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Hoofdstuk I.
Het werk vlot niet.
Annie werkte nog vlijtig voort, Dora gaapte al.
Mevrouw Hemmink naaide een schortje. Af en toe hield ze een oogje op het werk
van de meisjes. Ze waren ieder aan een pantoffel bezig. Haar vader was over een
maand jarig en vóór dien tijd moesten de pantoffels af zijn, want de schoenmaker
moest ze nog opmaken ook. Anders was er geen aardigheid aan, hadden de meisjes
gezegd. Ze moesten op zijn verjaardag kant en klaar voor zijn bed staan, zoodat hij
er 's morgens meteen kon instappen.
Mevrouw had even gelachen om het vuur, waarmee de meisjes aan het werk
begonnen waren. Dora, die anders juist niet vlug was, had in het begin uren achtereen
zitten werken. En Annie, de robbedoes, die niets met handwerken ophad, ‘omdat je
er altijd zoo bij moest zitten,’ had ook zichzelf overtroffen, en haar best gedaan op
een manier, die veel te woest was om blijvend te zijn.
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De voorbladen waren dan ook nog niet half af geweest, of de lust verflauwde. Dora
vond, dat ze na zooveel inspanning ook wel eens rusten mocht, en Annie begon het
aanhoudende zitten en turen op de merklap te vervelen.
‘Had Pa maar niet zulke groote voeten!’ zuchtte Dora, toen haar moeder naar de
keuken was gegaan.
‘Denk eens, dat kapitein Wolfert, van den overkant, onze vader was, dan hoefden
we maar één pantoffel te maken, want aan zijn houten been heeft hij natuurlijk geen
noodig.’
‘Hè, Annie!’ zei Dora, met een tikje verontwaardiging in haar stem. Al was ze
tien jaar, en haar zusje maar één jaar jonger, ze speelde, als het kon, graag moedertje
over haar.
‘Nu, ik zeg toch niet, dat ik wou, dat Pa maar één been had!’ verontschuldigde
Annie zich, terwijl ze een kleur kreeg.
Mevrouw Hemmink kwam weer binnen, en de meisjes zetten haar verzuchtingen
niet voort.
Annie, die wel een beetje spijt had over haar ongepaste aardigheid, ging flink recht
op haar stoel zitten en werkte met dubbele vlijt een minuut of tien. Dora, die aan het
‘nare aanhechten’ was, besteedde erg veel tijd aan die bezigheid. Toen ging ze op
haar gemak de wol uitzoeken, die ze noodig had. 't Scheen erg lastig, de juiste
schakeering te vinden. Ze gaapte weer, lang en gerekt.
‘Kom, Doortje,’ klonk het opgewekt, ‘een beetje lustiger! Hoe harder je werkt,
des te eer ben je klaar; Annie is je al een eind vóór, dat moet niet.’
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Maar Dora had heel geen zin, het werk wou maar niet vlotten.
Mevrouw keek op de klok. ‘Kijk, 't is nu twee uur,’ zei ze, ‘je bent pas een half
uur aan den gang, nu moesten jelui eens flink je best doen tot drie uur. Dan kun je
nog twee uur spelen voor je gaat eten, en vanavond je schoolwerk maken. 't Zou
jammer zijn, als de pantoffels niet klaar kwamen!’
Ja, dat vonden Dora en Annie ook, en met vernieuwden moed togen ze aan den
arbeid.
't Was een zoele Februaridag. Het vuur brandde zacht in den haard, maar 't was
toch bijna te warm in de kamer.
De meisjes zaten, met kleuren op de wangen, over de merklappen gebogen.
Mevrouw stond op en schoof de deuren van de suite half open. Een frissche
luchtstroom kwam de kamer binnen. De waaierpalm, die op het bloementafeltje
tusschen de beide kamers in stond, trilde; ook het fijne loof van den asperagus en de
bonte klimopranken, die van den bloemenstander afhingen.
‘Hè, Moes, mogen we in den salon gaan zitten?’ vroeg Annie, wie de koude lucht
goeddeed.
‘Neen, kind, dat heb ik liever niet, de voorkamer is niet verwarmd, en bovendien,
ze zou er mooi gaan uitzien, als we ze dagelijks gebruikten! Als ik alleen maar aan
de pooten van de stoelen denk!......’
Annie schrok er van, ze zette gauw de voeten naast elkaar. Ze had de slechte
gewoonte, ze telkens om de pooten van de stoelen te wringen, zoodat haar laarzen
langs het hout krasten.
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Dora stak een nieuwe draad in de naald, of liever ze trachtte het te doen, maar haar
blikken dwaalden van het oog van de naald naar de deur. ‘Moe, mag Bruno binnen?
Toe, hij staat voor de deur, hij wil zoo graag!’
Er kwamen een paar rimpels in het voorhoofd van de aangesprokene.
‘Je moet niet zoo zeuren, kindje,’ zei ze. ‘Als Bruno hier is, komt er van werken
niets, en dan zou de voorkamerdeur ook dicht moeten.’
Dora drong er niet verder op aan, wel wetend dat het toch niet baten zou. Ze kreeg
den draad eindelijk ingestoken en hechtte aan. Even wierp ze een blik op Annie's
werk; Moe had gelijk, Annie was haar een heel eind voorgekomen. Dora schaamde
zich. ‘Ik zal zien, dat ik haar nog inhaal,’ dacht ze.
Er werd gescheld. Annie sprong op. ‘Wil ik opendoen?’ vroeg ze, alleen om eens
op te staan.
‘Line zal het wel doen,’ zei Mevrouw bedaard.
‘'t Zal toch eens zien, wie er is,’ en Annie wilde naar de voorkamer gaan, om uit
het raam te zien.
Ze bukte zich en wilde onder de bladen van de waaierpalm doorkruipen, maar ze
werd teruggeroepen.
‘Niet voorbij het bloementafeltje, als de deuren niet heelemaal opengeschoven
zijn,’ waarschuwde haar moeder. Annie's nieuwsgierigheid zou gauw bevredigd
worden; Line klopte al aan, een oogenblik later kwam ze binnen.
‘Mevrouw,’ zei het meisje, en het was aan haar gezicht te zien, dat er iets bijzonders
was, ‘de complimenten van mijnheer Warmolds, en of u eens even

Tine van Berken, Een booze stiefmoeder!

7
zou willen aankomen, want Mevrouw is plotseling ongesteld geworden.’
Mevrouw Hemmink was al opgestaan.
‘Is Tante Truida ziek, Moe!’ vroeg Dora, maar haar moeder gunde zich den tijd
niet te antwoorden; ze knikte alleen en zei de meisjes goedendag.
‘Jelui past goed op, hè meisjes; kan ik op je vertrouwen......?’
‘Ja, Moe,’ zei Dora, en kuste haar moeder goedendag.
‘Ja, Moe,’ zei Annie ook. En: ‘Beterschap met Tante!’ riepen beide haar moeder
nog na.
Mevrouw was al weg, de gang in, het huis uit, het hart vol zorg over haar zieke
zuster.
Dora en Annie keken elkaar verwezen aan.
Line ging hoofdschuddend naar de keuken, ze had het niet begrepen op de
ongesteldheid van Mevrouw's zuster, die was toch al zoo'n zwak poppetje, daar was
maar weinig noodig, om...... Line sprak de gedachte niet uit, maar ze schuurde de
pan met een gezicht, dat van sombere gedachten getuigde.
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Hoofdstuk II.
Alleen thuis.
Zeker wel een kwartier lang waren Dora en Annie aan het werk gebleven, beide
vervuld van de droeve boodschap.
‘Tante is haast altijd ziek,’ zei Annie het eerst.
Dora knikte. ‘Weet je wel, dat Moe een week of wat geleden ook opeens bij Tante
geroepen is?’
‘Ja, toen Tante influenza had; ze is toen toch weer gauw beter geworden!’
‘Misschien loopt het ook nu wel weer goed af,’ zei Dora opbeurend.
‘Ik hoop het maar!’ Annie keek ernstig door de ramen naar buiten. De kale takken
der iepen glommen in den zonneschijn. ‘Het is gauw lente,’ zei ze een beetje
eigenwijs, ‘dan worden zieke menschen vanzelf weer beter!’
‘Hè, lente!’ en Dora klapte in de handen. ‘Dat zal heerlijk zijn, als het voorjaar
komt, dan kunnen we weer in den tuin.’
‘Hoera!’ riep Annie, en haar merklap vloog de
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hoogte in bijna tot aan het plafond. Plechtig daalde het gaas weer neer tot het op den
rand van haar stoel terechtkwam.
Annie wou het weer ter hand nemen, maar Dora weerhield haar.
‘We moesten nu eens even ophouden,’ gaapte ze, ‘ik word heelemaal suf van dat
ingespannen werken.’
‘En ik ben stijf,’ zei Annie, opspringend van haar stoel, ‘ik heb een gevoel, of mijn
beenen van hout zijn en of ik ze nooit meer zal kunnen bewegen.’
Gelukkig, dat haar gevoel Annie bedroog. In een wip was ze de kamer uit en de
gang in, waar ze met Bruno, den grooten hond, een worstelstrijd begon. Dora
vermaakte zich op een andere manier. Ze was, zonder aan moeders verbod te denken,
naar den salon gegaan. Languit viel ze op de canapé neer, de handen boven het hoofd.
De veeren in de zitting trilden, en ze smaakte het genot, flink op en neer te gaan.
Eerst toen ze haar stevige knooplaarzen op het zijden peluche ontdekte, sprong ze
verschrikt op.
‘Ben je voor?’ riep Dora en meteen was ze er ook, gevolgd door Bruno, die
kwispelstaartend over den drempel stapte.
‘We mogen hier eigenlijk niet zijn,’ zei Dora, die haar eigen vergrijp inzag, toen
Annie zich er ook schuldig aan maakte, ‘en Bruun vooral niet. Dat weet je toch wel,
An.’
Annie wist het wel. ‘Kom, Bruun,’ zei ze, ‘de kamer uit, gauw!’
Maar Bruno had weinig zin, het onbekende terrein
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trok hem bijzonder aan. Hij liep rond, besnuffelde de snuisterijen op de étagère,
duwde zijn bek in den voetenzak, totdat de haren van het bont hem in den neus
kriebelden, hapte naar het tafelkleed en sleurde het een eind weg, zoodat de zilveren
kaartenbak, die middenop stond, gevaar liep.
Het baatte niet, of Annie al trachtte hem te vangen en weg te voeren, of Dora al
vleide en lokte, dreigde of naar hem sloeg. Bruun zette beide voorpooten op de
canapé, keek ernstig naar het kussen, beet er in, hief zich op, en lag in een oogenblik
languit op het peluche, de pooten gestrekt, volkomen op zijn gemak.
‘Kijk, wat ligt hij daar lekker,’ zei Annie, getroffen door de groote oogen van den
hond, die haar zoo vol vertrouwen aanzagen, alsof ze zeggen wilden: ‘Je ziet nu dat
ik rustig lig, laat me met vrede, ik heb geen kwaad in den zin.’
‘Ja, heel lekker,’ zei Dora, ‘maar hij moet er af.’
‘Hij doet toch niets, laat hem maar......’
‘Neen, zeker niet,’ - Dora sprak zeer beslist, - ‘hij moet weg; kijk maar eens hoe
hij alles toemaakt, het kussen zit vol met haar, en daar, en dáár ligt er ook een. 't Is
erg vies, hoor.’
Annie vond wel dat Dora gelijk had, maar het ging haar toch aan het hart, het
vertrouwen, dat Bruno blijkbaar in haar stelde, te schenden.
‘Kom, Bruno,’ zei ze overredend, ‘je moet er af.’
Bruno, de slimmerd, knipte met de oogen, als begreep hij haar niet; toen deed hij
ze heelemaal toe, legde den bruinen kop op de pooten en hield zich slapende.
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Dora lachte. ‘Je zegt nogal, dat hij altijd doet wat je hem beveelt!’
‘Anders wel,’ zei Annie.
‘Kom!’ - Dora trok de schouders op - ‘hij geeft niets om je!’
Annie nam een besluit. ‘Hij moet gehoorzamen,’ dacht ze. ‘Allo, voort, Bruun!’
riep ze, gebiedend de hand uitstrekkend.
De hond bleef onbeweeglijk.
Dora hield haar lachen in, ze had het wel voorzien, maar ze zou Annie niet meer
plagen.
Annie's geduld was uitgeput. Ze was werkelijk boos. Opeens boog ze zich over
den grooten hond heen, tilde hem met beide armen op, zooals kleine kinderen katten
dragen, en trachtte het tegenspartelend dier de kamer uit te torsen.
De hond vocht letterlijk om zijn vrijheid, hij beet naar links en rechts, maar Annie
liet hem niet los, Met een kleur als vuur hield ze vol. Bijna was ze de voorkamer uit,
met de schouders gaf ze de schuifdeur een duwtje, maar Bruno stak opeens luid
blaffend zijn kop hoog op; Annie week opzij, en......
Wat er toen gebeurde, bleef het eerste oogenblik voor Annie een raadsel. Ze hoorde
Dora gillen, Bruno janken en kermen. Zijzelf viel, zonder te weten, hoe het kwam
op den grond en lag daar met een grooten last bovenop haar. Het was haar, of ze een
hevigen stomp in den rug kreeg. Pats, plof! een oogenblik scheen het haar toe dat
het heele huis ineenstortte, en dat ze bedolven werd onder de puinhoopen. Ze sloot
de oogen, in angst. Het water droop haar langs de wan-
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gen, een zware aardregen daalde op haar neer. Een paar doffe slagen, als van iets
heel zwaars, een gerinkel van porselein......
Annie sloeg de oogen op. Dora lag naast haar op den grond geknield: ‘Heb je je
erg bezeerd, Annie?’
‘Neen, mijn rug alleen, - o!’
De uitroep was niet zoozeer van pijn als van ontsteltenis. Ze richtte zich op. Tranen
sprongen haar uit de oogen, toen ze de vreeselijke verwoesting aanzag. Het
bloementafeltje was omgevallen. Daar lagen de planten, gekneusd en geknakt, het
tapijt vol aarde, scherven en afgebroken bladen.
Dora had het tafeltje terechtgezet, het zag er onooglijk uit, water droppelde tusschen
het lofwerk door.
‘Dat is gelukkig niet gebroken,’ zei ze. Ze was te goeder trouw, ze zag nog niet
hoe het houtsnijwerk op verschillende plaatsen beschadigd was.
Opeens werd de deur geopend.
Annie kreeg een kleur als vuur; in den eersten schrik dacht ze dat het haar moeder
was, die achter haar stond. Maar het was Line.
‘Maar... maar... jongejuffrouwen, wat is hier gebeurd? Ik was net op de plaats,
daar hoor ik bons, bons......’ Ze hield op met spreken, verbluft door het tooneel vóór
haar.
‘Dat is een mooie geschiedenis! Lieve help! Daar zal uw Moe over in haar schik
zijn!’
Annie stond nog altijd hulpeloos te kijken.
Dora wist ook niet, wat ze zeggen zou. Opeens viel haar blik op Bruno, die in den
uitersten hoek
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Opeens werd de deur geopend...
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van de kamer onder een stoel was gekropen. Hij had een cocosplant juist op den rug
gekregen, zijn ruige huid zag nog zwart van aarde, en duidelijk waren op het kleed
de sporen te zien van den weg, dien hij genomen had.
‘Ga, weg, stout beest!’ riep Dora, den stoel opheffende waaronder hij zich verdekt
had opgesteld, ‘vooruit, de kamer uit!’
‘Heeft hij het gedaan?’ vroeg Line, de handen ineenslaande.
Annie bukte zich om den mooien waaierpalm op te rapen, waarvan de schoonste
bladen geknakt neerhingen.
Dora knikte. Opeens viel het haar in, dat Bruno best tot zondebok kon dienen.
Was het ook niet eigenlijk zijn schuld? En zich opwindende, zei ze: ‘Hij was naar
voren gegaan, de stouterd, en hij màg niet in den salon. Wij wilden hem er uitjagen,
Annie en ik, en toen - pats! smijt hij de bloementafel om!’
Line twijfelde niet aan de juistheid van het verhaal. Ze zag immers zelf, hoe Bruno's
huid vol zat met aarde. ‘Dat is wat moois,’ zei ze verontwaardigd. ‘'t Is wat te zeggen!’
- En tegen Bruun, die, geheel in de war, van het kastje naar den muur liep: ‘Maak
dat je wegkomt, leelijkerd! Uit mijn oogen, ondeugend dier, de kamer uit, gauw!’
en pats, pats, pats! telkens gaf ze den hond een klap, die aankwam.
Dora kreeg een kleur.
‘Hé Line,’ zei Annie, die het met moeite aanzag, ‘doe dat niet!’
‘Praatjes!’ riep Line, ‘wie wat verdient moet wat
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hebben. Ze maakte de kamerdeur open, en, den hond tot besluit een schop gevend,
zei ze: ‘Asjeblieft en nou weg, marsch!’
Annie hield de handen voor de oogen, het was haar of ze zelf geschopt werd. Bruno
had haar aangezien, zoo verwijtend, vond ze, zoo of hij zeggen wou: ‘Laat je dàt nu
toe?’ En op dat oogenblik had ze zich voor den hond geschaamd.
Dora trachtte tusschenbeide te komen, maar te laat. Line had de deur al dichtgedaan,
Bruno was jankend de gang ingeloopen.
‘Moe wil niet, dat je Bruno schopt,’ zei ze.
Toen werd Line boos. ‘Nu nog mooier!’ zei ze. ‘Maar uw Moe wil ook niet, dat
hij de kamer inkomt, en ook niet, dat hij in den salon komt, en nog veel minder, dat
hij daar den kostelijken boel bederft!’
Ze liep driftig de kamer uit, en kwam even later met een stoffer en blik in de hand
weer terug.
Met nijdige bewegingen begon ze de aarde op te vegen. Dora en Annie haalden
de planten onder de scherven vandaan.
Line was nog niet over haar boosheid heen. ‘Kijk eens,’ zei ze, de scherven van
een mooien geschilderden bloempot oprapende, ‘daar was uw Moe nogal zoo op
gesteld, op dien pot, en nu ligt hij in diggelen!’ Ze schuierde uit alle macht de aarde
en het zand uit het kleed. ‘Zou je nu zoo'n beest niet een flink pak slaag geven?’ zei
ze, woedend weer opeens, toen ze een groot gaaf blad van de waaierpalm mee op
haar blik veegde. ‘Hij weet heel goed, die hond, dat hij niet vóór komen mag; als uw
Pa er maar eens bij is, zal
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hij het wel laten. En dan die woestheid, om bloementafel en al om te gooien!’
Dora en Annie zwegen. Ze spraken maar liefst niet over Bruno's zonde, ze voelden
het wel, dat Line's woorden heelemaal op haar beiden van toepassing waren.
Het vuil was van den grond. De meisjes hielpen Line de planten weer in de aarden
potten zetten. Wat een jammerlijke figuur maakten die geschonden palmen! Nu was
wat op het tafeltje stond een armoedig zootje, en geen versiering meer. Het
bloementafeltje zag er uit als een ontredderd schip met stukgeslagen masten en
vernield tuig.
Annie sprongen de tranen in de oogen, toen ze de treurige overblijfselen bezag.
Dora keek zeer somber.
Line had gedaan wat ze kon, en ging weer naar de keuken met gefronst voorhoofd.
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Hoofdstuk III.
Alles gaat verkeerd.
‘Wat zal Moe zeggen?’ zuchtte Annie. Ze stond met een blad in de hand en hield het
op de plaats waar het gezeten had, alsof ze het er aan kon maken. Kleine kinderen
brengen ook de scherven van gebroken kopjes bij elkaar, of ze daardoor weer heel
zullen worden.
‘Ja, wat zal Moe nét zeggen,’ zei Dora. ‘Je bent erg woest geweest.’
Annie voelde wel, dat ze schuldig was, maar ze wou toch door Dora niet berispt
worden. ‘Jij bent het eerst naar de voorkamer gegaan.’
‘Je hebt gelijk,’ zei Dora droog, ‘maar als jij niet met den hond in de kamer
gekomen was, zou er niets gebeurd zijn.’
‘Als jij binnen gebleven was, ook niet.’
‘Goed,’ zei Dora, ‘dan hebben we allebei schuld, maar Bruno toch het meest.’
‘Moe zal erg bedroefd zijn,’ en Annie zag met weemoed naar den berooiden
bloemstander. ‘Moe houdt
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zoo van haar planten, en ze heeft ze altijd zoo goed verzorgd.’
‘Ja,’ zei Dora, ‘en wat was Moe blij, als er een nieuw blad aan kwam.’
‘En de mooie beschilderde bloempot is ook stuk.’ Annie liet het hoofd hangen.
‘'t Is allemaal vreeselijk jammer,’ zei Dora met iets eigenwijs in haar stem, ‘maar
het helpt niet, of we er al over zeuren. We moeten maar zeggen - zooals het ook is dat Bruno het gedaan heeft.’
‘Het is eigenlijk niet zoo,’ waagde Annie, ‘ik hield Bruun vast, en ik stootte tegen
het tafeltje.
‘Nu, zooals je dan wilt,’ zei Dora een beetje boos, ‘zeg dan voor mijn part, dat jij
het gedaan hebt.’
Maar daarin had Annie ook weinig zin.
Dora was weer aan het werken gegaan en Annie volgde haar voorbeeld. Ze piekten
ijverig voort.
Het was halfvijf, toen Dora met werken ophield, omdat ze niet meer zien kon.
‘Waren we maar van het begin af aan zoo ijverig geweest,’ zei Annie, die warm
was van het reppen, ‘dan zouden we blij zijn als Moe straks thuis komt, en Moe zou
in haar schik zijn.’.
‘Ja, ik zie er eigenlijk ook tegen op, dat Moe komt,’ zei Dora met een zucht.
‘Zeg, Doortje?’
‘Ja?’ Dora keek op, verwonderd over den buitengewoon vriendelijken toon van
Annie's stem.
De roode schijn van het smeulende haardvuur verlichtte juist Annie's warm
gezichtje.
‘Nu?’ vroeg Dora, toen haar zusje zwijgen bleef.
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Annie scheen het erg moeielijk te vinden, te zeggen wat ze op het hart had. Ze schoof
heel dicht naar Dora toe, en bijna aan haar oor vroeg ze zacht: ‘Zullen we straks toch
maar niet liever de heele waarheid zeggen? Ik vind het zoo naar, Moe voor te jokken;
ik heb toch de meeste schuld.’
Dora zei niets, maar ze kuste Annie's roode wangen, en de zaak was beklonken.
Annie ging naar de keuken, quasi om een praatje met Line te maken, maar
inderdaad om ook aan Line het heele geval naar waarheid te vertellen en haar
valschelijk betichten ruigen vrind vrij te pleiten. Het was goed ook, want Line was
juist bezig zijn eten in den rooden aarden schotel te scheppen, en ze had hem slecht
bedacht dien middag.
Dora zat alleen in de halfduistere kamer en staarde in het vuur. Haar gezichtje
stond peinzend. Ze voelde, dat Annie, die ze zoo graag leerde en bedilde, en over
wie ze zoo vaak den baas speelde, ditmaal háár wat geleerd had. En wat goeds ook.
En ze had respect voor haar jonger zusje.
Om kwart over vijven kwam er een boodschap van mevrouw Hemmink. Ze zou
niet komen eten en waarschijnlijk wel 's nachts bij haar zuster blijven waken. De
meisjes moesten maar niet op haar wachten en om negen uur naar bed gaan. ‘Tante
is zeker erger,’ zei Dora ernstig.
Line dacht er ook zoo over; ze dekte zwijgend de tafel.
Ze was gewend in de keuken te eten, en dat deed ze nu ook.
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Het was verbazend vreemd voor de meisjes, zoo met haar beidjes aan tafel te zitten.
Toen ze eenmaal begonnen waren, vergaten ze Tante's ziekte. Het was zoo aardig,
elkaar te bedienen en je kon maar uitzoeken en nemen wat je wou. Dora, die dol op
spinazie was, nam erg veel, en Annie, die heel niet van vet hield, at alleen het magere
van het vleesch en bewaarde de vette stukjes voor Bruun. Maar het grappige ging er
gauw af. Het was toch erg leeg en saai zoo met haar beiden.
‘Was Pa maar thuis,’ zei Annie.
Maar mijnheer Hemmink was handelsreiziger en kwam meest alleen van Zaterdag
op Zondag thuis, waarna hij dan 's Maandagsmorgens heel vroeg weer vertrok.
Toen de tafel afgenomen was, Werd het nog vervelender.
De meisjes schonken om beurten thee; nu, dat was wel prettig, maar toen zij en
Line ieder drie kopjes gedronken hadden, was de trekpot leeg, en ze verlangden ook
geen thee meer, al was de pot nog heelemaal vol geweest. Want ze hadden er een
wee gevoel van in de maag gekregen; anders dronken ze maar één kopje.
Ze zaten ieder aan een kant van de tafel over haar schoolwerk gebogen. Het werk
vlotte slecht. Dora had sommen, waarmee ze niet terecht kon. Ze probeerde en
probeerde, gaapte, legde de pen neer, liep eens rond, gaapte weer, en liet eindelijk
lusteloos en slaperig het hoofd hangen. Anders was haar moeder er, om haar aan te
sporen en op te wekken, en als het heelemaal
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niet ging met de sommen, haar op weg te helpen. Maar nu - Dora zag geen kans ze
te maken, en gaf het maar op.
Met Annie ging het niet veel beter, hoewel ze het zichzelf niet bewust was. Ze
vertaalde een thema van het Hollandsch in het Fransch, en, daar er geen moedertje
was, dat haar tot kalmte vermaande, en haar dwong de zinnen nog eens na te lezen,
maakte ze het werk maar holderdebolder. Ze zag de moeilijkheden over het hoofd,
en schreef en krabbelde de woorden op tot ze een punt en een streep achter alles
zette, en - het werk af had.
Ze dacht er niet eens aan het na te lezen, ze sloot haar schrift terwijl het nog half
nat was, en ging, de knieën op den trijpen stoel, een boek liggen lezen, waaraan ze
aldoor onder het maken van de thema gedacht had.
Dora beviel het niet erg, dat Annie lezen ging. Ze probeerde nog even een gesprek
aan te knoopen.
‘Was Moe maar thuis gekomen,’ zei ze, ‘dan hadden we alles meteen kunnen
zeggen.’
‘Ja,’ zei Annie langzaam; toen keek ze weer in haar boek.
‘Ik vind het zoo naar te gaan slapen, nu Moe nog niets weet.’
‘Ja,’ knikte Annie; even bleef ze met een schuldig gezichtje op de bloemen van
het tafelkleed turen, toen dwaalden haar oogen weer naar de heerlijke geschiedenis
van Kalif Ooievaar en liet ze Dora aan haar sombere gedachten over.
‘Ik zal je maar niet meer plagen,’ vond Dora. Ze
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had het rekenboekje en haar schrift weggeborgen en haalde de pantoffel te voorschijn;
daaraan bleef ze werken tot het negen uur was. Maar hoewel ze voor háár doen erg
ijverig was, had ze toch een onvoldaan gevoel. Wat zou de juffrouw op school morgen
wel van haar zeggen, nu ze geen enkele som gemaakt had! Ze troostte zich met de
gedachte, dat ze den volgenden ochtend vroeg zou opstaan en dan de vraagstukken
nogeens probeeren. Misschien ging het werk dan beter!
Het was een schrale troost, want Dora was een echte langslaapster. ‘Was Moeke
maar hier!’ zuchtte ze voor de zooveelste maal.
Om negen uur kwam Line binnen. Dora pakte gewillig haar werk in het mandje.
Ze had slaap. 't Was erg ongezellig als je uren achtereen niets hoorde dan het tikken
van de klok en de klachten van een geweten, dat je je luiheid verwijt.
Annie had veel liever willen opblijven, maar ze hield zich goed en sloot haar boek,
hoezeer het haar ook aan het hart ging.
‘Pak je boeken voor morgen in,’ zei Dora moederlijk. Annie deed het. Ze sloeg
nog even haar schrift open, om naar haar thema te zien. Een geheim voorgevoel zei
haar, dat die er niet al te netjes zou uitzien. Toen ze het blad vóór zich had, schrok
ze. Bijna alle letters waren overgedrukt op de schoone bladzij. Wat zag het werk er
uit, gevlekt en gevloeid! En wat woest en slordig geschreven!
Zóó had Annie het zich niet voorgesteld. Ze had er erge spijt van, en graag zou ze
het nu hebben overge-
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maakt. Maar haar berouw kwam te laat. Ze moest nu naar bed. Behalve de straf, die
ze op school zou krijgen, want natuurlijk zou ze de thema moeten overmaken, wachtte
haar nog een vermaning van haar moeder. Moeke zou zich schamen over haar
dochtertje.
‘Nacht Line,’ zeiden de meisjes, toen Line de kaars voor haar had aangestoken.
‘Wel te rusten, jongejuffrouwen,’ zei het dienstmeisje, ‘zult u er aan denken de
kaars uit te doen.?’
‘Zeker,’ zei Dora.
Toen waren ze alleen.
‘Wat vreemd, dat Moe ons niet naar boven brengt,’ zei Annie met een zucht.
‘Ik hoop, dat Tante maar gauw weer beter is, en dat Moe weer bij ons komt.’ Dora
trok haar nachtpon aan, met een gezichtje, dat ver van opgewekt was.
Annie zat op den rand van haar ledikant en trok langzaam haar kousen uit. ‘Wat
een nare dag hebben we gehad, hè?’
‘Ja,’ zei Dora, ‘alles is vandaag verkeerd gegaan. We moeten nu maar gauw gaan
slapen. Zul je me roepen, Annie, als je vroeg wakker bent? Ik heb geen een van mijn
sommen kunnen maken. Ik vind het nu zoo naar, voor Moe ook, dat ik niet beter
mijn best heb gedaan.’
‘Ik zal er aan denken,’ zei Annie, ‘dan maak ik meteen mijn thema over, die ziet
er ook schandelijk uit.’
‘Wel te rusten dan!’
De zusjes gaven elkaar een nachtzoen, en Dora blies de kaars uit. Beiden bleven
nog een tijdlang wakker

