eerst geen woord, terwijl ze naar huis wandelden, zóó waren ze onder
den indruk van 't afscheid.
Moeder verbrak de stilte 't eerst en zei: ‘Nu is ons lief kind voorgoed weg, Jo, en
moeten we het zonder haar zien te schikken.’
Bij die woorden stroomden Jo's waterlanders, die ze zoo dapper teruggedrongen
had, over de
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wangen. Ze wilde antwoorden, maar 't stokte haar in de keel.
‘Kom,’ zei Moeder, ‘we moeten er niet om treuren; we houden veel te veel over.
We hebben ons eigen troepje toch! Hou je nu flink, mijn dapper kind!’
Jo slikte een paar maal, veegde haar tranen weg en zei: ‘Dat beloof ik u, Moeder;
ik ben veel te gelukkig, omdat ik u allemaal heb en....’ daarbij drukte ze Moeders
arm, terwijl ze haar vroolijk aanzag.... ‘omdat mijn liefste wensch vervuld zal worden.’
EINDE.
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