Tine van Berken, Een booze stiefmoeder!

24
liggen, ontevreden over zichzelf en vol verlangen naar haar moeder. Dit was de eerste
nacht, dat ze slapen gingen zonder door háár goedennacht gekust te worden.
Ze wisten niet, de meisjes, dat het nooit weer gebeuren zou......

Tine van Berken, Een booze stiefmoeder!

25

Hoofdstuk IV.
De Crisis.
Toen mevrouw Hemmink den volgenden morgen thuis kwam, waren haar dochtertjes
al naar school. Ze sloeg niet zooveel acht op het mishandelde bloementafeltje als ze
anders zou gedaan hebben. Ze was doodmoe, en had blijkbaar moeite op de been te
blijven. Den heelen nacht had ze bij haar zuster gewaakt. 's Morgens was de dokter
gekomen, en had de zieke voor behouden verklaard. Toen ze die geruststellende
mededeeling gehoord had, was Mevrouw gauw naar huis gegaan, in de hoop haar
meisjes nog even te kunnen zien. Maar ze trof het slecht, de kinderen waren juist op
weg.
‘Ik ga wat rusten, Line,’ had ze gezegd, ‘roep me maar om twaalf uur.’
‘Best, mevrouw!’
Om halfeen, toen de meisjes uit school kwamen, was haar moeder nog niet op.
‘Is moe thuis?’ had Dora dadelijk gevraagd.
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Line had wel geknikt, maar ze hadden toch wel dadelijk gemerkt, dat er iets bijzonders
was.
‘Slaapt Moe nog?’ had Annie gevraagd, en het klonk teleurgesteld, want ze brandde
van verlangen, haar moeder een zoen te geven, en haar om vergeving te vragen voor
haar woestheid.
‘Ja, uw Moe slaapt nog,’ zei Line, ‘maar......’
‘Wat?’ vroeg Dora ongerust.
‘Ik weet niet wat er is,’ zei Line omslachtig, ‘en óf er eigenlijk wel wat is. Uw
Moe had me gevraagd haar om twaalf uur te roepen. Nu, dat deed ik. Klokslag twaalf
tikte ik op de deur. Anders, dat weet u, is uw Moe dadelijk bij de hand. Maar nu
kreeg ik geen antwoord. Eerst dacht ik, dat het van de vermoeidheid was, want zoo'n
nacht achtereen waken gaat je niet in je koude kleeren zitten, maar......’
Vier groote oogen zagen angstig naar haar op, en drongen er zwijgend op aan, dat
ze toch voort zou gaan met haar verhaal.
‘Maar toen ik nog eens getikt had en nóg eens, deed ik de deur voorzichtig open.
En daar lag uw Moe in zichzelf te praten, met een hoogroode kleur. Ze sloeg de
oogen op, toen ik binnenkwam, maar zei niets dan: “Water!” Nu, ik heb haar dadelijk
te drinken gegeven. Meer kon ik niet doen, ik kon niemand waarschuwen, en van
huis kon ik niet gaan; ik ben blij, dat u er is.’
‘Ik zal naar den dokter gaan,’ zei Dora flink, en weg was ze. Ze draafde de straat
over, haar hart klopte en ze raakte heelemaal buiten adem, maar daar gaf ze niet om.
Ze rustte niet, voor ze het huis van den
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dokter bereikt had; maar toen ze hem eindelijk te spreken had gekregen, kon ze geen
woord uitbrengen in het eerst, en barstte in schreien uit.
Annie had dadelijk naar haar moeder gewild, maar Line had het haar ontraden.
‘Mevrouw rust nu even,’ had ze gezegd, ‘wacht maar tot de dokter er geweest is. Als
je liever eens bij je oom aanliep, en het zeggen ging, dat uw Moe ziek is?’
Het was Annie nog een kleine troost, dat ze tenminste van dienst kon zijn. Toen
ze terugkwam met haar oom, was de dokter er nog. Hij vreesde zeer voor influenza,
maar kon nog niets met zekerheid zeggen.
Dien middag aten de meisjes weer alleen. Den volgenden dag kwam haar vader
over; hij was gewaarschuwd door zijn zwager. Toen zaten ze wel met hun drieën aan
tafel, maar wat was het een treurig samenzijn, nu Moeder ziek lag!
Anders was het een feest als Pa thuis was, prettiger dagen kenden de meisjes niet.
Nu zaten ze aan tafel, zonder eetlust en bijna zonder wat te zeggen.
De ziekte verergerde. Er kwam een verpleegster in huis en Grootmoe kwam over.
Het was een lange reis voor de oude dame. Ze woonde in Geuldorp, een plaatsje bij
Maastricht. Eens per jaar deed ze anders de reis naar Amsterdam, namelijk in
September, als haar dochter jarig was.
Wat was het stil en leeg in huis, niettegenstaande al die menschen! Dora en Annie
kenden het haast niet meer. Het was of ze aan elke kamer konden zien, dat de vrouw
des huizes ziek lag. De planten kwijnden, omdat niemand er aan dacht ze water te
geven. Over
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de vogelkooi was een doek gehangen, omdat het zingen van den kanarie de zieke
hinderde. Ieder was in een gedrukte stemming, de meisjes zelf niet het minst.
Ze gingen naar school en maakten, thuis komend, haar werk zoo goed ze konden.
En ze verbaasden er zich telkens over, dat het zoo gauw af was. Het was ook haar
eenige afleiding. Spelletjes vlotten niet. Wat was de avond lang en eentonig. En hoe
jammer, dat ze niets voor haar arme, zieke moeder konden doen. Ze deden beiden
haar best zich zóó te gedragen, als ze wisten dat haar moeder graag zien zou. Nooit
waren ze op school ordelijker en vlijtiger geweest. Ze hadden graag alles voor haar
moeder over gehad, en het speet haar dikwijls, dat ze dat niet beter konden toonen.
Het treurigste oogenblik van den heelen dag was dat, waarop ze 's avonds gingen
slapen.
Haar vader en haar grootmoeder zaten dan beneden bij het ziekbed, Line had het
druk, en de meisjes gingen alleen naar haar slaapkamer. Zwijgend ontkleedden ze
zich en dan legden ze zich ter ruste met een bedroefd hart.
‘Wanneer zal Moedertje ons toch weer eens naar bed brengen?’ vroeg Dora op
een avond, zoodra ze alleen waren.
Annie zuchte diep. ‘Als Moe weer beter wordt, zal ik altijd mijn best doen en goed
oppassen,’ dacht ze.
En Dora zei tot zichzelf: ‘Ik heb Moe zoo dikwijls bedroefd en verdriet gedaan;
als Moe blijft leven, zal ik toonen dat ik van haar houd, en alles doen zooals zij wil.’
Tegen elkaar zeiden ze niet van haar plannen, maar
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toch schenen ze die van elkaar te raden; ze kibbelden nooit in die dagen, zooals
anders weleens gebeurde, en waren hulpvaardig en gedienstig.
‘Wat zal het een heerlijke avond zijn, als Moe ons weer eens goedennacht komt
kussen!’ zei Annie, terwijl ze de handen vouwde.
Dora gaf haar zusje een zoen: ‘Ga nu slapen,’ zet ze, ‘misschien is Moe morgen
wel veel beter, de dokter heeft gezegd dat vannacht de crisis zou komen.’
‘De crisis,’ vroeg Annie, ‘wat is dat?’
Dora had het woord gebruikt, zonder zelf recht te weten wat het was; ze had het
van Line gehoord. Maar ze begreep toch wel ongeveer, wat het zeggen wou. ‘De
crisis is het hoogste punt van een ziekte,’ legde ze uit. ‘Dan kan de zieke opeens
beter of erger worden. Net als bij Tante.’ zei ze, blij dat dit haar inviel; ‘den nacht,
dat Moe bij tante waakte, kwam ook de crisis. Tante is gelukkig beter geworden. Ik
hoop, dat het met Moe ook zoo goed afloopt......’
Annie luisterde al lang niet meer. Ze vond het niet prettig, als Dora haar iets
uitlegde; meestal begreep ze het dan toch nog niet, omdat Dora het altijd zoo half
deed, zoo vaag, heel anders dan haar moeder.
Ze behield haar eigen idee over dat woord. Ze stelde zich de crisis voor als een
engel in het wit, die 's nachts met zachten vleugelslag de ziekenkamer binnenruischte,
de pijnen stilde en gezondheid bracht.
Werkelijk werd dien nacht het lot van de arme lijderes beslist. Maar het was niet
de engel, waarvan Annie gedroomd had, het was de engel des doods, die onmerkbaar
naderkwam.
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Toen de meisjes 's morgens wakker werden, stonden haar vader en grootmoeder voor
haar bed. Dora zag het al aan de bleeke, beschreide gezichten, wat ze te vertellen
hadden, en Annie begreep het ook met plotselingen schrik: haar arm moedertje was
ingeslapen voor goed.
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Hoofdstuk V.
Dora en Annie nemen afscheid van haar oud huis.
Het was twee maanden later, toen Dora en Annie van haar oud huis afscheid namen.
Ze liepen voor het laatst de leege kamers door en stapten den kalen, onverzorgden
tuin in. Het leek haar een droom toe, dat ze voorgoed weggingen, dat ze de vertrekken,
waarin ze zoo vaak gespeeld hadden, nooit weer zouden zien, dat ze nooit meer door
die ramen, waartegen ze zoo dikwijls haar neusjes hadden platgedrukt, zouden kijken
naar de zoo bekende straat, naar het banketwinkeltje aan den overkant, waar het altijd
zoo druk was van kinderen, naar den apotheker, die haar 's morgens zoo vriendelijk
toeknikte, en naar de goede oude dame op het bovenhuis, die zoo vaak voor het
venster zat te breien en ook groette als een goede oude kennis.
‘Ben je klaar, meisjes?’
‘Ja, Pa!’
Dora zag nog eens om naar de perkjes, er was dat jaar niets aan gedaan, anders
bloeiden om dien tijd de tulpen en hyacinthen. Wat heerlijk was het dan 's mor-
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gens vroeg in den zoelen tuin te loopen en de geuren van de bedauwde bloemen in
te ademen, en de prachtige teere kleuren te bewonderen! Moe hield zooveel van
bloemen.
‘Kom je?’ vroeg Annie. Dora kwam.
Grootmoeder was ook al gekleed en gereed, de koffers waren al verzonden; een
paar stonden nog in de gang, die werden door den koetsier op de imperiaal geladen.
Eerst stapte Mevrouw Vermeer, de grootmoeder van de meisjes, in, toen Dora en
Annie, toen haar vader. Het was een droevig groepje, die vier in den rouw.
Tante en Oom stonden aan het station, om hun vaarwel te zeggen. Er werd heel
weinig gesproken. Tante schreide en Annie en Dora begonnen ook te schreien, geheel
overstelpt door het groote verdriet, dat haar getroffen had. Toen ze eindelijk de een
na de ander haar tranen droogden en naar buiten keken om de nieuwsgierige blikken
der medereizigers niet te ontmoeten, was er geen spoor van Amsterdam meer te zien,
geen rookenden schoorsteen, geen torenspits meer. Niets dan blauwe lucht en zonnige
weiden.
De meisjes bleven stil zitten turen. Alles zag er zoo vredig uit in den zonneschijn.
En, hoewel ze haar leed nog voelden als iets onherstelbaars, werden haar gedachten
toch afgeleid door de dingen om haar heen. Ze werden benieuwd naar de woning
van haar Grootmoeder, waarvan ze wel al veel gehoord, maar die ze nog nooit gezien
hadden. Als haar moeder was blijven leven, zouden ze er juist dien zomer voor het
eerst zijn heengegaan.
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Het was de bedoeling van mijnheer Hemmink, dat zijn dochtertjes bij Grootmoeder
afleiding zouden vinden en haar verdriet langzamerhand te boven komen. De geheel
vreemde omgeving zou haar goeddoen. Mevrouw Vermeer zou wel het beste de
plaats der overledene bij de meisjes vervangen. Mijnheer Hemmink was natuurlijk
niet in staat voor haar opvoeding te zorgen. Daarvoor was hij te dikwijls afwezig.
Het was een lange reis, van Amsterdam naar Maastricht. Dora en Annie werden
moe van het kijken. Langzamerhand was de lucht betrokken, en toen zij bij Nijmegen
waren, stortregende het. Groote druppels kletsten tegen de raampjes en verdeelden
zich in een menigte fijne spatjes.
De meisjes werden lusteloos en hangerig. Ze begonnen hartelijk naar het eind van
de reis te verlangen. Ze telden de stations, die ze nog te goed hadden, in het
spoorboekje na; wat waren er nog veel, hoewel ze een sneltrein hadden!
Dora beklaagde in stilte haar vader, die zoo dikwijls reizen moest. Tot nog toe had
ze hem altijd benijd en er zich over verbaasd, dat hij klaagde over moeheid en den
vervelenden langen zit in den trein. Zij had sporen iets heerlijks gevonden, maar nu!
Het was kil ook. Het werd echt April-weer, er kletterden hagelsteenen tusschen
de regendroppels.
Toen ze eindelijk, na vijf uur reizens, in Maastricht uitstapten, waren ze wee en
moe. De meisjes hadden doode vingers van de kou, ze rilden, waren slaperig en
verlangden niets liever dan naar bed te gaan.

Tine van Berken, Een booze stiefmoeder!

34
‘Waar is nu de Sint-Pietersberg, Opoe?’ vroeg Annie, zoodra ze op het perron stonden.
Kind, dien kunnen we hier nog met zien, dan moet je eerst een halfuur loopen.
We gaan meteen door naar Geuldorp, als we kunnen, en anders moeten we liever
wachten tot een volgenden keer.’
Het liep hun niet mee, ze waren een kwartier te laat aangekomen, de trein, die hen
naar Geuldorp moest brengen, was al vertrokken, ze hadden de aansluiting gemist.
Nu moesten ze nog drie uur in Maastricht wachten voor ze verder konden.
Mijnheer Hemmink zocht een goed warm plaatsje in de wachtkamer voor ze op.
Toen bestelde hij koppen bouillon en broodjes met vleesch, wat de kleine reizigsters
weer wat opwekte.
Het bleef regenen. Het was volstrekt geen weer om een kijkje in Maastricht te
nemen, en allen bleven dus maar, waar ze waren. Er lagen een paar tijdschriften op
de groote middentafel. De meisjes bekeken de platen, maar ze hadden ze gauw gezien.
Af en toe liepen ze het perron eens op, om te kijken hoe laat het was, en of het nog
niet droog werd.
‘Hoe vind jij het hier nu?’ vroeg Annie; ze stonden met haar beidjes onder de
hooge bekapping van het station, in haar rouwgoed, als zwarte, schuwe vogels.
Dora antwoordde niet dadelijk. Ze keek rond en trachtte door den dichten, fijnen
regen heen te zien, maar het weinige, dat ze kon onderscheiden, was niet zeer
aanlokkelijk. De zwarte spoorbaan in de verte, vol kolengruis, en de berookte, vuile
huizen, en de armoedige pakjesdragers, schurkend in hun lompen, de vuile,
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bloote voeten in erbarmelijk schoeisel, dat alles maakte een treurigen indruk.
‘Afschuwelijk,’ zei ze zacht, op een toon, die verried, dat er tranen in aantocht
waren.
‘Waren we maar in Amsterdam gebleven,’ zuchtte Annie, ‘daar was het beter.’
Ze staarde recht voor zich uit. In de gedachten zag ze het tuintje; zoo kaal als het
's morgens geweest was, was het toch in Annie's oog nu bekoorlijk. Ze dacht aan de
dauwdroppels, die trilden op het frissche gras, en aan de ontbottende twijgen. Ze
dacht aan de fijne blaadjes van den wingerd tegen de grijze schutting, en den schoonen
klaarblauwen hemel, daarboven. Ze zag nog dat eene wolkje, dat als een zilverachtige
sluier in de pure lucht had gezweefd......
‘Ik had nogal gedacht, dat het hier zoo mooi zou zijn!’ zei Dora.
‘Opoe zegt, dat Geuldorp mooi is, en dat er allemaal bergen zijn,’ zei Annie.
‘Heb je één berg gezien?’ vroeg Dora, schouderophalend.
‘We zijn er nog niet.’
‘Neen, we zijn er nog niet, maar het is van Maastricht af maar tien minuten sporen.’
‘Kijk, het is droog geworden,’ zei Annie opeens. Het scheen, dat er weer hoop in
haar hart kwam. Nu het weer opklaarde, werd misschien alles beter.
‘Gaat u mee wat wandelen, Pa?’ vroegen de meisjes.
Mijnheer Hemmink wilde wel, hoewel hij niet veel goeds van het weer verwachtte.
Mevrouw Vermeer bleef liever in de wachtkamer zitten.
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Vlug stapten ze voort, langs de rails van de tram, de breede, recht ongezellige straat
in. Gelijk en gelijkvormig waren de groote gebouwen, als in Amsterdam de huizen
in de nieuwe buurten.
‘Als we de brug over zijn, komen we in Maastricht,’ zei Mijnheer.
‘Zijn we dan nog niet in Maastricht? vroegen de meisjes verbaasd.
‘Neen, dit heet nog Wijk, Maastricht begint pas over de Maasbrug.
Op de Maasbrug was het een mooi gezicht over de rivier, maar Dora en Annie
genoten er weinig van, de Maas zag grauw en troebel, de lucht was bedekt, en het
begon weer te motregenen. Ze liepen nog een eindje verder het breede plantsoen
langs, maar de wegen waren drassig. Groezelige, havelooze kinderen speelden
blootsvoets in de modder, de beenen tot de knieën beslijkt. De meisjes hadden nog
nooit zulke vuile, armoedige kinderen gezien.
‘We moesten maar weer teruggaan,’ zei haar vader, ‘straks komt er weer een
leelijke bui.’
Dora vond het goed, Annie ook. Ze waren niet verlangend om meer van Maastricht
te zien. Ze gingen dus weer terug naar de wachtkamer en zetten zich elk aan een kant
van haar grootmoeder neer. Ze kropen heel dicht bij haar, als kuikentjes onder de
vleugels van de klokhen.
De oude dame keek naar de meisjes, met oogen vol van liefde en medelijden.
‘Komt maar bij me, kinderen, ik zal goed voor jelui zorgen,’ schenen ze te zeggen.
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Hoofdstuk VI.
Drie jaar later.
Het is drie jaar geleden, dat Dora en Annie op een guren voorjaarsavond moe en
treurig in Geuldorp aankwamen. Drie jaar geleden, dat ze bedeesd den drempel
overschreden van het groote zandsteenen huis met zijn breede gangen, waarvan de
wanden met schilderijen waren behangen, en zijn hooge ruime kamers, die wel zalen
leken. Ze waren verwonderd, maar niet bekoord geweest. En toen ze zich 's avonds
in het groote eikenhouten ledikant ter ruste legden, vonden ze de slaapkamer kil en
hol. Opoe's huis vreemd en ongezellig en Geuldorp naar. Ze lagen lang wakker en
dachten met smart terug aan haar oude vriendelijke woning, waar ze zich zoo prettig
thuis gevoelden, en waar ze zoo'n heerlijk leventje hadden geleid met haar lief, lief
moedertje!
Toen ze den volgenden morgen wakker werden, wat was toen alles anders
geweest!......
Het scheelde weinig, of de meisjes verbeelden zich, dat ze in een tooverland waren.
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Het is waar, dat ze den avond te voren weinig van de omgeving gezien hadden. Want
het was donker, toen ze aankwamen, en Geuldorp was uiterst spaarzaam verlicht. Ze
hadden sommige wegen maar op goed geluk afgelegd, zonder iets te kunnen
onderscheiden, alleen voelden ze dat ze tot over de enkels in de klei zakten. Bij Opoe
waren ze gauw het huis ingestapt, zonder dat ze iets gemerkt hadden van den grooten
tuin, die naast de woning lag. Ja, toch - uit het slaapkamerraam hadden ze er het
gezicht op gehad. Maar welk een gezicht!
Niets dan een donkere ruimte, vol zwarte, beweeglijke schaduwen. De kale
boomtakken werden door den wind heen en weer gezwiept, de regen viel in dichte
stralen neer.
Ze waren blij geweest, toen haar grootmoeder de ramen maar had dichtgedaan.
Maar 's morgens!......
Is er wel grooter verschil denkbaar dan tusschen een killen, guren, regenachtigen
voorjaarsnacht, en een vriendelijken, schoonen, lichten lentemorgen?
Doortje werd het eerst wakker. Ze had een zwaar, droevig gevoel, zooals altijd in
de dagen na haar moeders dood. 's Morgens, als ze wakker werd, was ze zich dan
dadelijk het gemis weer bewust geworden. Toen ook, even maar, want terwijl ze nog
liggen bleef met gesloten oogen, zag ze door de wimpers heen het gouden zonnelicht
schemeren, en opeens zat ze op in bed en staarde ze om zich heen met groote, wijd
open oogen. Was dit wel de kamer, waarin ze zich den avond te voren ter ruste hadden
gelegd, en die er toen bij het
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flikkerende kaarslicht zoo triestig en somber had uitgezien, vol donkere,
geheimzinnige hoeken en zwarte schimmen van onbekende meubels?
Doortje was al opgestaan en ze liep op haar bloote voetjes de lichte, hooge kamer
door, waarin het zonlicht heerlijk glansde door de witte kanten gordijnen. Ze schoof
de vitrages op zij en keek naar buiten. Maar nauwelijks had ze één blik door het
venster geslagen, of ze liet verrast het gordijn weer glijden en stoof terug naar het
groote eikenhouten ledikant, om Annie te roepen, die maar altijd scheen te willen
doorslapen.
‘Annie, toe, Annie, sta nu toch éénmaal op! Kijk eens, kom eens mee, - maar kijk
dan toch eens!’
Annie, die oogen nog lodderig en zwaar van den slaap, was opgestaan en
meegeloopen zelfs, met een dom verwonderd gezichtje.
‘Wat is er toch?’ vroeg ze opeens, midden in de kamer stilstaand, alsof ze niet
verder wou. Met beide vuistjes wreef ze langzaam de oogen, zóó langzaam, dat het
scheen of ze ondertusschen weer insliep.
Dora's geduld was ten einde. Ze liep vooruit naar het venster, en trok met een ruk
de gordijnen open. ‘Kijk eens hoe mooi, Annie; wat een heerlijk huis is het hier!’
Annie kwam naderbij, ze was nu klaar wakker, ze zette zich in stille bewondering
naast haar zusje op de breede vensterbank neer en staarde naar buiten.
Recht voor haar lag de groote tuin met de priëeltjes, waartegen de jonge wingerd
begon te ranken. Aan de takken der boomen fonkelden dauwdruppelen door het
schemerig groen der ontbottende knoppen. Maar

Tine van Berken, Een booze stiefmoeder!

40
dat was het niet, wat de meisjes in verrukking bracht. Het was een bijna loodrecht
opschietende rots, die den achtergrond van den tuin uitmaakte.
Annie deed haastig het venster open en keek naar rechts en links. Niets dan hooge
heuvels, zoover ze zien kon. Ruwe zandsteenbergen, sommige begroeid, wisselend
in kleuren, hier helgeel, daar fluweelig mosgroen, meest kurkachtig grauw.
‘O,’ riep Dora opeens, ‘twee geitjes op dat vooruitstekende rotsblok, en kijk, een
klein meisje er achter!’
Zonder dat ze het gemerkt hadden, was haar grootmoeder de kamer ingekomen.
‘Wel meisjes, heb je goed gerust? Hoe vinden jelui het nu hier?’
Dora sloeg haar armen om de hals der oude dame en kuste haar.
‘O, Opoe, 't is hier net een tooverland!’ zei ze.
‘Ik hoop, dat je je hier wel zult kunnen schikken,’ zei de oude dame, met een
moederlijken blik op de kleinen.
Dora en Annie zwoegen op een heeten Julimiddag tegen den hoogen Keutenberg op.
Ze hebben een wandeling van anderhalf uur gedaan om er te komen, en nu ze er
eenmaal zijn, gunnen ze zich den tijd niet uit te rusten.
‘Je ziet paars van roodheid!’ roept Annie, terwijl ze voor de afwisseling achteruit
de gelijkmatige berghelling oploopt.
‘Kijk maar naar je zelf!’ en Dora lacht, omdat Annie al achteruitstappend in een
jongen hazelaar
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terechtkomt. De hoed valt Annie op den neus; als ze hem recht zet, is Dora haar
voorgekomen, en heeft ze moeite haar weer in te halen. Tegelijk bereiken ze den top
van den berg. De armoedige, vervallen huisjes gaan ze voorbij en tusschen twee
mestvaalten door komen ze in een smal gangetje, en als ze dat door zijn, hebben ze
het schoone panorama vóór zich, waarvoor ze den langen tocht ondernomen hebben.
Voorloopig bemoeit Annie zich er heelemaal niet mee. Met een paar sprongen is
ze op een heerlijk groen plekje. Ze laat zich neervallen tegen de helling en gaat languit
liggen, met den rug naar het mooie vergezicht en het hoofd op de armen.
Dora zet zich naast haar neer. Ze wil ook gaan liggen, maar ze heeft geen prettig
plaatsje getroffen, en blijft maar zitten op een bonkigen steen, nog te moe om zich
te verplaatsen.
‘Kijk toch eens, An', wat een heerlijk uitzicht je hier hebt,’ zegt ze na een poosje.
‘Ja,’ mompelt Annie slaperig.
‘Je ziet er niets van!’ - Dora lacht - ‘je bent een echte luie meid,’ zegt ze opgewekt.
Zelf is ze haar moeheid vergeten, opnieuw verrast door het wijde vergezicht. Aan
haar voet helt de Keutenberg vrij steil naar omlaag. Heel in de diepte kronkelt zich
de Geul. Ze kan het riviertje niet volgen met het oog, af en toe verschuilt het zich
achter kreupelboschjes, of wordt het overschaduwd door groote boomgroepen, op
enkele plaatsen ook stroomt het zóó dicht langs den voet van den berg, dat het voor
Dora geheel onzichtbaar is. Het water schittert in de zon, 't lijkt kwik hier en daar,
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zoo fel glanst het. Over de grasvlakte aan den oever ligt een gouden schijn. Grappig
stijf staan de rijen boomen, die de weilanden in groote vakken verdeelen. Een zwaar
beladen hooiwagen, met twee paarden bespannen, volgt langzaam de kronkelingen
van den witten landweg. Dora moet er om lachen, zoo dwaas vindt ze de drukke
pootbewegingen der paardjes, die zoo weinig schijnen op te schieten.
De dorpjes Wijlre en Schoonbron schijnen vlak bij elkaar te liggen, Gulpen in de
onmiddellijke nabijheid. Geestig verheffen zich de kerktorens der dorpen boven de
lage huizen, als zwanenmoeders boven haar jongen. Als Dora bij zichzelve deze
opmerking gemaakt heeft, die ze heel mooi vindt, maakt ze er Annie deelgenoot van,
maar Annie is niet in de rechte stemming om er op in te gaan, ze zegt heel langzaam
en slaperig: ‘Zwanen? Wààr zwanen?’
Dora verwaardigt haar niet met een antwoord. Ze ziet een eind lager de witte
bloempjes van een heggerank, die zich om een hazelaar windt, en gaat er op af om
er haar hoed mee op te sieren. Maar het is zoo prettig koel in de schaduw van den
hazelaar; als ze de bloemen losjes tusschen de tulle gestoken heeft, gaat ze net als
Annie languit liggen, maar achterover. Een tijdje blijft ze nog in het heldere
hemelblauw staren, maar het licht wordt haar gauw te sterk, en de oogen sluitend,
ligt ze nog eenigen tijd met behagen te luisteren naar het gezoem der insecten, - niet
heel lang, want het gegons wordt voor Doortje een wiegeliedje, waarbij ze stilletjes
inslaapt.
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Hoofdstuk VII.
Aan de Keutenberger Bron.
Wie de beide slaapsters zoo zag liggen, zou bezwaarlijk in haar de bleeke kindertjes
herkennen, die drie jaar geleden in haar rouwjurken den voet over haar grootmoeders
drempel zetten. Dora, de oudste, is nu een flink opgeschoten meisje en stevig ook
voor haar dertien jaren; Annie is meer in de breedte gegroeid, ze is nu bijna een hoofd
kleiner dan haar zuster, maar een dikkerd!
En ze zien er zoo gezond en blozend uit! Het is volstrekt geen wonder, dat de oude
mevrouw Vermeer trotsch op haar ferme kleindochters is, en dat haar goedig gezicht
glimlacht en bloost van genoegen als zij ze naoogt, of wanneer ze de heldere stemmen
door het vroeger zoo stille huis hoort weerklinken.
Ook niet, dat haar vader de beide meisjes hartelijk liefheeft, dat hij naar haar
verlangt op zijn reizen, en dat hij zich gelukkig voelt, als ze hem bij elke thuiskomst
aan het station al staan op te wachten en vroolijk babbelend hem vergezellen.
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Toch zijn Dora en Annie niet in alle opzichten in haar voordeel veranderd; bij
tusschenpoozen heeft mijnheer Hemmink dit met bezorgdheid opgemerkt.
Hij weet, dat Grootmamaatje wat zwak en wat erg toegeeflijk voor haar
lievelingetjes is, hij vermoedt dat Dora en Annie op school niet zulke vorderingen
maken als wenschelijk is, maar mijnheer Hemmink is meest op reis, en de enkele
keeren, dat hij tijd heeft naar Geuldorp over te komen, laten de meisjes zich, wat
vanzelf spreekt, van haar besten kant zien. Ook valt mevrouw Vermeer hem nooit
met klachten lastig, omdat ze hem den korten vrijen tijd zoo aangenaam mogelijk
wil maken. Toch zou het hoogst waarschijnlijk voor de meisjes beter zijn geweest,
als ze maar gesproken had.
‘Hoe laat zou het zijn?’ vroeg Dora met schrik, toen ze uit haar slaapje ontwaakte.
Ze keek om naar Annie, maar die was er niet meer. Dora wreef zich de oogen, haar
wangen waren gloeiend, zeker had ze zich in den slaap verplaatst, want ze lag in den
fellen zonneschijn. ‘Ik ben nog eens zoo heet geworden,’ dacht zij; ‘wat vervelend,
dat Annie er nu niet is! Ze zou mijn zakdoek kunnen natmaken, dat ik me eens lekker
kon wasschen.’
‘Annie, An-nie-ie!’ riep ze, ongeduldig de handen in trompetvorm voor den mond
houdend.
Maar er kwam geen antwoord.
‘Natuurlijk is ze weer beneden aan de bron.’ - Dora fronste het voorhoofd, - ‘dat
kind knoeit altijd met water, haar goede blauwe jurk zal er mooi uitzien!’
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Mopperend haastte. Dora zich langs het smalle, kronkelende voetpad naar beneden.
Ze was leelijk uit haar humeur. Af en toe bleef ze staan om te roepen, maar tevergeefs.
Ze was ongeveer ten halve gedaald, toen het haar te binnen schoot, dat ze onder den
hazelaar haar roodleeren zakétuitje had laten liggen. Ze stampvoette van boosheid.
Nu moest ze straks voor dat nare schaap toch weer heelemaal naar boven! Nu nog
in haar eentje terug te keeren om het étuitje te halen, daarin had ze geen zin. In een
zeer ongemakkelijke stemming kwam ze eindelijk aan den voet van den berg. Langs
een grasrijk paadje bereikte ze de Keutenberger bron. Dora was er honderdmaal
geweest. Toch bleef ze nog een oogenblik staan kijken naar den vrij breeden stroom
water, die met zooveel geweld uit de bergopening bruiste. Kristalhelder zag het.
Vlokken sneeuwig schuim spatten vroolijk op. Krachtig schuurde het langs den blank
afgesleten rotsgrond verder en verder naar de Geul toe, die vuil en troebel leek bij
het bronwater. Duidelijk was de plaats te zien, waar het bergstroompje zich in de
Geul stortte, het grauwe water links en rechts op zij dringend.
‘Annie!’ riep Dora, nu meer verbaasd dan boos, ‘Annie-ie!’ Dora keek ongerust
om zich heen. Er kon toch niets gebeurd zijn?
Daar klonk een onderdrukt geluid. Een oogenblik begon Doortje's hart snel te
kloppen. Annie kon zoo woest zijn, misschien was ze van de hoogte naar beneden
gestort en lag ze nu kermend neer......
‘Ha, ha! Hoera!’ Jubelend sprong Annie te voorschijn uit een holte in de rots,
waarin ze zich op het
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eerste geroep van Dora verscholen had. Het was er duf, dompig en kil geweest, en
het wachten had haar vrij lang geduurd. Ze was heel blij, dat ze Dora in haar buurt
hoorde, en bevreesd, dat Dora haar nog niet vinden zou en dat ze nog langer in den
duffen, kouden rotsingang blijven moest, was ze gauw voor den dag gekomen.
De warme zonneschijn deed haar goed na die grafkelderatmosfeer; het groen van
de boomen, het mooie blauw van den hemel, de goudgloed over het gras, alles trof
haar, of ze het in lang niet gezien had.
‘Als je nu denkt, dat je aardig bent geweest, vergis je je erg.’
Met groote oogen zag Annie haar zuster aan. In haar eigen vroolijkheid had ze
heelemaal niet gelet op Dora's ontevreden gezicht.
‘'t Is wel een van de flauwste grappen, die je uit kon halen!’
Annie was op het punt boos op Dora's woorden in te gaan, maar het zonnige, mooie
landschap om haar heen hield haar, zonder dat ze het zelf wist, in de goede stemming.
Ze genoot nog van het zonnetje in haar rug, van de vroolijke kleuren, die ze rondom
zag; de tien minuten wachtens in de duistere grauwheid der uitgehouwen gangen
hadden haar hart zoo dankbaar gemaakt voor de schoone dingen om haar heen, dat
ze het gevoel had, of ze den voet zette in een tooverachtigen lusthof, en allerminst
geneigd was tot kibbelen.
‘Toe, Dottie,’ zei ze, terwijl ze haar arm door dien van Dora heenstak, er niet om
gevend, dat die arm slap en onwillig hangen bleef, ‘toe, wees weer goed
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op me. Laat het een flauwe grap geweest zijn; maar ik verveelde me zoo, je sliep zoo
vast, en ik heb me al zoo'n tijd in mijn eentje moeten vermaken, ik wist haast niet
meer wat ik doen zou. - ‘Zeg,’ - Annie veranderde opeens van toon, terwijl ze op
een dwaze manier haar hoofd schudde, zoodat alle krullen over haar gezichtje vielen
- ‘zeg, kijk eens, ik heb een hoofdbad genomen. Ik ben voorover gaan liggen, plat
op den grond, om uit de bron te drinken - dat drinken uit je hand gaat zoo tergend
langzaam - maar toen ik mijn hoofd bukte om met mijn lippen bij het water te komen,
waren mijn krullen me vóór, die gleden opeens in den stroom. Ik had een gevoel of
ik bij mijn haren getrokken werd, met zoo'n vaart werden ze meegestuwd. Gelukkig,
dat ze echt zijn, anders was ik mijn pruikje kwijt geweest!’
Annie had het spel gewonnen, want Dora, die aldoor nog moeite had gedaan met
waardige onverschilligheid te luisteren, barstte opeens in lachen uit.
Annie's donker, krullig haar hing in natte kurketrekkers naar beneden, groote
druppels rolden langs den rug van haar jurk en verdwenen in de plooien van het
rokje.
Dora, die een oogenblik nog zoo bekommerd was geweest, dat Annie haar rokje
bespatten zou, had er heelemaal geen oog voor, dat er vettige moeten op de
lichtblauwe keurig gestreken jurk achterbleven. Met haar boosheid liet ze ook alle
meerderheid en wijsheid varen. Toevallig raakte ze even Annie's hand aan. ‘Hé, wat
ben jij lekker koel,’ zei ze, ‘ik ga ook wat drinken en me wasschen, want ik heb een
gevoel of ik
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op den brandenden Vesuvius gelegen heb. Maar zeg, waar ben jij geweest met je
haren, want van die plek wil ik niet drinken.’
‘Kom, ben je dwaas,’ zei Annie, ‘dat water is weggespoeld.’
Heel wat opgemonterd door een paar gretige slokken, begon Dora haar gloeiende
wangen met het ijskoude bronwater te wasschen. Frisch en fleurig zag ze er uit na
die kuur.
‘Nu gaan we naar huis, hè?’ vroeg Annie. ‘We moeten den naasten weg maar
nemen.’
‘Ik moet eerst weer naar boven,’ zei Dora, ‘ik ben zoo dom geweest, mijn étuitje
onder den hazelaar te laten liggen.’
Vol moed klommen beiden tegen de steile helling op.
‘'k Wou dat hier maar weer een bron was,’ zei Dora, toen ze buiten adem staan
bleef, om even uit te rusten.
‘Ik ook,’ Annie klakte met de tong, ‘het is wel waar, wat juffrouw Welker zegt:
‘Drinken geeft dorst.’
Dora fronste het voorhoofd. ‘Praat me niet van school of schooljuffrouwen in de
vacantie,’ zei ze.
Zeer verhit stonden ze eindelijk op de plek, waar het geplette gras duidelijk
aantoonde, dat Dora gelegen had. Het roodleeren étuitje leek een bloem, zooals het
daar op eenigen afstand in het gras verscholen lag.
‘Nu gaan we naar huis, hè?’ vroeg Annie, terwijl ze de natte krullen heen en weer
schudde, als om zich voor te bereiden op een langen tocht.
‘Hè, nog niet! Even uitblazen!’
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... begon Dora haar gloeiende wangen met het ijskoude bronwater te wasschen.
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‘Maar, zou het niet te laat zijn? Ik vind, dat de schaduwen al zoo lang worden,’ zei
Annie met een bedenkelijk gezicht.
‘Laat ze lang worden!’ Dora zat zoo makkelijk, en ze hadden nog zoo'n langen
weg voor zich.
‘Werkelijk, we moeten opstappen, we hebben toch straks pianoles, en we moeten
nog een boterham eten ook.’
‘Het kan heel goed zijn, maar ik ben niet van plan mij te haasten,’ zei Dora
uitdagend. ‘Ik begrijp niet, dat Opoe ons zelfs in de vacantie nog achtervolgt met
pianolessen, we mogen toch warempel wel ééns vrij hebben!’
Annie zag wel, dat haar zusje niet in een makkelijke stemming was. Ze vond het
het beste haar mond maar te houden, meestal zakte de booze bui weer gauw.
‘Kom, laten we ook maar opstappen,’ zei Dora na een poosje, ‘mijn aardigheid is
er nu toch af.’
Het was Annie best. Ze had wel hard naar huis willen draven, want ze had die
week slecht gestudeerd, en ze zou zich heel graag nog even willen oefenen, voor de
juffrouw kwam. Maar ze was bang, dat daar nu geen tijd meer voor zou zijn. ‘Zullen
we niet wat harder loopen?’ vroeg ze.
‘Nóg harder?’ zei Dora, bedaard een bloem plukkend. ‘Ga maar vooruit, als je
zoo'n haast hebt.’
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Hoofdstuk VIII.
De pianoles.
‘Neen, maar dát is vreeselijk!’ riep Dora, zoodra ze de oude, met klimop en
muurbloemen begroeide poort van het dorpje achter den rug hadden.
‘Wát is vreeselijk?’ vroeg Annie, die moe en warm was en dorst had en ergen
honger, en in stilte overlegde, dat dit ‘vreeselijke’ wel niet zoo erg zou zijn, als háár
toestand.
‘'t Is zes uur,’ zei Dora ernstig, terwijl ze haar passen versnelde.
Zes uur! Dat was in waarheid verschrikkelijk, want om halfvijf haden de meisjes
thuis moeten zijn, dan werd er thee gedronken en een boterham gegeten, en van
vijven tot zessen hadden ze pianoles.
‘Wat zal Opoe boos zijn!’ zei Annie, die warmte, moeheid, honger en dorst vergat,
en naast Dora voortdraafde.
‘Dat had ik niet gedacht, dat het zóó laat zijn zou,’ zuchtte Dora.
‘Hadden we ook maar wat aangestapt, - maar jij

Tine van Berken, Een booze stiefmoeder!

52
wou niet,’ zei Annie, die boos op zichzelf werd, omdat ze niet flink genoeg geweest
was, alleen vooruit te gaan; Dora zou dan toch wel gevolgd zijn. ‘Je zult zien, dat de
juffrouw al weg is.’
Nu lachte Dora even. ‘Dat zou het ergste niet zijn,’ zei ze.
Ze stonden voor het huis en liepen achterom.
Het dienstmeisje kwam haar al te gemoet. ‘Uw Pa is binnen,’ zei ze.
Dora werd vuurrood opeens: ‘O, Annie - Pa is thuis gekomen,’ zei ze.
‘Pa!’ - het werd met schrik gezegd, Annie beet zich binnen in de wang en de
kinderen zagen elkaar ontsteld aan.
Anders was het altijd een feest voor de meisjes, als haar vader haar tusschentijds
met 'n bezoek kwam verrassen. Het gebeurde soms, dat hij in de buurt moest zijn en
een snoepreisje maakte om zijn dochtertjes eens te zien. Wat een blijdschap was dat
altijd. Maar nu!
‘Is juffrouw Zwollo er?’ vroeg Dora, die een oogenblik de dwaze hoop koesterde,
dat de pianojuffrouw voor dien dag de les had laten afzeggen.
‘Met uw Pa en uw Grootmoeder in de kamer,’ zei Fietje, terwijl ze met een
bedenkelijk gezicht naar de deur van de huiskamer wees.
De hoeden hingen aan de kapstok, de meisjes waren klaar om naar binnen te gaan,
maar beiden draalden.
‘Laten we zeggen, dat we...... dat we den weg zijn kwijtgeraakt,’ fluisterde Dora,
maar voor ze had uitgesproken, had Annie de deur al geopend en trad ze binnen.
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Bij de piano zaten mevrouw Vermeer en juffrouw Zwollo, mijnheer Hemmink stond
met het gezicht naar het raam, zoodat hij niet kon zien, wie binnen kwam.
Als gewoonlijk gingen Dora en Annie het eerst op haar vader af.
‘Dag, Pa,’ zeiden ze op een toon, die opgewekt moest klinken. Ze wilden hem als
anders met een kus verwelkomen, maar mijnheer Hemmink trad een stap achteruit.
‘Hoe komen jelui zoo laat?’ vroeg hij.
Annie keek met een vuurroode kleur even haar grootmoeder aan, toen als om hulp
smeekend naar de juffrouw, eindelijk bleef ze op den grond turen, zonder te
antwoorden.
‘Nu?’ klonk het ongeduldig.
‘We zijn...... we zijn den weg kwijtgeraakt,’ begon Dora, maar de strenge blik van
haar vader deed haar zwijgen.
‘We zullen het daar later wel eens over hebben,’ zei hij. ‘Gaat nu eens even met
mij mee, ik heb je wat te zeggen.’
De meisjes volgden hem, weinig op haar gemak, naar een kleine zijkamer.
Dora voelde zich beschaamd, dat ze gelogen had, ze had wel excuus willen vragen,
maar ze had er den moed niet toe. Ze wist heel goed, dat ze moedwillig lang was
uitgebleven. Dat ze met opzet elke gedachte aan de les had opzij geschoven.
Haar vader fronste even het hoofd, voordat hij met een droge stem begon te spreken.
‘Je hebt de juffrouw een uur laten wachten,’ zei
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hij, ‘daarvoor moet je dadelijk excuus vragen. Daarna krijg je een extra les, die jelui
zelf van je zakgeld bekostigt. Ik heb gehoord, dat je wel meer “voor de aardigheid”
te laat komt. Jelui hebben het recht niet, den tijd te verbeuzelen. Je moet nu zelf maar
leeren, dat tijd geld is. Adieu! Ik moet straks weer op reis, ik heb anderhalf uur op
jelui gewacht, over drie kwartier ga ik weg, dan is de les nog niet geëindigd. Ik zal
je dus na de les niet meer zien.’
Mijnheer Hemmink ging weer naar de huiskamer, de meisjes volgden. Ze hoopten
in stilte, dat haar vader niet bij de les zou blijven, maar hij zette zich op een stoel bij
de tafel neer, en begon een krant te ontvouwen, die hij in den zak had.
Dora, die altijd het eerst aan de beurt was, naderde beschroomd de pianokruk. Ze
had er wat voor over gehad, als Annie in haar plaats geweest was. Nu moest ze nog
excuus vragen ook. ‘Het spijt ons, dat we u zoo lang hebben laten wachten,’ zei ze,
rood wordend.
‘Het spijt mij ook,’ zei juffrouw Zwollo kort, ‘'k hoop, dat het niet meer zal
gebeuren.’
Dora bladerde in het muziekboek, het scheen moeite te kosten de juiste bladzij te
vinden.
‘We zijn tot hiertoe gekomen,’ zei ze.
‘Ja, oefening negentien en twintig heb je bestudeerd. Begin maar.’
Dat was nu juist, wat Dora vermijden wou. Ze had immers niets bestudeerd. Ze
had de heele vacantieweek verluierd en, zonder op haar grootmoeders vermaningen
en aansporingen te letten, geen toets aangeraakt.
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Ze onderdrukte een zucht en begon met den moed der wanhoop te spelen.
Hoezeer ze zich ook op dat oogenblik inspande, het baatte haar weinig. Het stukje,
dat ze bij dagelijksche oefening met veel gemak had kunnen leeren, lukte niet bij
den eersten keer, al deed ze ook nog zoo haar best. Wat had ze nu een berouw! Wat
speet het haar nu, dat ze niet van de lange vrije dagen tenminste een halfuur besteed
had aan haar studie. Maar het hielp niet, of ze zich al met die gedachten kwelde,
berouw komt altijd te laat. Bij de tweede maat ging het al verkeerd.
‘Begin nog eens,’ zei juffrouw Zwollo, die de fout aan zenuwachtigheid weet.
Dora deed het, maar hoewel ze met haar geheele aandacht bij het werk was, en
het uiterste beproefde om de muziek voor onder- en bovenhand gelijk te lezen, en
de juiste toetsen aan te slaan, het gaf haar weinig; de tweede maat was weer fout.
‘Er staan twee mollen, jij speelt kruisen,’ zei de juffrouw zachtzinnig.
Dora knikte, vertrok angstig haar gezichtje en begon opnieuw. Ze bracht het nu
een klein eindje verder, maar al heel gauw klonk weer een schrille dissonnant, die
haar nu heelemaal van streek bracht. Wat zou haar vader wel van haar denken!
Vreeselijk was het, dat hij alles hoorde!
‘Nummer negentien schijn je niet te kennen, die zullen we straks nog eens nemen;
speel eerst nummer twintig.’
Met een diepen zucht keek Dora het stukje in. De hoop, er iets van terecht te
brengen, verdween bij den
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eersten oogopslag. Het was veel moeilijker dan het vorige. Ze begon er aan, maar
bleef op het eind van de eerste maat steken.
‘Heb je niets bestudeerd?’ vroeg de juffrouw.
Dora voelde zich, of ze op spelden zat, of ze gemarteld werd. ‘Neen, juffrouw,’
klonk het eindelijk.
Annie, die achter in de kamer aan een klein tafeltje zat, leed in stilte met haar
zuster mee. Haar hart klopte, straks zou het hààr beurt zijn!
‘En waarom niet?’ vroeg de juffrouw.
Mijnheer Hemmink legde zijn krant neer en keek op, het was Dora als voelde ze
dat. Het was haar onmogelijk eenig antwoord te geven.
‘Heb je geen tijd gehad?’ vroeg juffrouw Zwollo weer.
De oude mevrouw Vermeer verschoof onrustig haar stoel. Het speet haar zoo, dat
de meisjes zich niet voor de les hadden voorbereid, en dat haar vader dit nu juist
merkte. Ze verweet zichzelf, dat ze er niet met wat meer strengheid op had
aangedrongen, dat ze studeeren zouden.
‘Ja juffrouw,’ klonk het eindelijk met moeite van Dora's lippen.
‘Dus enkel uit luiheid heb je niets gedaan?’
Dora voelde zich rampzalig, klein, nietig en vernederd. Ze had de oogen
neergeslagen. Ze voelde heete tranen in haar oogen opwellen en tot geen prijs wou
ze huilen. Ze slikte even en klemde de tanden opeen. Haar vingers klemden zich
krampachtig samen. Hoe verachtelijk kwam ze zichzelf voor!
‘We zullen probeeren, het nu samen te leeren,’ zei

Tine van Berken, Een booze stiefmoeder!

57
juffrouw Zwollo, die een beetje medelijden met haar leerling kreeg en het blad
terugsloeg.
Daar kwamen de tranen, twee tegelijk, en spatten op Dora's hand. Snel veegde zij
ze af aan haar jurk, en trachtte te beginnen. Maar de noten dansten haar voor de
oogen, ze kon ze niet zien door het floers van haar tranen, en ze moest ze wel
afwisschen met den zakdoek, voor ze kon aanvangen.
Beschaamd, boos op zichzelf en bovenal diep ongelukkig, zat Dora nu een half
uur voor de piano en tobde en knoeide; het wou niet vlotten, ze kon er haar gedachten
niet bijhouden. De les leek haar eindeloos.
Toen het half acht sloeg, knikte de juffrouw met het hoofd en Dora stond op.
Zorgvuldig de oogen van haar vader vermijdend, ging ze naar den uitersten hoek van
de kamer, als een hond, die wegkruipt uit angst voor straf.
Annie zag bleek, toen ze ging zitten. Zouden nu de kwellingen opnieuw beginnen?
Zou ze dezelfde comedie vertoonen als Dora en er maar op los spelen? Ze schraapte
de keel, sloeg met een gevoel van schuld de oogen neer en zei zacht maar duidelijk:
‘Ik heb ook niet gestudeerd.’
Het was er uit; ze zuchtte. Hoe zwaar de bekentenis haar ook gevallen was, ze was
nu maar blij, dat ze het gezegd had. Maar opeens schrikte ze. Ze hoorde met geweld
een stoel neerzetten, en haastig omkijkend zag ze haar vader, die met verstoord
gezicht de kamer uitging. Grootmoeder volgde hem.
Annie had hem wel na willen vliegen en excuus vragen, maar ze dorst niet.
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Juffrouw Zwollo sprak haar ernstig toe; ze hoorde het ternauwernood, ze dacht aan
haar vader, ze zag de rimpels in zijn voorhoofd en zijn vreemden, strengen blik. Nog
voor ze het eerste stukje ten einde had gespeeld, zag ze een donkere schaduw, die
langs het raam gleed. Het was haar vader, die den hoed afnam om juffrouw Zwollo
te groeten. Hij was geheel gekleed en ging blijkbaar weer naar den trein. De adem
stokte Annie in den keel. En een groot verdriet kwam over haar, dat Vader heenging,
zonder dat ze hem goedendag gekust en hem om vergeving gevraagd had.
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Hoofdstuk IX.
Slechte rapporten.
Vroolijk scheen het zomerzonnetje in de huiskamer, op het heldere servet van de
ontbijttafel, op het nikkelen theeservies, op de veldbloemen in de vaas voor het raam
en bovenal op het glanzige witte haar van de oude mevrouw Vermeer, die met teedere
zorg de boterhammen voor haar lievelingen met vleesch en koek belegde. Ze pakte
de stapeltjes elk in een servetje, wikkelde ze toen in bruin papier en deed een touwtje
om elk pakje.
Onrustig keek ze naar de klok. Waar bleven de meisjes toch, dachten ze er niet
aan, dat de vacantie voorbij was, dat ze weer naar school moesten en tijdig dienden
klaar te zijn?
Ze stond juist op, om eens te gaan kijken, toen de deur geopend werd en Dora en
Annie met losse jurken de kamer binnensnelden.
‘Dag Opoe, goedenmorgen Opoe! Wilt u even mijn jurk vastmaken?’
‘Maar Dora, Annie kan toch jouw jurk wel vast-
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knoopen en jij die van Annie!’ klonk het zacht berispend, maar tegelijk waren de
oude vingers al bezig, het werk te doen, dat de meisjes hadden nagelaten.
‘Och, Opoe, ze staat nooit stil, als ik haar help,’ zei Dora.
‘En zij kriebelt me altijd en ze doet het zoo langzaam,’ pruilde Annie.
‘Je moet toch heusch leeren jezelf te helpen, andere menschen zouden het schande
vinden, dat zulke groote kinderen nog aangekleed moeten worden.’
Dora en Annie letten er niet eens op, wat haar grootmoeder zei, ze waren aan tafel
gaan zitten en aan haar boterham begonnen. Bovendien schenen ze iets op het hart
te hebben, dat al haar denken in beslag nam.
‘Zeg jij het nu,’ fluisterde Dora, terwijl ze haastig een slok melk nam, opdat haar
grootmoeder, die een beetje doof was, niet zou merken dat ze gesproken had.
‘Neen, doe jij het,’ fluisterde Annie terug, ‘ik heb het den vorigen keer gezegd.’
‘Ik durf heusch niet,’ en Dora sneed een reepje brood in veel kleine stukjes, want
alle trek was verdwenen.
‘'t Is al zoo laat, straks moeten we weg,’ zei Annie.
Het was Dora niet meer mogelijk, een stukje brood te eten. Als een drukkende last
woog haar de gedachte op het hart, dat Opoe de rapporten nog moest inzien. Een dag
vóór de vacantie al, hadden ze op school de gedragboekjes meegekregen, maar die
waren van bei-
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den zoo slecht geweest, dat zij ze thuis niet dorsten laten zien; en op school hadden
ze ieder drie werkwoorden opgeloopen, omdat ze de boekjes niet hadden meegebracht.
Het maken van de werkwoorden beteekende niets in vergelijking met het toonen
van de rapporten. De heele vacantie hadden ze het al uitgesteld, en er zoo min
mogelijk aan gedacht, maar nu moest het gebeuren.
‘Berg je pakjes brood in je tasch,’ zei de oude dame, die niets gehoord had van
het gesprek van de kinderen, ‘en maakt wat voort, dat je niet den eersten morgen te
laat op school komt.’
‘Zég het nu toch,’ drong Annie aan.
‘Jij hebt makkelijk praten,’ zei Dora, die weer een slokje melk nam, of dat haar
moed kon geven. Een haastige blik op de klok zei haar, dat ze werkelijk geen tijd
meer te verliezen had.
‘Vraag jij dan, of Opoe het niet aan Pa zegt,’ zei Dora en tegelijk stond ze op om
haar schooltasch te halen, waarin de eenvoudige, dunne boekjes vier weken verborgen
waren geweest.
‘Opoe,’ zei ze schijnbaar opgewekt, ‘zoudt u even willen teekenen, we hebben
onze rapporten bij ons.’
‘Hier is pen en inkt, Grootmoe,’ zei Annie, den inktkoker neerzettend en haastig
haar rapport onder dat van Dora schuivend.
‘Maar kinderen, wat een haast! Kom je daar nú pas mee aan? En je hebt vier weken
tijd gehad, om ze me te laten zien!’
‘We hebben er niet aan gedacht,’ zei Dora.
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Maar de oude dame schudde ernstig het hoofd. ‘Dat is jokkenpraat,’ zei ze, den bril
uit het schildpadden huisje te voorschijn halend.
Dora kneep Annie in den arm, terwijl ze haar grootmoeder één voor één de cijfers
zag nagaan en met die van de vorige maand vergelijken.
Toen de oude dame aan de cijfers voor gedrag en vlijt gekomen was, keek ze,
langzaam en droevig het hoofd schuddend, haar oudste kleindochtertje aan.
‘Maar Dora, dat is toch te erg, een t w e e voor vlijt en een t w e e voor gedrag, in
plaats van twee vijven. Wat zal je vader daar wel van zeggen?’
Dora was naderbij gekomen en sloeg de armen om den hals van haar grootmoeder.
‘O, zegt u het niet aan Pa,’ smeekte ze.
‘Neen, Opoe, zegt u het alstublieft niet aan Pa,’ vleide Annie nu ook.
‘Is jouw boekje ook zoo leelijk?’ vroeg mevrouw Vermeer, terwijl ze zacht maar
beslist de liefkoozingen van de meisjes afweerde.
Toen de oude dame ook Annie's rapport had ingezien en opkeek, stonden haar de
tranen in de oogen.
De meisjes ontstelden ervan, ze hadden een ernstige vermaning verwacht, maar
dát niet. Dora voelde een groot zelfverwijt in zich opkomen, en Annie waagde het
zacht te zeggen, dat ze een volgende keer beter zouden oppassen.
Mevrouw Vermeer schudde langzaam het hoofd.
‘Dat heb jelui zoo dikwijls beloofd,’ zei ze, ‘en elken keer zijn de cijfers minder.
Ik vrees, dat je vader
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gelijk heeft: jelui hebt strenger leiding noodig dan de mijne.’
Annie zag Dora een oogenblik vragend aan, maar Dora zag het niet, ze volgde
met de oogen de bevende bewegingen van de pen, waarmee haar grootmoeder haar
handteekening onder de rapporten zette.
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Hoofdstuk X.
Een verrassing.
‘Het buitenleven is alleraardigst,’ zei Dora, op een mistigen Octoberdag uit school
komend ‘maar het wordt toch op den duur vrij saai.’
Annie zag om zich heen; ze hadden een lange wandeling te doen, iederen middag.
Haar weg voerde langs de Geul en behoorde in den regentijd juist niet tot de
aangenaamste. Beider schoenen waren zwaar van rosse klei.
Een witte damp scheen uit de heuvels op te stijgen, de levendig bruisende Geul
zag troebel, witjes gleed de zon weg achter de bergen in de verte.
Annie sjorde haar schooltasch tot aan den schouder op; ze had graag de handen
vrij bij het loopen, en het speet haar, dat meisjes niet evenals soldaten den ransel op
den rug konden vastgespen; jongens deden dat immers ook wel.
‘Ja, nu ziet alles er onplezierig uit,’ zei Annie onverschillig. ‘Maar vanmorgen,
toen was het heerlijk weer!’
Dora was in een brommerige stemming. ‘We zullen
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het niet lang meer mooi hebben,’ klaagde ze, ‘over een paar weken is het November,
naarder maand ken ik al niet. Kijk de boomen nu al eens, er zit bijna geen blad meer
aan. En dan is het den halven dag donker. Ik begrijp niet waarom de menschen niet,
evenals sommige dieren, een winterslaap houden!’
Annie lachte, ze tastte in haar zak en haalde er een hand vol beukennootjes uit,
die ze aan Dora presenteerde, maar Dora bedankte. Je moest er zoolang aan pellen,
en de kleine pitjes vond ze die moeite niet waard.
Annie wél; als een eekhoorntje pelde ze haastig de nootjes en at ze smakelijk op.
‘Het is hier zoo'n mooie streek,’ zei ze tevreden, tusschen twee hapjes in; maar
daar ze haar aandacht uitsluitend aan de vruchtjes wijdde en heel niet op den weg
lette, struikelde ze over een boomwortel, gleed uit en viel met beide handen vooruit
in de modder. Ze sulde nog een eind voort, want het pad helde en het kostte haar
groote moeite om weer op de been te komen, zoo glibberig en drassig was de grond.
‘Een prachtige streek!’ lachte Dora, toen het bleek, dat Annie zich gelukkig niet
bezeerd had, ‘alleen soms wat levensgevaarlijk, maar dat went wel.’
‘Kijk ik er eens uitzien,’ zei Annie, die, met de handen zoo ver mogelijk van zich
af, de breede strook modder op haar rok bezag.
‘Niet aankomen, stil laten drogen,’ zei Dora wijs, ‘hoe meer je er aan knoeit, des
te moeilijker gaat het vuil er later af.’
‘Ik wil alleen mijn handen even gaan wasschen,’ zei Annie en ze sloeg een smal
zijpaadje in, dat naar de
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Geul voerde. Ze zette den voet schrap tegen een overhangenden wilg en bukte zich.
Met geweld stroomde het water haar tusschen de vingers door, klotsend en bruisend.
‘Al klaar!’ juichte Annie, de handen aan haar zakdoek afdrogend.
‘Ik wou,’ zei Dora, het afgebroken gesprek vervolgend. ‘dat we maar in een stad
woonden, zooals vroeger; ja, dan zou het prettig zijn, 's zomers voor een paar weken
hier naar toe te gaan. Van het nare van een winter merk je in een stad bijna niets.
Weet je nog wel, An, hoe gezellig bijvoorbeeld de avonden vóór Sint-Nicolaas waren,
als we naar mooie uitstallingen gingen kijken? Hè, die heerlijke, verlichte ramen, en
die gezellige drukke straten, daar verlang ik nog wel eens naar!’
‘Wij stonden altijd voor de banketbakkerswinkels, zei Annie lachend, ‘en voor de
speelgoedwinkels. Toen hielden we nog van poppen.’
‘En de boekwinkels dan,’ zei Dora. ‘Maar dat is het niet alleen. Je woont veel
dichter bij elkaar, je hebt veel meer kennisjes. Je wordt nog eens hier en daar
uitgevraagd.’
‘Dat komt nu allemaal door den brief van Betsie,’ zei Annie, ‘die zal anders ook
wel zooveel niet uitgaan.’
‘Nu, als je in één week naar een partij, een verjaardag en een gezellige bijeenkomst
gaat, schikt het nogal.’
‘Het treft zeker zoo, dat alles tegelijk komt.’ Annie begon al dat geklaag te vervelen.
‘Den heelen langen winter hebben we nog niet zóó
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veel uitspanning, bij ons is nooit eens iets bijzonders,’ zei Dora.
Maar toen ze thuis kwamen, bleek het, dat er wel iets bijzonders was.
Mevrouw Vermeer zat aan de tafel bij de ouderwetsche staande-lamp met een
brief in de eene en een portret in de andere hand, en zoo aandachtig tuurde ze naar
het jonge vrouwengezicht vóór haar, dat ze het binnenkomen van de meisjes niet
eens opmerkte.
‘Dag, Opoe; o, wie is dat?’ vroeg Annie opgetogen.
‘Wat een beeldig mensch,’ zei Dora, met een bewonderenden blik op de fijne
trekken en het weelderige, krullende haar.
‘Wat een mooie, ernstige oogen, Opoe,’ zei Annie. die in haar opgewondenheid
heel haar modderigen rok vergat, en genoeglijk tegen de oude dame aanleunde.
‘Wie is dat?’ vroegen de meisjes nieuwsgierig.
Met een diepen zucht legde de oude mevrouw Vermeer het portret op de tafel neer.
Een oogenblik zag ze de meisjes ernstig en onderzoekend aan en met een stem, die
even beefde, omdat ze aan haar eigen gestorven dochter dacht, zei ze zacht: ‘Jullie
aanstaande moeder, kinderen. Je vader gaat weer trouwen. Ik zou me erg vergissen,
als jelui in haar niet een goede, flinke moeder krijgt.’
‘Een moeder?’ vroeg Annie. die nooit aan de mogelijkheid gedacht had. dat haar
vader zou kunnen hertrouwen.
‘Een stiefmoeder!’ zei Dora een beetje schamper; toch rijmde de beteekenis. die
ze aan het woord hechtte, slecht met het flinke maar zachte en lieve gezicht.
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‘Zaterdagavond komt je Pa met de juffrouw hier, dan kunnen we eens kennis maken;
Zondagavond gaat ze al weer naar Amsterdam, want Maandagmorgen moet ze op
school zijn.’
‘Is het een schooljuffrouw?’ riep Dora, bijna op een toon van afkeer.
‘Een onderwijzeres, ja,’ zei de oude dame, maar ze voegde er niet bij, dat ze dat
in haar hart voor de meisjes uitstekend vond.
Annie keerde zich met een donkeren blik van het portret af, Dora liep fluitend de
kamer uit, om haar mantel op te hangen.
De oude mevrouw Vermeer dacht in stilte, dat het hard tijd werd, dat de meisjes
manieren leerden. Ze voelde wel, dat zijzelve te oud en te zwak was om zich te doen
gelden. En hoewel ze er met schrik aan dacht, dat de meisjes van haar gescheiden
zouden worden, ze beaamde toch, dat het beter was, vooral voor de kinderen.
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Hoofdstuk XI.
Wat er op school van gezegd werd.
De school, waarop Dora en Annie gingen, was eigenlijk een kostschool. Maar zij
waren er, met nog eenige andere meisjes uit den omtrek, dagleerlingen.
Ze kwamen 's morgens om negen uur, dronken op school koffie en keerden om
vier uur weer naar huis terug.
Dora en Annie kwamen, den morgen nadat ze het groote nieuws gehoord hadden,
bijzonder vroeg op school. Het was een mooie ochtend, frisch en helder, een paar
internen liepen in den tuin te genieten van het mooie weer.
Pim van Alfen - ze heete Wilhelmina, maar de vriendinnen hadden haar Pim
gedoopt - kwam haar al tegemoet. Pim was Dora's vriendin, een vriendelijk en
hartelijk, maar wel wat overdreven kind.
‘Goedenmorgen!’ begon ze vroolijk, ‘wat een verrukkelijk weer, hè? O Annie,
wat heb je daar een beelderige jurk, wat een allerliefst ruitje!’
‘Ik ben gisteren in de modder gevallen,’ zei
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Annie, ‘vanmorgen was mijn jurk nog niet droog.’
‘O, dat is vreeselijk, die mooie cheviot jurk. 't Is te hopen, dat de modder er maar
goed uitgaat, hè?’
Als Annie over den val en de beslijkte jurk had willen uitweiden, had ze in Pim
een willige toehoordster gevonden; maar de meisjes hadden wel wat anders te
vertellen.
‘We krijgen een stiefmoeder,’ zei Dora opeens.
‘Wàt zeg je?’ riep Pim zoo ontsteld, dat drie, vier meisjes tegelijk kwamen
toesnellen.
‘Wat is er? Is er wat gebeurd?’ riepen ze, in te stellige verwachting dat óf Dora óf
Annie een groot ongeluk was overkomen.
Dora herhaalde haar woorden, en ze genoot van de uitwerking.
Dat was vreeselijk, dat was ontzettend.!
‘Arm kind,’ zei Pim, terwijl ze in een vlaag van teederheid en medelijden haar
arm om Dora's middel sloeg. Pim van Alfen, die een uitstekend hart had, maar juist
niet zeer verstandig was, had van de meeste zaken al zeer bekrompen opvattingen.
Ze kon zich een stiefmoeder niet anders voorstellen dan als een boosaardig mensch.
Onwillekeurig kwamen haar de sprookjes uit haar jeugd voor den geest, ze dacht aan
de valsche stiefmoeder van Sneeuwwitje en rilde.
‘Pa heeft aan Grootmoeder een brief geschreven,’ zei Annie, ‘er was een portret
bij.’
‘Een leelijk mensch zeker,’ zei Pim met afgrijzen.
‘N-neen,’ begon Dora langzaam.
‘Neen,’ zei Annie eerlijk, ‘ze is mooi, werkelijk heel mooi.’
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Maar Pim van Alfen's gezicht klaarde niet op bij die mededeeling. ‘Zooveel te erger,’
zei ze somber, ‘die er het mooist uitzien, zijn dikwijls het slechtst.’
‘Martha Velzen, die hier twee jaar geleden op school ging, weet je wel, Pim,’ riep
Bertha Meynen, een der andere meisjes, ‘die had ook een stiefmoeder. Ik heb niet
bij Martha in de klas gezeten, maar ik heb veel van haar hooren spreken. Ze was
altijd gekleed als een bedelaarster; als de directrice niet naar haar huis schreef, dat
er kleeren moesten zijn, werd er nooit wat gestuurd. Zakgeld heeft het kind nooit
gehad, zoolang ze op school was. En van in de vacantie naar huis gaan was geen
sprake, ze moest altijd hier blijven.’
‘Misschien worden jullie hier dan ook wel internen,’ meende een der meisjes; ‘je
stiefmoeder zal jullie wel niet bij zich aan huis willen hebben.’
Dora keek een oogenblik beteuterd.
‘Och, wel neen,’ zei ze toen, ‘dan konden we immers wel bij Grootmoeder blijven,
dat zou zoo erg niet zijn. Als Pa trouwt, gaan we in Amsterdam wonen......’
‘Hè, dat is heerlijk,’ zei Pim van Alfen opgetogen.
‘'t Hangt er maar van af, wat je heerlijk noemt,’ vond Dora, wier lust in het
stadsleven sinds den vorigen dag vrijwel bekoeld was. ‘Het scheelt veel onder welke
omstandigheden je er bent. Mijn nichtjes Mina en Betsie, ja, die hebben het goed,
die gaan altijd uit; maar als je een stiefmoeder hebt, zal er van uitgaan wel weinig
komen.’
Dora lachte schamper. De heele klas had zich van lieverlede om haar en Annie
heengeschaard en allen
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namen hartelijk deel in ‘de ramp’, die beiden had getroffen. Alleen een van nature
stil meisje had een tijdje met groote, verwonderde oogen bij het troepje staan luisteren.
Het was Marietje van Laar, een klein hartelijk ding, ieders lievelingetje.
‘Maar zeg, dat meenen jelui toch niet, dat een stiefmoeder vanzelf slecht moet
zijn. Ik heb óók een tweede moeder, maar jelui weet toch, dat Moe niet slecht of
boosaardig is!’ Marietje eindigde met een helderen lach, die klonk als een blij klokje.
De grootste verbazing teekende zich op elk gezicht. Alle meisjes kenden het lieve,
opgwekte vrouwtje, dat iedere maand haar dochtertje bezoeken kwam. Allen hadden
wel eens een lach of een prettig woord van haar gehad en allen kenden ook de heerlijke
Amstelflikjes, die ze nooit verzuimde mee te brengen. Niemand had vermoed, dat
die vriendelijke, hupsche, gulle dame, die blijkbaar zooveel van Marietje hield, haar
stiefmoeder was.
‘Is dat je stiefmoeder?’ vroeg een van de meisjes op bijna ongeloovigen toon, ‘en
je hebt er nooit wat van gezegd?’
‘Er is nooit over gesproken,’ zei Marietje; ‘nu zien jelui wel,’ ging ze voort, terwijl
ze lachend eerst Dora en toen Annie aanzag, ‘dat je je niet zoo erg ongerust hoeft te
maken.’
Pim van Alfen keek nog zeer bedenkelijk. ‘Jou stiefmoeder is een uitzondering,’
zei ze, ‘maar de regel wordt door een uitzondering alleen maar bevestigd!’
‘Onze aanstaande moeder is een onderwijzeres,’
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zei Annie met een benepen gezicht. In stilte dacht ze er over na, wat die onderwijzeres
wel van haar vorderingen zeggen zou, en wat haar oordeel over haar en Dora zijn
zou, zoo ze de rapporten eens te zien kreeg.
Een onderwijzeres! Dat was het ergst van alles! Dat deed de maat overloopen!
Een schooljuffrouw! Alle dames onderwijzeressen passeerden in een oogenblik de
revue, vooral die, waarop de meisjes wat te zeggen hadden.
‘O,’ fluisterde Bertha Meynen, die een knoeister was in alle talen, maar
voornamelijk in het Engelsch, ‘denk eens dat miss Johnson mijn moeder werd! Dan
kon evengoed die hark het zijn!’ zei ze, wijzend op een zeer stakerige hark, die tegen
een boom was opgezet.
‘Neen,’ riep Pim van Alfen, maar meteen liet ze haar stem dalen en zachtjes ging
ze voort: ‘stel je eens voor, dat de directrice je moeder was, wat zou je dan een
leventje hebben! Geen oogenblik zou je uit de plooi mogen komen, altijd zou je met
een buiging je moeder moeten naderen, je zou het hart niet hebben, dat je een woord
méér zei, dan noodig was. En natuurlijk zou je altijd in het Fransch moeten spreken.
Geen lach zou over je lippen mogen komen, zoolang je leefde......’
Allen, zelfs Dora en Annie barstten opeens in een schaterlach uit, om de dwaze,
overdreven voorstelling. Maar hoe vreemd keken ze op, toen de directrice zelf opeens
uit het priëeltje, waarbij ze hadden staan babbelen, te voorschijn trad en haar lachend
zei, dat het tijd was om naar binnen te gaan.
Had Mevrouw het gehoord of niet? De meisjes konden er niet uit wijs worden;
maar ze hadden niet veel
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tijd er over na te denken, want de bel werd geluid en allen zochten haar plaatsen op.
De juffrouw, die het eerste uur les in het rekenen gaf, vond de meisjes zeer
verstrooid, en dat waren ze ook. Want de meesten dachten meer aan het ijselijke lot,
dat Dora en Annie te wachten stond, dan aan de sommen, die uit het hoofd moesten
worden opgelost.
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Hoofdstuk XII.
Die dragonderachtige dame?
Te vijf uur zou de trein, op dien gewichtigen Zaterdagavond aankomen, om kwart
voor vijven stonden de meisjes al gekleed en gereed op het kleine perron.
Ze zagen er in de puntjes uit. Haar grootmoeder had ze met de meeste zorg gekleed
en eigenhandig Annie's zijden ceintuurlint gestrikt. Fietje had de laarzen der meisjes
zeldzaam blinkend gepoetst. De oude mevrouw Vermeer had ook het haar van haar
kleinkinderen opgemaakt, ze deden het zelf vaak zoo onhandig. De meisjes waren
van top tot teen om door een ringetje te halen.
Een kwartier wachten is een lange tijd, vooral als je, zooals zij, dol nieuwsgierig
bent. Ze brandden van verlangen om te weten, of haar nieuwe moeder in de
werkelijkheid mee of tegen viel. Op een portret kon je zoo weinig afgaan, vonden
ze, en ze wisten voorbeelden aan te halen van groote menschen, die op de
photographie klein en nietig leken, en omgekeerd van dwergen, wier beeltenis aan
reuzen deed denken. Blonde menschen
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toonden vaak zwart, en donkere schenen dikwijls op het portret lichtblond. Een
vriendelijk gezicht leek soms barsch en stug; het gezicht van de nieuwe moeder, dat
op het portret zacht en vriendelijk scheen, kon dus ook best in werkelijkheid hard en
norsch zijn.
Vreeselijk lang duurde het voor de trein kwam, de wijzers op de stationsklok
kropen.
Na vijf minuten had Annie zich moedeloos in de linker heup laten zakken, Dora
gaapte met wijd open mond.
‘Je mag wel wat rechter staan, als je stiefmoeder komt’ zei Dora, tusschen twee
geeuwen in.
‘En jij mag je hand wel voor je mond houden, als je gaapt,’ vond Annie, ‘of, beter
nog, heelemaal niet gapen!’
‘Doe daar maar eens wat aan, als je moet!’ klonk het norsch.
‘Er zijn wel menschen, die hun gapen opeten,’ zei Annie peinzend.
Dora lachte hartelijk. ‘Smakelijk eten!’ zei ze, ‘hoe kan dat nu?’
Annie kon er geen verklaring van geven, maar ze bleef bij haar bewering, dat ze
wel eens menschen had gezien, die hun gapen schenen in te slikken.
‘Kijk zóó!’ zei ze en ze maakte zulke potsierlijke bewegingen, dat Dora het
uitschaterde. Annie lachte ten slotte ook mee. Maar opeens herstelde ze zich. ‘We
mogen ons wel een beetje beter gedragen, als onze stiefmoeder komt!’ zei ze meer
tot zichzelf dan tot Dora.
‘Ik wou, dat onze stiefmama ophoepelde,’ zei Dora,
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het voorhoofd fronsend. Ze had nog niet uitgesproken, of de trein stoomde met een
vaart den hoek om en hield voor haar voeten stil.
Wie het eerst uitstapte, was haar vader, die met één sprong op het perron stond en
toen zijn hand bood aan een jonge dame met een vroolijk lachend gezicht, donkere
glinsterende oogen en een zwart kroeskopje.
De meisjes letten al niet meer op haar; die juffrouw met dat jongensachtige, kort
geknipte haar kon natuurlijk de nieuwe moeder niet zijn. Wie er toen uitstapte, was
een waardige dame met een barsch en mannelijk voorkomen, een zware onderkin en
een begin van een kneveltje. Met een stuursche uitdrukking in haar flikkerende grijze
oogen tuurde ze naar de meisjes, die haar met beklemde harten letterlijk stonden aan
te gapen.
‘Dag, Doortje!’ klonk opeens de stem van haar vader; ‘waar kijk je toch zoo naar?’
‘Daar heb je ze, Dora en Annie,’ zei hij met een hartelijken blik op de meisjes;
toen stelde hij juffrouw Louise van Smirren zelf voor. De meisjes dachten, dat ze
droomden, toen de aanstaande mama toch de aardige dame met het frissche vroolijke
gezicht en het grappige jongenskopje bleek te zijn. Eerst langzamerhand herkenden
ze één voor één de trekken van het portret en toen ze met haar beidjes voorop liepen,
waren ze het samen daarover eens, dat de photographie niet half zoo aardig was als
het origineel.
Toen ze na een poosje thuis waren, begon juffrouw Van Smirren opeens te lachen.
‘Zeg, herkenden jullie me niet van het portret?’ vroeg ze.
‘Op het portret had u geen kort haar,’ zei Dora.
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... en toen zijn hand bood aan een jonge dame met een vroolijk lachend gezicht.
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‘O, neen, dat is waar; dat portret heb ik laten maken vóór mijn ziekte, verleden jaar
heb ik typhus gehad.’
‘Zij keken maar naar die oude dragonderachtige dame, die achter jou uitstapte,’
zei mijnheer Hemmink plagend.
‘Die leek zeker meer op het portret dan ikzelf,’ zei juffrouw Louise van Smirren,
met zoo'n aanstekelijken lach, dat allen er mee instemden.
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Hoofdstuk XIII.
Goede voornemens.
Mijnheer en Mevrouw Hemmink waren al weer veertien dagen van de huwelijksreis
terug, de meisjes waren een week in Amsterdam. Ze hadden nog een tijdje, nadat ze
afscheid van haar oude school genomen hadden, bij Opoe mogen blijven en een
leventje van pleizier geleid. In Amsterdam hadden ze ook prettige dagen gehad; maar
pleizier kan niet altijd duren, dan zou het ook gaan vervelen, zoo goed als suikergoed
en lekkernijen tegenstaan bij overmatig gebruik. Op een Maandagmorgen in April
stapten Dora en Annie voor het eerst naar de nieuwe school, waarvoor ze al een tijdje
vroeger waren ingeschreven.
Den avond te voren had mevrouw Hemmink - die de meisjes nu al Moe noemden,
zonder dat het haar hinderde, dat die nieuwe moeder maar een stiefmoeder was, een ernstig gesprek met haar beiden gehad.
‘Ik weet niet,’ had ze gezegd, ‘hoe jullie het op je vorige school gemaakt hebt. In
elk geval doet het er
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weinig toe. Je kunt daar bolleboosjes geweest zijn, en hier, als je niet ijverig bent,
gauw tot de achterlijken behooren. Maar ook omgekeerd. Gesteld, dat je op je oude
school lui en onoplettend waart - ik denk het niet, hoor, maar ik wil het er eens even
voor houden - dan heb je nu een uitmuntende gelegenheid je gedrag te veranderen
en je best te doen, wat natuurlijk heel moeilijk geweest zou zijn op die andere school,
waar iedereen je kende.’
Dora en Annie hadden elkaar even tersluiks aangekeken. Wat haar nieuwe moeder
zei, was volkomen waar. Den laatsten tijd hadden ze op de oude school wel haar best
gedaan, maar heel veel gevorderd waren ze toch niet.
‘Het is dus maar zaak,’ had mevrouw Hemmink verder gezegd, ‘meteen je beste
beentje voor te zetten. Als je je op de nieuwe school dadelijk doet kennen als flinke,
ijverige meisjes, die het ernstig meenen en vooruit willen komen, dan zal het je later
makkelijk vallen op dien weg voort te gaan. Maar begin je met speelsch of lui te zijn,
dan zal je heel wat moeite hebben om later dien slechten indruk uit te wisschen.’
‘Moe had gelijk,’ had Dora gezegd, toen ze dien avond naar bed gingen.
‘Wat een geluk, dat Moe nooit om ons oude rapport gevraagd heeft,’ zei Annie.
‘Daar ben ik ook blij om, ik heb het in duizend stukjes gescheurd,’ zei Dora;
‘maar,’ liet ze er met een wijs gezichtje op volgen, ‘ik geloof toch wel, dat Moe weet,
hoe we ons op de oude school gedragen hebben. Pa zal het haar natuurlijk wel verteld
hebben.’
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‘Dan is het zooveel te aardiger van haar, dat ze er niets van laat blijken,’ vond Annie.
‘Als we nu maar werkelijk ons best doen,’ had Dora gezucht; ze stelde niet zoo
heel veel vertrouwen in zichzelf; ze had al zoo dikwijls goede voornemens gehad,
die toch op niets waren uitgeloopen.
Annie had opeens in een opwelling van hartelijkheid den arm om haar hals
geslagen: ‘We moeten maar flink aanpakken, hè Dot,’ had ze gezegd.
En Doortje had haar een kus teruggegeven en geknikt. Haar voornemens waren
volkomen oprecht; maar ze wist nog niet hoe moeilijk het haar zou vallen, ze ten
uitvoer te brengen.
Ze begon langzamerhand met een hoopvol hart naar de nieuwe school te verlangen.
Gelukkig, dat ze nog geen vermoeden had van de groote teleurstelling, die haar daar
wachtte.
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Hoofdstuk XIV.
Brief van Pim aan haar vriendin Dora.
‘Liefste Dora!
Waarom heb je me niet geschreven! Ik heb zoo innig verlangd naar een lettertje van
jou.
Ik maak me zoo ongerust over je, den heelen dag denk ik aan je, en 's avonds kan
ik er niet van slapen.
Is het, zooals ik vrees? Ja, het is zooals ik altijd gevreesd heb. Anders had je wel
van je laten hooren, anders had je me wel gerustgesteld.
O, Dora, in stilte schrei ik wel eens om je lot. Juist daarom, omdat je zoo'n blind
vertrouwen in haar stelde, omdat je zoo kinderlijk geloofde in haar mooie gezichtje.
Het was veel beter geweest, als je dat niet gedaan had, je zoudt dan nu niet zoo
teleurgesteld zijn!
Je weet, Dora, dat ik haar altijd gewantrouwd heb. Ik heb het gelukkig nooit gezien,
dat ‘hartelijke, lieve gezicht’ - zoo noemde je het altijd; nu zul je er wel anders over
denken.
Daarom heb ik me er niet door laten inpakken. Ik heb dadelijk wel begrepen, dat
er onder die schoone
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bloemen een afzichtelijke adder schuilde. Stiefmoeders zijn altijd naar, ze hebben
zoolang de wereld bestaat in alle landen en in alle tijden haar stiefkinderen gehaat.
Niet voor niet hebben ze zoo'n slechten naam.
De tweede moeder van Marietje van Laar laat ik er buiten, die is gelukkig een
uitzondering. Maar het zou ál te toevallig geweest zijn, als die juffrouw Van Smirren
er ook een geweest was.
Lieve Dora, ik weet niet of deze brief je wel ooit bereiken zal. Ik vrees - en het
zou me niet verwonderen, als mijn vrees gegrond bleek, - dat hij onderschept zal
worden; door wie, hoef ik er waarlijk niet bij te voegen. Gelukkig staat er niets tot
jouw nadeel in.
Dora, ik hoop, dat je me nog niet vergeten bent. Ik hoóp, dat je nog aan me denkt
als aan je trouwste vriendin. Daarom verzoek ik je dit eene: schrijf me alles. Houd
niets voor me geheim. Stort je hart voor me uit, je weet, dat ik in stilte met je mee
lijd.
Mij hoef je niets te verbloemen, ik heb die mooie stiefmama nooit vertrouwd.
Klaag me al je leed. Het zal je goed doen, iemand te hebben, die je verdriet begrijpt.
O, ik kan me zoo voorstellen hoe jij en je zusje slechts geduld worden in je
tegenwoordig thuis. Je papa zal je natuurlijk beschermen, maar wat zal er van jelui
worden, als hij er niet is om je te verdedigen! Hoe vreeselijk, dat je goede papa zoo
vaak op reis is!
O, hoe graag zou ik bij je zijn, lieveling, om je te troosten.
Helaas! een vreeselijke afstand houdt ons van elkaar gescheiden.
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Lieve engel, houd je goed. Tracht je smart met moed te dragen. Denk, dat ieder zijn
eigen leed heeft, ik heb ook het mijne. Het genot van de dagelijksche wandeling werd
me vanmorgen ontzegd.
Ik zal je vertellen waarom. We hadden een Fransch dictée, maar mijn gedachten
waren ver van de Fransche grammatica, ze waren bij jou, Doortje. Natuurlijk had ik
toen veel fouten, meer nog dan anders, en daarom kreeg ik een dubbele straf, en
moest ik terwijl alle anderen heerlijk wandelden, vijf onregelmatige Fransche
werkwoorden maken.
Nu moet ik eindigen, lieveling: Ik zit op heete kolen bij een afgedankt stompje
kaars, dat ik in de keuken gevonden heb, te schrijven, doodsbang, dat de
wachthebbende juffrouw me snapt. Denk eens, dat dat gebeurde, dan was ik heelemaal
verloren.
Morgen zal Anna Weegrif den brief voor me op de post doen, je begrijpt, dat de
directrice hem niet lezen mag. Wat benijd ik toch de meisjes, die niet op kostschool
gaan en 's middags om vier uur vrij zijn en doen en laten kunnen wat ze willen! Weet
je wel hoe graag ik vroeger in jouw plaats wou zijn, en het je bijna misgunde dat je
altijd naar je Grootmoe ging! Ik zit maar steeds in deze gevangenis, en zal er wel
niet uit verlost worden voor ik zeventien ben.
Nu, vaarwel Doortje, schrijf me gauw, verheel me niets, wees duizendmaal gekust,
en weet dat je tegen je stiefmoeder altijd een bondgenoote hebt in je
je van harte beklagende
Pim,’
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Hoofdstuk XV.
Dora's antwoord.
Hoewel Dora diep bedroefd was, moest ze toch nog even door haar tranen heen
lachen om den dwazen brief. O, die domme, eigenwijze Pim, die maar niet gelooven
wou, trots al haar verzekeringen, dat haar nieuwe moeder niet boos of slecht was!
Ze nam meteen papier en inkt, kreeg een nieuwe pen, likte er eens aan, doopte
toen zorgvuldig in opdat het mooie rose velijn niet door een leelijke klad ontsierd
zou worden, en begon te schrijven:
‘Beste Pimmie!
‘Wil je wel gelooven, dat ik bijna boos op je ben! Ik zou het werkelijk zijn, als ik
niet wist, dat je enkel uit goedheid en bezorgdheid voor mij zulke leelijke dingen
van Moe schreef. Ik moest er echt een beetje om lachen, omdat alles wat je zegt juist
zoo in strijd is met haar karakter.
‘Ik heb je briefje verscheurd, want ik zou me ge-
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schaamd hebben als het Moe toevallig onder de oogen was gekomen. Je moet je nooit
meer bekommerd maken over mijn stiefmoeder, hoor, en ook niet meer zoo iets
schrijven.
‘Je briefje heeft me toch goedgedaan en getroost, al was ik dan ook om een andere
reden verdrietig, dan jij je voorstelde.
‘Je moet weten, dat ik, na een week van enkel pret, want we zijn verleden week
met Pa en Moe bijna alle dagen uit geweest, vanmorgen voor het eerst naar school
ging.
‘Het is een prettige school op een mooie gracht, ik was er al eens voorbij geloopen
en ze beviel me best, op het gezicht.
‘Maar ik had toch een wonderlijk gevoel, toen ik er binnentrad. We werden door
een onderwijzeres ontvangen, die vroeg hoe oud we waren. Naar onzen leeftijd, zei
ze, hoorde ik in de zesde en Annie in de vijfde klas te zitten, maar we moesten even
wachten, straks zou het hoofd van de school ons waarschijnlijk wel een klein examen
afnemen.
‘Je begrijpt, hoe vreeselijk ik dat vond; ik geloof, dat ik er heelemaal bleek van
werd. Annie en ik keken elkaar hulpeloos aan. We werden in een apart kamertje
gelaten en zaten verslagen tegenover elkaar.
‘Ik weet niets,’ fluisterde Annie.
‘Ik nog minder,’ zei ik met heesche stem.
‘Ik voelde me diep ongelukkig.
‘Wat zou ze in 's hemelsnaam vragen?’ dacht ik.
‘Ken jij de steden aan de Zuiderzee?’ vroeg Annie, die evenals ik haar hersens
afpijnigde met zich allerlei

Tine van Berken, Een booze stiefmoeder!

88
vragen te stellen, die ons mogelijk gedaan konden worden.
‘Ik kon me niet anders te binnen brengen dan Medemblik; Annie voegde er nog
Hoorn bij en heel schuchter Muiderberg, maar die ‘stad’ nam ze later weer terug.
‘Weet jij nog wat van de perspomp en zoo?’ vroeg ik vaag.
‘Annie haalde alleen de schouders op.
‘Je begrijpt, wat een pijnlijk kwartier dat voor ons was.
‘Maar het ergste moest nog komen.
‘Annie was juist begonnen haar laars over te rijgen, waarvan bij ongeluk de veter
gebroken was, toen de deurknop werd omgedraaid en de hoofdonderwijzeres
binnenkwam.
‘Ze is een kleine, beweeglijke vrouw, erg aardig, dat moet ik zeggen, zelfs na het
gebeurde; ze was vriendelijk en sprak heel gewoon met ons, niets
schooljuffrouwachtig.
‘Ze vroeg op welke school we eerst geweest waren, en hoe lang, en in welke klas
we zaten, of we daar ook rapporten kregen, en of we die misschien hadden
meegebracht.
‘Stel je voor, Pim, dat ik met mijn rapport in de hand was aangekomen; een mooie
aanbeveling zou dat geweest zijn! Ik zei, dat we onze gedragboekjes niet meer hadden
(ik voegde er maar niet bij, dat we ze expres in duizend snippers hadden gescheurd,
opdat toch maar niemand ze zou kunnen inzien).
‘Hm, dat is jammer,’ zei juffrouw Van Ollefsen,
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- zoo heet onze nieuwe hoofdonderwijzeres; maar ik vond het natuurlijk niets jammer.
‘We werden nu naar een leeg lokaal gebracht en kregen ieder vijf sommen te
maken, toen een Fransch dicteetje en eindelijk een stijloefening.
‘Ik was blij dat hiermee het examen achter den rug was, en dat ons bijvoorbeeld
geen enkele vraag gedaan was over aardrijkskunde of geschiedenis.
‘Van de sommen had ik er maar twee af en de derde half, terwijl ik nog niet eens
wist of die helft goed was; maar over het dictée en het taalwerk was ik zelf nogal
tevreden.
‘We konden toen naar huis gaan, we zouden 's middags wel hooren, waar onze
plaatsen waren.
‘Stel je nu mijn teleurstelling voor, toen ik 's middags vernam, dat we allebei naar
de vijfde klas verwezen werden. Ik voelde dat ik een erge kleur kreeg, je begrijpt
hoe vreeselijk ik het vond, het is net zoo goed of ik verlaagd ben. Ik voelde me
vernederd en beschaamd tegenover Annie. En het werd er niet beter op, toen juffrouw
Van Ollefsen er heel zacht maar ook heel nadrukkelijk bijvoegde, dat Annie's werk
over het geheel beter was dan het mijne. Ik had moeite niet te huilen. Ik dorst niet
op te zien. Maar er viel niet aan te veranderen en we volgden de juffrouw naar de
vijfde klas.
‘Stel je voor, Pim, daar zitten kinderen van tien en elf jaar. Ik dacht, dat ik van
schaamte verging, toen me een plaats werd aangewezen naast een meisje, dat zeker
niet ouder dan tien jaar is.
‘Het eerste uur was er vormleer, en ik was doods-
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bang dat ik een van de vragen zou moeten beantwoorden, die de meisjes vlot wisten.
Het komt me voor, dat die kinderen alles weten, en dat ik zelfs voor hààr nog te dom
ben.
‘Om vier uur moest ik natuurlijk alles zeggen. Pa was er ontstemd over, dat kon
ik duidelijk merken, en het is geen wonder ook, want ik weet heel goed, dat alles
mijn eigen schuld is. Moe zei niet veel, maar wat moest ze wel niet van me denken,
zij, die zelf onderwijzeres is geweest! Ze zal zeker wel begrijpen wat een luilak ik
geweest ben.
‘We moeten iederen avond maar eens een halfuurtje samen werken,’ heeft Moe
gezegd, ‘alles is nog zoo vreemd voor je op die nieuwe school.’
‘En dat hebben we vanavond gedaan. O, Pim, je weet niet, hoe goed en geduldig
Moe is.
‘Pa en Moe zijn nu uit en Annie en ik zijn alleen met de meid, ons huiswerk hebben
we af, het was nog maar weinig. Annie zit te lezen. Ik zat juist stilletjes achter de
krant te huilen van schaamte en spijt, toen je brief kwam, die me weer wat
opmonterde.
‘Houd je maar goed, Pim, maak je niet meer bekommerd over mij, vooral niet ten
koste van de wandeling, en wees niet langer kwaad op “mijn booze stiefmoeder,”
dan krijg je een zoen van
je nietswaardige en diep vernederde
Dora.’
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Hoofdstuk XVI.
Toen het nieuwtje er af was.
Het is een mooie avond in het begin van Juni. Dora en Annie hebben al gegeten, het
is nog vroeg, nog geen halfzeven. De meisjes zitten samen in haar eenvoudig, vroolijk
kamertje, dat op de straat uitziet. Anna ligt achterover in haar stoel en geniet van een
boeiend bibliotheekboek, Dora staat bij het raam en plukt van een asperagus een paar
dorrende puntjes.
‘Hè,’ zegt Annie, terwijl ze met oogen, die van pleizier glimmen, van haar boek
opziet, ‘dat is mooi. Alles komt terecht. 't Is een alleraardigst meisje, die Kindje, vind
je het niet een snoezig plaatje ook?’
Dora knikt. ‘Ja, alleraardigst,’ zegt ze.
‘Jij moet het ook lezen,’ zegt Annie.
‘Ik!’ Dora lacht, maar niet van harte. ‘Ik heb nogal veel tijd om te lezen, 't is altijd
maar werken, werken! “Heb je je les al geleerd? Is je thema al af? Ken je de woordjes
er ook uit?” enzoovoort. Je hebt nooit vrij op die manier. Ik zou wel eens willen
weten, wanneer ik lezen moest!’
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‘'t Is goed, dat je het zegt,’ en Annie doet haar boek dicht en springt op om een cahier
te krijgen, ‘ik moet mijn thema nog nazien. Ken jij het al?’
Dora haalt de schouders op. ‘Zoowat,’ zegt ze, maar lang niet vroolijk.
‘Wil ik jouw schrift ook aangeven?’ vraagt Annie, die, als altijd bijna, goed
gehumeurd is.
‘Neen, als je blieft niet, ik heb pas gegeten, ik wil nu wel eens even niets doen.
Straks hebben we les, en dan moet ik nog vijf sommen, een natuurkunde-opstel en
driemaal het werkwoord stilzitten, omdat ik me één oogenblik bewoog!’
Gelukkig moest Dora zelf lachen, om wat ze zei, want ze was net als Annie een
echte woelwater op school.
Annie had zich eerst met ernst aan het werk gezet. Het schrift lag voor haar en zij
zat met de ellebogen op de tafel en de vingers in de ooren en prentte zich de Fransche
woorden zoo goed ze kon in het geheugen.
Dora liet het spelen met het groene plantje varen. ‘'t Is lastig om zoo'n ijverig zusje
te hebben,’ dacht ze, en ze nam ook haar cahier ter hand en tuurde er in, maar haar
gedachten waren er niet bij.
Soms dwong ze zich er toe. ‘Ik mag wel zorgen, dat ik mijn les ken,’ dacht ze dan.
‘Moe helpt ons ook niet voor haar pleizier.’ Maar een oogenblik later, als de
vervelende thema-zinnen haar aangrijnsden, dacht ze er bij: ‘Maar voor mijn pleizier
ook niet. Voor ons is het ook niet zoo prettig, dat we altijd werken moeten.’
En dan vond ze zichzelf weer ondankbaar. Het had haar toch wel geholpen, dat
haar moeder zich met het werk bemoeide, ze waren beiden vooruitgegaan, Annie
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en zij, en haar rapporten waren vooral den laatsten keer vrij goed geweest. Maar, tot
welken prijs! Hoe had ze er niet voor moeten tobben, wat had ze al niet moeten
leeren! Bijna den heelen avond ging er ook mee heen. Zoo hadden ze niets aan haar
leven.
Dora zuchtte diep, terwijl ze het raam uitkeek en over de huizen van den overkant
heen naar het stukje blauwen hemel zag. ‘Hè, wat moet het nu heerlijk zijn in
Geuldorp!’ Dora deed haar oogen dicht en in haar geest zag ze de begroeide heuvels,
de wilde rotsgroepen, het vroolijke, heldere riviertje. Ze hoorde het ruischen. Ze
proefde de reine frissche lucht, ze rook de kruizemunt, die groeide aan de landwegen.
Ze voelde het mos in de Grubbe deinen onder haar voeten. Ze zag de kleine jongens,
die met dunne takjes de groote koeien dreven: ‘Holla, huup! Huup!’ - Heimwee kreeg
ze, als ze zich dat alles weer in herinnering riep.
Ze was juist op het punt haar taak te hervatten, toen ze een paar oogen op zich
gevestigd voelde, en opkijkend zag ze op straat haar nichtjes, Mina en Betsie, die al
een poosje naar haar hadden staan turen.
In een oogenblik was ze het kamertje uit, had de deur geopend en liep de trap af.
Mina en Betsie waren een paar jaar ouder dan zij, daarom voelden Dora en Annie
zich meestal zeer vereerd, als die zich met haar bemoeiden.
‘Zeg, gaan jelui mee,’ vroeg Mina, ‘we gaan theedrinken aan het Kalfje, het is
zulk verrukkelijk weer. Moe en tante Lia zijn al vooruit.’
‘Dolgraag,’ zei Dora opgewekt, ‘kom even boven, dan zal ik het aan Moe vragen.’
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Maar Mina en Betsie bleven liever buiten staan, omdat ze niet zoo heel veel tijd
hadden. Dora sprong de trappen op bij drie treden tegelijk. 't Zou heerlijk zijn aan
den Amstel, 't was zoo lekker zitten aan het Kalfje en waarschijnlijk gingen ze met
het bootje terug, 't was net weer voor een tochtje op het water.
Annie had zoo iets gehoord, ze kwam er gauw bij en volgde Dora, die naar binnen
ging om vergunning te vragen.
‘Zijn jelui klaar voor de les?’ vroeg mevrouw Hemmink, die aan het theedrinken
was.
‘Moe,’ riep Dora opgewonden, zonder antwoord te geven op die vraag, ‘daar zijn
Mina en Betsie, ze vragen of we meegaan naar het Kalfje. Ze gaan daar met Tante
theedrinken, tante Lia gaat ook mee.’
Mevrouw Hemmink keek ernstig. ‘Hoe met het dan met de les?’ vroeg ze.
‘Hè, Maatje,’ vleide Annie, ‘mogen we die morgen niet inhalen?’
‘En je schoolwerk dan?’
‘We hebben haast niets te doen,’ zei Dora, wel eenigszins in tegenspraak met wat
ze nog geen vijf minuten geleden beweerd had.
‘Niets? - En heb je voor morgen dan niet vijf sommen en een natuurkunde-opstel?’
Dora zweeg, het was maar goed, dat Moe niet wist, dat ze nog werkwoorden ook
had. Het was erg lastig, een moeder te hebben, die zoo op de hoogte van je werk
was.
‘Eén som heb ik al op klad,’ zei Annie.
Mevrouw Hemmink zette het theepotje neer. ‘Dan
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moet je er nog vier, én je opstel. Heusch, meisjes, het is beter, als jelui vanavond
thuis blijft. Als het nog een andere avond was, dat je minder werk hebt...... Maar
Dinsdags hebben jullie het altijd zoo druk. Morgen kan je den heelen middag uitgaan.
Dat is veel beter ook.’
Hoewel zonder veel hoop, waagde Dora een laatste poging: ‘Vanavond, als we
terugkomen, kunnen we nog wel werken, en morgenochtend,’ zei ze.
Langzaam maar heel resoluut schudde mevrouw Hemmink het hoofd.
‘Vanavond zijn jelui moe, en morgenochtend heb je voor alles geen tijd; ik zou
heusch dat pretje er nu maar aan geven, en morgenmiddag mijn schade door een
flinke wandeling inhalen.’
De meisjes voelden, dat aanhouden niet zou baten, dat het laatste woord gezegd
was.
Annie ging teleurgesteld naar haar kamertje terug. ‘Hadden ze me maar niet van
mijn werk afgehaald,’ dacht ze, ‘'k was net zoo goed bezig.’
Nu moest ze aldoor aan het prettige van het tochtje denken.
Dora was met gefronst voorhoofd en opgetrokken wenkbrauwen de kamer
uitgeloopen. Ze stormde de trap af, en kwam met een zeer norsch gezicht beneden.
‘We mogen niet,’ zei ze stuursch.
‘Hè, waarom niet? Vraag het nog eens,’ zei Mina.
‘Neen, ik heb het al honderdmaal gevraagd; het geeft niets, we hebben zooveel
werk.’
Mina was al van school, maar Betsie, die in de hoogste klas zat, zei: ‘Kom, ben
je dwaas, maak het niet

Tine van Berken, Een booze stiefmoeder!

96
voor een keer, ik laat het ook maar waaien vanavond.’
‘Neen,’ zei Dora weer, ‘vraag maar niet meer, Moe wil het nu eenmaal niet hebben,
en als Moe iets niet wil, gebeurt het niet.’
‘Nu, het spijt me,’ zei Betsie, ‘een anderen keer dan maar.’
‘Nu kan je toch wel zien, dat het een stiefmoeder is,’ zei Mina, nadat ze gegroet
had.
De woorden waren niet voor Dora bestemd, maar ze hoorde ze toch, toen ze haar
nichtjes jaloersch nakeek.
Ja, Mina had wel gelijk, een moeder zou zoo onbarmhartig niet zijn, haar kinderen
elk pleiziertje te weigeren. Haar eigen lieve gestorven moeder zou het haar zeker
hebben toegestaan. O, als ze nog maar bij haar grootmoeder was, die zou het wel
hebben goedgevonden, die gunde haar wel wat. ‘Opoe hield van ons, daarom was
ze zoo goed voor ons,’ dacht Dora, terwijl ze zich hoe langer hoe meer opwond.
‘Opoe was zelf blij, als wij genoten. Maar nu is er nooit sprake van een verzetje.
Altijd wordt je maar aangezet om te leeren, om te werken!’
Was het al niet erg genoeg, dat ze den heelen dag naar school moesten? ‘Als Moe
van ons gehouden had, had zij vanavond ons werk gemaakt!’ Dora was al tobbend
de trap langzaam opgeloopen, trede voor trede, zich met beide handen aan de leuning
vasthoudend.
Toen ze boven was, kwam Annie haar tegemoet. ‘'t Is zeven uur,’ zei ze, ‘we
moeten naar Moe.’
Dora trok een scheef gezicht: ‘IJselijk prettig,’ zei ze, ‘ik zat ook liever aan het
Kalfje!’
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Maar er was niets aan te doen; als Moe iets wilde, moest het immers gebeuren. Ze
nam haar schriften, haar themaboek en ging sloffend de gang door naar binnen.
‘Daar staat een kopje thee voor jullie,’ zei mevrouw Hemmink opgewekt.
‘Dank u,’ zei Annie.
Dora trok een lip. Ja, Moe kon makkelijk opgewekt zijn! Die kon wandelen en
uitgaan zooveel ze maar wilde! En les geven mocht niet plezierig zijn, les krijgen
was natuurlijk dubbel naar.
Mevrouw Hemmink had het themaboek voor zich genomen, de meisjes openden
de schriften. Ze moesten de thema's, die ze eerst van het Fransch in het Hollandsch
hadden vertaald, nu uit het cahier van het Hollandsch in het Fransch oplezen.
Annie begon met den eersten zin. Dora vervolgde en las den tweeden vlot, maar
toen het weer haar beurt werd, was ze niet zeker van haar zaak en hakkelde, Annie
moest het haar verbeteren. Bij den volgenden zin was het weer zoo, daarna weer.
Mevrouw Hemminks gezicht betrok. ‘Je hebt je thema niet geleerd,’ zei ze.
‘Ik heb het wél geleerd,’ zei Dora boos.
‘Dan zul je het wel weten, ga dan je gang maar.’
Dora probeerde, knoeide, bracht er niets van terecht. Maar in plaats dat dit haar
klein maakte en berouw deed hebben, werd ze boos. Een zeer ontevreden trek kwam
er op haar gezicht.
Mevrouw Hemmink merkte het niet, ze tuurde in gedachten over het boek heen,
naar het potlood, dat
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ze in de hand had. ‘Je hebt je les niet geleerd, Dora,’ klonk het ernstig.
Dora's neusvleugels trilden. Haar lippen beefden. Ze voelde zich heelemaal in
verzet komen. Waarom werd ze ook altijd met lessen vervolgd? Was het niet al erg
genoeg, dat ze den heelen dag op school gedrild werd! Had ze al niet genoeg huiswerk
voor school te maken! Andere kinderen werden immers ook niet met aparte lessen
gekweld! Tegelijk was het, of een stem in haar binnenste haar aan andere dingen
herinneren wou, aan de liefde waarmee haar moeder haar altijd hielp, aan de zorg,
die ze iederen avond aan haar en Annie besteedde, een stem die haar waarschuwde,
dat haar boosheid geen recht van bestaan had, die haar influisterde niet in overijling
iets te zeggen, waarvan ze later spijt zou hebben. Maar Dora was niet in een stemming
om goeden raad op te volgen.
‘Neen, ik hèb het ook niet geleerd,’ zei ze uitdagend.
Even zag mevrouw Hemmink verrast op.
‘Mag ik ook weten waarom niet?’ vroeg ze kalm.
Dora had verwacht, dat haar moeder boos zou zijn opgestoven; die koelheid bracht
haar van de wijs.
‘Ik heb even stil gezeten na het eten, en toen kwamen Mina en Betsie, en toen was
het dadelijk tijd.’
‘En gisteravond?’
‘Gisteravond heb ik mijn huiswerk gemaakt.’
‘Hoe laat was je daarmee klaar?’
Dora voelde zich al minder op haar gemak. Ze had den vorigen avond juist zoo
weinig te doen gehad, alleen een geschiedenisles.
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Eerst gaf Dora geen antwoord, toen loog ze, dat ze het vergeten was.
‘Je bent laf, Dora,’ zei mevrouw Hemmink alleen.
Het bloed steeg Dora naar het hoofd. Annie schrok er van, ze werd bang; als Dora
driftig werd, ontzag ze niemand en niets. Ze trachtte Dora met den voet onder tafel
aan te stooten, om haar tot voorzichtigheid aan te manen; maar Dora schudde het
hoofd tegen haar, ten teeken dat ze niet gestoord wou zijn.
‘Gisteravond had ik toevallig eens vroeg gedaan,’ begon ze, ‘en toen heb ik gelezen.
Mag ik dan nooit eens wat doen voor mijn plezier? Moet ik dan altijd maar werken?
Andere kinderen hebben 's avonds vrij, die doen wat ze willen, die gaan uit. Maar
wij mogen nooit eens iets. Wij moeten maar leeren, leeren! Andere moeders vinden
het heerlijk, als haar kinderen eens een verzetje hebben. Maar u... u gunt ons niets,
u...’
Dora barstte in tranen uit, niet van droefheid, maar van boosheid.
‘Ik ben ook maar een stiefmoeder,’ zei Mevrouw, die bleek geworden was. ‘Dora,
ik vraag je wel excuus voor het leed, dat ik je berokkend heb; jij zult wel beter weten,
wat goed voor je is, dan ik; de lessen zullen we maar afschaffen, ik zal je niet meer
kwellen. Als je uit wil, heb je permissie. Ga nu de kamer uit, want Annie en ik gaan
voort met de les.’
Dora ging, met opgeheven hoofd en een harden trek om de trillende lippen. Twee
opgewonden kleurtjes brandden op haar overigens bleeke wangen, haar oogen
schitterden. Met een smak trok ze de deur achter zich dicht.
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Annie had medelijden met haar zuster; ze beefde zelf van aandoening over het
gebeurde. Tersluiks zag ze eens op naar het gezicht van haar moeder, maar ze kon
er niets op lezen dan teleurstelling.
Treurig, niet boos, zagen de blauwe oogen van haar stiefmoeder. Annie had graag
een kus op de nog bleeke wang gedrukt, maar ze deed het niet, omdat ze het
beschouwde als verraad aan Dora. 't Zou zijn, of ze zich met opzet in Moe's gunst
wou dringen.
Zacht zette ze de lezing van de thema's voort. Af en toe stotterde ze, want zij had
ze ook maar vluchtig geleerd. Als ze haperde, hielp haar moeder haar, zonder
aanmerking te maken, met een stem, die wat moe klonk. ‘Had ik maar beter mijn
best gedaan,’ dacht Annie met berouw. Maar de laatst zinnen gingen weer vrij goed,
en met een knikje van matige tevredenheid legde mevrouw Hemmink het boek uit
de hand.
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Hoofdstuk XVII.
Een oproerig hart.
Dora was naar boven gegaan, naar haar slaapkamer. De deur had ze achter zich
gesloten. De ramen sloeg ze wijd open. De frissche avondlucht verkoelde haar warme
wangen. Met de armen op de vensterbanken geleund, bleef ze naar buiten staren,
zonder iets te zien. Haar oogen vulden zich tegen haar zin met tranen, de lippen sloot
ze dicht opeen.
Ze had haar zin.
Ze was ontheven van de les. Buitengewoon werk hoefde ze dus niet meer te maken.
Haar lessen voor school zouden door Moe wel niet meer vooraf worden overhoord,
met zoo'n dwaze nauwgezetheid! Haar huiswerk zou niet meer vooraf worden
nagezien en afgekeurd, om een kleinigheid. Ze hoefde in het vervolg geen verbod
meer te vreezen, als ze wou uitgaan. Ze zou nooit meer door Mina en Betsie worden
uitgelachen, omdat ze van Moe niet ‘mocht.’
Voortaan was ze vrij. Als ze nu wou uitgaan, kon ze het doen. Als ze haar
schoolwerk eens afraffelde, had ze
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zich alleen voor de onderwijzeres van de klas te verantwoorden......
Dora lag op de knieën voor het zolderraam. Heete tranen gleden haar langs de
wangen, haar borst schokte van heftige snikken.
Het was allemaal, allemaal waar, ze had nu verkregen wat ze verlangd had, ze had
zooveel leegen tijd als andere kinderen, meer vrijheid dan de meesten, maar...
gelukkiger scheen ze er niet door geworden.
Hoe kwam dat? Ze wist het zelf niet; ze wilde het niet weten. Had ze dan geen
gelijk gehad? Had ze dan niet veel te werken 's avonds? Was het dan niet erg, dat ze
altijd maar beziggehouden werd met thema's en sommen en taalwerk, buiten het
gewone werk?
Zeker, natuurlijk was het dat. Dora stond op. Ze wou niet kinderachtig zijn; ze
wou niet huilen, alsof ze ongelijk had. Ze veegde haar tranen af, die bleven vloeien.
Ze deed de deur weer open, schraapte haar keel, stak haar neus in de lucht en liep de
trap weer af naar beneden. In het kamertje ging ze zitten, nam haar rekenboekje,
legde het naast zich, kreeg lei en griffel uit het kastje en begon het eerste vraagstuk
te lezen.
‘Een rechthoekig stuk land, lang 12 M., breed 9 M., wordt met boomen beplant......’
Doortje bleef op het boekje staren, zonder te weten wat ze gelezen had. Met de
elleboog op de tafel en het hoofd in de hand, zat ze neer. Ze dacht niet aan dat land,
noch aan lengte- of breedtemaat. Ze dacht aan Annie, die bij Moe in de kamer zat
en waarschijnlijk de volgende thema probeerde. En, wonder genoeg, ze be-
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nijdde haar! Ze was nog niet zoover gekomen, dat ze het zichzelf eerlijk bekende.
Maar als ze er aan dacht, aan die twee in de huiskamer, aan Moe en Annie samen
over één boek gebogen, Annie haar best doend de nieuwe thema zoo goed mogelijk
te vertalen, Moe haar helpend, goedig, welwillend; blij en tevreden als het vlotte,
eindigend met een bemoedigend en voldaan knikje - als ze daaraan dacht, dan, ze
mocht het willen weten of niet - was het toch inderdaad met een gevoel van verlangen,
van weemoed over het verlorene.
Want voor háár zouden die uurtjes nooit meer komen, die zoo prettig waren, als
ze haar plicht had gedaan, als ze dat kleine beetje werk - veel gaf haar moeder nooit
op - naar behooren gemaakt had. Zij zou nu voortaan alléén voor haar werk staan,
en maar zelf moeten zien, hoe ze vooruitkwam.
Ze was weggejaagd, door Moe, de huiskamer uitgejaagd, als een hond!
Een traan viel middenop de lei, een groote druppel; Dora wischte hem snel weg,
want de kamerdeur werd geopend en Annie trad binnen.
In allerijl teekende Dora een rechthoek op de lei, en ze schreef er de lengte en de
breedte bij, en ernstig las ze het vraagstuk van de boomen weer over.
Opeens voelde ze een warmen adem dicht bij haar oor en Annie's stem fluisterde:
‘Ga gauw excuus vragen.’
Dora duwde de hand weg, die op haar schouders gelegd werd.
‘Toe, Dora,’ zei Annie, ‘je hebt Moe verdriet gedaan.’
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‘Ga jij haar dan troosten,’ zei Dora norsch. Ze hield er niet van, door Annie op haar
plicht gewezen te worden; ze wist zelf wel, wat ze doen of laten moest. En Annie
hoefde het niet zoo voor Moe op te nemen, zij kende zelf vaak haar les niet, zij ging
ook liever uit, dan dat ze leerde. 't Was heel flauw en oneerlijk om zich zoo poeslief
aan te stellen.
Annie zei niets meer. Ze begon aan het klad van haar natuurkunde-opstel. Ze was
er vrij gauw mee klaar en ging er toen mee naar binnen om het aan haar moeder te
laten lezen.
Annie had het al in het net geschreven, toen Dora nog te tobben zat over dat eerste
vraagstuk.
Ze schaamde zich voor Annie, deed haar uiterste best, en loste achter elkaar drie
sommen op, maar de vierde en de vijfde wilde niet vlotten. Wat deed het er ook toe!
Er zouden zooveel meisjes zijn, die er maar drie hadden kunnen maken. Ze sloot
haar rekenboekje, nam haar natuurkundeschrift en begon aan het opstel. Ze vond het
dwaasheid om het eerst in het klad te maken, ze kon het immers toch niet aan Moe
laten zien, ze begon het meteen maar in het netcahier. De eerste regels zagen er netjes
uit, maar het duurde niet lang of ze vergiste zich. Toen ze het opstel afhad, schaamde
ze zich, zooveel doorhalingen waren er in, 't was vol fouten en verschrijvingen, die
ze veranderd had. En treurig stak het af bij het werk op de bladzij er naast, dat ze
den vorigen keer gemaakt had onder Moe's toezicht.
Maar wat kon het haar schelen! Moe zag het immers toch niet. Dat was nogal een
geruststelling. Ze dacht er
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niet aan, het werk over te maken. Ze had immers nog drie werkwoorden te vervoegen.
En het werk verveelde haar nu al.
Ze zag op en gaapte.
‘Ben je klaar?’ vroeg Annie, die haar taak nu afhad en zich gereed maakte met
Alles komt terecht naar de huiskamer te gaan.
‘Je weet toch, dat ik die werkwoorden nog moet,’ zei Dora droog.
‘Hé, maak gauw voort en kom dan binnen, en...... en vraag dan aan Moe......’
‘Nu moet je niet zoo zeuren,’ zei Dora wrevelig. ‘'t Kan mij immers niet schelen,
wat interesseert het jou dan?’
Annie ging. Het speet haar erg, dat alles zoo geloopen was. 't Was nu zoo stil in
de huiskamer. Anders zaten ze zoo gezellig met haar drieën - Pa was meest op reis
- bij de tafel of op de veranda. Soms speelde Moe wat op de piano en of ze las wat
voor, of ze zaten maar met haar drieën bij elkaar en keken platen uit de boeken, die
in de portefeuille waren. Moe kon dan zulke aardige verhalen doen en zulke grappige
dingen vertellen uit haar eigen meisjesjaren.
‘Wil je een glas kwast, Annie?’ vroeg Mevrouw.
‘Alstublieft,’ zei Annie.
Mevrouw Hemmink legde het blauwe schort, dat ze bezig was te naaien, even
neer, en stond op om voor Annie een citroen uit te persen. Zelf nam ze niets.
‘Lees me eens wat voor uit je boekje, 't ziet er zoo aardig uit. Begin maar, waar
je gebleven bent,’ zei
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ze, toen Annie, geheel en al verkwikt, het glas weer neerzette.
Annie's oogen glommen. Ze vond het heerlijk om voor te lezen, vooral uit een
boek, dat ze zelf zoo mooi vond.
Onder het lezen vergat ze alles, Dora en het gebeurde, ze was met hart en ziel bij
Kindje, de aantrekkelijke kleine hoofdpersoon uit het boek. Opgetogen las ze voort,
tot ze, op het eind van het hoofdstuk gekomen, de klok opeens halftien hoorde slaan.
‘'t Is al laat, hé, lees dat hoofdstuk nog even uit, en dan moet je maar naar bed
gaan.’
Annie las het hoofdstuk uit, maar met veel minder opgewektheid. Ze moest aldoor
denken aan Dora. Zou ze nog niet klaar zijn? Ze kon immers nu niet meer zitten
werken. Er was niet eens een lamp in het kamertje.
Waarom kwam ze toch niet? Enkel uit koppigheid.
Mevrouw Hemmink sneed de avondboterhammen voor de meisjes en zette ze op
de tafel met een glas melk er naast.
Toen Annie het boek had dichtgeslagen, zag ze haar moeder vragend aan.
‘Ga eens aan Dora zeggen, dat haar boterham klaarstaat.’
Annie ging. O, ze hoopte zoo, dat alles toch maar gauw goed mocht worden. Ze
was blij, dat haar moeder haar had uitgestuurd om Dora te halen. Ze had zoo'n
medelijden met haar zusje gehad, die daar in haar eentje zat te mokken in het donkere,
stille kamertje, zonder licht, zonder iets te kunnen doen.
‘Dora!’ zei ze, zoodra ze de deur van de kleine ka-
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mer geopend had. Er kwam geen antwoord. Annie kon nog niet goed zien in het
duister. Ze liep de kamer in en zag rond. Met open mond bleef ze staan, ze opende
zelfs de kastdeur.
‘Dora!’ riep ze nog eens, en lichtte het tafelkleed op; maar ze hoefde niet verder
te zoeken, het kamertje was leeg. Annie was verstomd van verbazing en schrik. Ze
ging niet dadelijk naar de huiskamer; maar ze deed eerst de deur van de voorkamer
open, om dáár te kijken. Neen, ook die was leeg. Toen liep ze, uit vrees, dat haar
moeder haar zou hooren, op de teenen de zoldertrap op naar haar slaapkamer.
Het was, zooals ze gedacht had: daar lagen Dora's kleeren neergeworpen op een
stoel; Dora was naar bed gegaan. Annie boog zich over haar heen, maar Dora
verroerde zich niet.
‘Dora, zei ze, ‘doe toch niet of je slaapt. Kom toch beneden. Waarom ben je niet
binnen gekomen? Je boterham staat klaar, Dora. Toe, kom beneden, ga niet slapen,
voor je Moe weer een zoen hebt gegeven!’
Er scheen zich iets onder de dekens te bewegen. Even klonk er een snik in de
kamer op.
‘Moe geeft er toch niets om,’ klonk het met gesmoorde stem uit het kussen, ‘ze
heeft me weggejaagd. Dat zou onze eigen moeder nooit gedaan hebben. Ze heeft me
weggejaagd, dan moet ze me maar weer komen halen ook. En ga jij ook maar heen,
ik vraag toch enkel of je me met rust laat?’
Met een bedroefd hart sloop Annie naar beneden.
‘Dora is niet in het kamertje,’ zei ze binnenkomend.
‘Is ze naar bed gegaan?’ vroeg haar moeder.
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Annie knikte stil. Ze ging zitten en propte haar boterhammetjes met moeite naar
binnen.
‘Nacht, Moe,’ zei ze, toen ze haar moeder goedennacht kwam kussen.
‘Nacht, kindje,’ zei Mevrouw Hemmink, ‘slaap wel, meid.’
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Hoofdstuk XVIII.
Berouw.
Heet waren Dora's oogleden, haar handen gloeiden als in koorts. Ze was opgestaan.
Ze kon het niet uithouden in bed.
Zoolang Annie wakker was, had ze zich slapende gehouden, ze was doof geweest
voor alles wat haar zusje nog gezegd had. Maar toen ze eindelijk Annie's rustige
ademhaling hoorde, had ze het dek van zich afgeworpen. Met open oogen lag ze te
denken over al wat gebeurd was. En langzamerhand was er groote droefheid over
haar gekomen, een gevoel of haar hart ziek was.
Wat was ze toch een ellendig, slecht, ondankbaar schepsel!
‘Je hebt haar verdriet gedaan, Doortje, er stonden tranen in Moe's oogen, toen ze
mij goedennacht zei.’ Dat had Annie haar gezegd. En ze had het aangehoord en
gezwegen, gedaan of ze de woorden niet verstond. O, had ze ze maar niet verstaan!
Nu kwelden ze haar zoo!
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Nu wist ze heel goed, dat de schuld aan háár lag, van het begin af aan.
Hoe kwam het toch, dat ze het nu hopeloos duidelijk wist?
Ze was lui geweest. Ze had geen zin gehad de thema te leeren. Toen was ze in
opstand gekomen, omdat ze niet uit mocht. En het was toch niet meer dan billijk, dat
ze haar schoolwerk bleef maken. Toen - o, ze kon het zich niet meer te binnen
brengen, wat ze allemaal in drift had gezegd. Ze wist alleen, dat ze haar moeder had
beleedigd, en dat ze toen als een stout kind de kamer was uitgezonden.
Dat kan alleen een stiefmoeder doen, had ze toen gedacht in haar gekwetste fierheid.
Het was maar gekrenkte ijdelheid geweest, die haar voor alles blind had doen zijn.
Die haar had doen vergeten, waarom al die extra-lessen noodig waren en dat het
alleen aan haar moeder te danken was, dat ze met de klasse mee konden, waarvoor
ze eigenlijk al veel te oud waren, zij vooral.
Wat was ze brutaal geweest! Hoe was het mogelijk, dat Moe haar had kunnen
aanhooren!
Ze herinnerde zich nog een geval uit haar kindsheid.
Haar eigen moeder leefde toen nog. Het was een dag voor haar tienden verjaardag,
op een Zaterdagmiddag. Ze zaten beiden in Voor 't jonge Volkje te bladeren, Annie
en zij. ‘Dora,’ had haar moeder gezegd, ‘geef me even de naaidoos aan.’ Dora was
eerst doof geweest. Toen had ze opgekeken uit haar boek en gezegd: ‘Zoo dadelijk,
Moe.’ Maar ze was blijven lezen.
‘Krijg ik de doos nu?’ had haar moeder gevraagd.
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Toen was Dora ongeduldig geworden. ‘Kan Annie die dan niet krijgen? Ik moet alles
doen!’
Toch was ze opgestaan, had de doos gekregen, ze haastig op de punt van de tafel
geschoven. Maar de naaidoos was gevallen, omgekeerd op den grond, en de heele
inhoud over het kleed gerold. Lintjes, band, klosjes garen, doosjes met knoopen en
spelden waren opengegaan, en overal rolden de knoopjes heen, verscholen de spelden
zich in het tapijt.
‘Dat moet je oprapen,’ had haar moeder kalm gezegd, ‘'t is je eigen schuld, dat de
doos viel.’ Toen was Dora opgestoven, en had ze gezegd, dat ze dát niet deed, dat
Annie haar helpen moest... Het eind van alles was geweest, dat ze den boel toch had
moeten oprapen, dat ze dien middag in de keuken had moeten eten, en - dat ze haar
verjaringscadeau eerst een maand later kreeg.
Zoo streng was haar eigen moeder geweest, aan wier liefde Dora natuurlijk nooit
getwijfeld had......
Ten slotte kon Dora het niet meer uithouden in bed. Waarom was ze toch naar
boven geslopen zonder goedennacht te zeggen? - Waarom was ze niet naar binnen
gegaan, toen ze haar werk afhad en had zacht om vergeving gevraagd? Ze zou die
gekregen hebben en alles zou goed zijn geweest. Maar ze was in het kamertje blijven
zitten in de duisternis, alleen met haar nare gedachten.
‘Zou ik nog gaan?’ dacht Dora. En opeens was ze het bed uit. ‘Als Moe nog op
is, zal ik excuus vragen.’ Ze sloop de slaapkamer uit en liep een paar treden de trap
af, toen aarzelde ze. Wat zou Moe zeggen? Ze zou
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haar niet te woord staan, haar niet willen zien.
Met een zwaar hart was Dora weer naar boven gegaan.
Ze dorst niet, ze dorst niet naar beneden, nadat ze eerst zelf was weggeloopen.
Als Moe haar afwees, als ze wéér weggejaagd werd, zou haar hart breken.
‘Ik heb haar zoo'n verdriet gedaan,’ dacht ze, ‘hoe kan ik het weer goedmaken?
Wat zal Moe zeggen, als ik kom?’
Dof en zwaar bromden de slagen van een naburigen toren. Dora telde ze in angstige
spanning. Wat duurde het lang voor een volgende slag klonk, eindeloos! Maar ze
zou zich nu niet meer vergissen: negen - tien - elf - twaalf.
Dus tóch twaalf uur. ‘Dat is mijn straf,’ dacht Dora. Nu was het te laat. Hoe zou
ze den volgenden morgen haar moeder onder de oogen durven komen!
Aan haar wimpers beefden heete tranen van berouw, diep bedroefd keerde ze zich
om. Ze zou naar boven gaan, ze was te laat gekomen.
Op eens blijft ze staan, een blos stijgt haar naar de wangen. Haar hart klopt luid
en blij. Ze heeft geluid gehoord. Het rinkelen van kopjes. Zou Moe nog op zijn?
Ze denkt niet meer, ze heeft den deurknop al in de hand. De deur is niet gesloten.
Nog een deur, die ze bevend opent. Ze staat op den drempel. Een zee van licht doet
haar de oogen even dichtknippen; als ze opkijkt, ziet ze de oogen van haar moeder,
die haar vragend aanstaren.
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‘Maatje, is U nog boos? Wilt U weer goed op me zijn?’
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‘Maatje, is u nog boos? Wil u weer goed op me zijn?’
Neen, Mevrouw Hemmink is niet boos meer. Ze komt naar het meisje toe en kust
haar op de bleeke wangen, die nog vochtig zijn van tranen.
‘Ik ben zoo blij, dat u nog op is,’ zegt Dora, als ze alles aan haar moeder verteld
heeft, en nog even bij haar zitten blijft, hand in hand.
‘Ik heb op je gewacht, kindje,’ zegt Mevrouw ernstig, ‘ik had nog hoop, dat je
komen zou.’
Opeens komt er een warm en heerlijk gevoel in Dora's hart. Het doet haar goed,
dat haar moeder nog in haar geloofd heeft, dat ze haar niet voor nog slechter heeft
gehouden, dan ze inderdaad al is.
‘Maar je hebt me wel wat lang laten wachten,’ zegt Mevrouw lachend, ‘ik zal je
nu maar naar bed brengen, hé? - 't Is bij halféén!’
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Hoofdstuk XIX.
Goed nieuws.
Lieve Pim,
Ik moet je zoo iets prettigs vertellen: Annie en ik zijn allebei overgegaan. We zitten
nu in de hoogste klas. Heerlijk, hé! Ik had het nooit gedacht, Annie ook niet. We zijn
nog maar zoo kort in de vijfde en we waren eerst zoo'n portie minder dan de anderen.
Ik hoef je zeker niet te zeggen, aan wie we dat te danken hebben.
Je moet nú mijn rapport eens zien. Je zult niet gelooven, dat het mijn rapport is.
Wat ben ik vroeger toch altijd ellendig lui geweest! Ik schaam me, als ik aan dien
tijd denk. De meeste meisjes verachtten me, geloof ik, omdat ik nooit mijn werk
afhad. Jij hebt me nooit met den nek aangezien, Pimmie; hoe kwam dat toch, terwijl
je zelf wel ijverig bent?
Ik heb nog meer nieuws, Pim. Zaterdag gaan we met ons allen naar Geuldorp, en
blijven er de heele vacantie. Ik vind het zoo prettig, ik heb al zoo dikwijls als het
mooi weer is, naar ons verrukkelijk Geuldorp
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verlangd. Je weet niet, wat het is, Pim, in een stad te wonen, met niets, niets dan
huizen om je heen. Alleen als ik mijn neus tegen de ruiten platdruk, kan ik een streepje
van den blauwen hemel zien.
Eén ding vind ik jammer: dat ik jou niet zien zal. Jij bent natuurlijk blij, dat je
Geuldorp kunt verlaten, om naar je ouders te gaan.
Maar Pimmie - en nu komt eigenlijk de hoofdreden van mijn schrijven - ik kom
je namens Moe voor de Kerstdagen verzoeken. Ik vind het zoo prettig, ik hoop maar
dat je komt. Ik vraag je expres zoo vroeg, dat je er thuis eens over kunt spreken.
Zeg, durf je wel bij onze booze stiefmoeder? Je wordt natuurlijk op dezelfde manier
behandeld als wij. Het eten, dat jou wordt voorgezet, zal niet beter zijn dan het onze,
en je zult dan even hard moeten werken als wij, want je bent maar een vriendinnetje
van zoo'n stiefkind!
Ik vind het zoo grappig, als ik terugdenk aan je bezorgdheid van vroeger.
Schrijf toch gauw, dat je komt, Pim. Ik ben blij, dat je Moe nu eens zult leeren
kennen.
In Geuldorp zal ik je missen, maar de gedachte aan de Kerstdagen troost me. Je
blijft natuurlijk tot oudejaarsdag. Oudejaarsavond wil je zeker liever thuis zijn. Den
achtentwintigsten December is Moe ook jarig, dien dag maak je dan nog net mee.
Adieu, Pim! Een zoen van je gelukkige
Dora.
Mijn stiefmoeder en Annie sluiten haar groeten in.
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Hoofdstuk XX.
Feestelijke voorbereidingen.
Het was zeer koud. Bloemen stonden op de ruiten van het zoldervenster. Den adem
van de meisjes kon je zien. Het kaarslicht flikkerde en scheen telkens uit te waaien.
Dora lag met de knieën op den grond voor een groote bloemenmand, waarin wat
aardkluiten.
‘Denk je, dat we hiermee nog wat kunnen doen?’ vroeg Dora.
‘Wel natuurlijk!’ zei Pim met groote zekerheid.
‘Die aarde zit er al bijna een jaar in, Pa en Moe hebben de mand bij hun trouwen
gekregen.’
‘Dat doet er niet toe,’ zei Pim, ‘geef me de karaf met water maar even.’ Ze bukte
zich over de mand heen, wierp met een kordate beweging de bruine krullen, die haar
over de ooren vielen, naar achteren en begon met haar nette jongedameshandjes de
brokken zand en aarde fijn te maken. Toen goot ze er wat water op. Dora hielp ook
mee de aarde te kneden.
‘Ik wou, dat Annie maar kwam,’ zei Dora, ‘Mietje
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staat op de wacht om open te doen, zoodra ze schelt. Moe zal toch niet komen kijken,
wel?’
Daar werd al gescheld.
‘Ik ben er benieuwd naar, wat ze meebrengt,’ zei Pim, ‘het is een groote mand,
dus we moeten flinke bloemen hebben.’
Daar kwam ze de zoldertrap al op, lachend en met een kleur onder haar besneeuwd
mutsje.
‘Kijk eens,’ zei ze, ‘hoe vinden jelui die?’ en met een blik vol trots bracht ze uit
een groot vloeipapieren peperhuis een kolossalen bouquet te voorschijn. ‘Voor zestig
cent, ik heb al ons geld opgemaakt.’
‘Ze zullen er beeldig in staan,’ ging ze voort, terwijl ze Pim, die met een gewichtig
gezicht uit de bloemen een keus deed, met diep ontzag beschouwde.
Dora en Annie vergenoegden zich met de nederige rollen van toeschouwers.
Pim van Alfen was steeds op school bekend geweest als een meisje, dat smaak
had. Ze wist een lintje te strikken op een manier, dat Dora er met dommen open
mond bij stond; en haar handwerkjes waren meesterstukjes.
Het scheen, dat Pim niet tevreden was met haar werk. Driemaal had ze, toen het
er een beetje op begon te lijken de bloemen weer uitgetrokken, tot groote teleurstelling
van Dora en Annie, die niets liever wenschten, dan de mand zoo gauw mogelijk klaar
te zien.
Maar de meisjes waren geduldig, ze waren toch al in haar schik, dat Pim, zooals
ze zei, de mand arrangeerde.
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Het scheen niet zoo makkelijk te gaan, als Pim aanvankelijk gedacht had. Sommige
bloemen hadden de hinderlijke eigenaardigheid telkens om te vallen, andere leunden
als dronken, met zware hoofden tegen het hengsel aan.
Dora en Annie staarden naar de bloemkorf met lange gezichten, zonder iets te
zeggen.
‘Mooi vind ik het niet,’ zei Pim neerslachtig. ‘Hoe vind jij het, Dora?’
Dora zuchtte. ‘Ellendig,’ dacht ze in stilte, maar ze zei: ‘'t Gaat nogal.’
‘En jij, Annie?’
‘Een...... een beetje scheef,’ zei Annie.
‘We hadden eigenlijk ijzerdraad moeten hebben,’ zei Pim, ‘ik weet niet, wat ik er
aan doen moet, ze vallen allemaal om. Heb je geen ijzerdraad, of iets dat er op lijkt?’
‘Breinaalden?’ vroeg Annie bescheiden, bang om uitgelachen te worden.
Pim's gezicht klaarde op. ‘Die zouden ons misschien kunnen helpen,’ zei ze, ‘heb
je er veel?’
‘Geen een,’ zei Annie kleurend.
‘Ik weet er wel.’ Dora stond op, uit een oude chiffonnière haalde ze een pakje
roestige breinaalden te voorschijn. Er waren er twaalf.
Toen ging het beter, Dora en Annie hielpen nu ook mee de bloemen in de mand
te schikken. Pim had de groote goudkleurige chrysanthemum rechtop in het midden
gezet. Prachtig stond ze daar, als een koningin, omringd door haar onderdanen.
‘Nu is het beeldig!’ zei Pim, toen de bloemen een
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plaatsje hadden en naar alle kanten haar nieuwsgierige hoofden uitstaken.
‘Een strik op het hengsel zou prachtig staan,’ meende Pim, ‘heb je ook lint of
vloei?’
‘We hebben nog gefronsd brons vloei,’ zei Dora.
Met groote handigheid maakte Pim nu een sierlijken strik om de mand.
‘Prachtig!’ riepen Dora en Annie nu uit één mond. ‘'t Is net, of het een mand uit
een bloemenwinkel is,’ zei Annie opgetogen.
‘Nu moeten we naar beneden, Moe zal toch al niet begrijpen waar we blijven,’ en
Dora trachtte de oogen van de schoone mand af te wenden en de anderen mee te
tronen.
‘Waar zijn jelui zoo lang geweest?’ vroeg mevrouw Hemmink. ‘Was het niet koud
boven?’ en ze keek naar het roode neusje van de logée.
‘We hebben...... we hebben even onze handen gewasschen,’ zei Dora.
‘O!’ zei mevrouw Hemmink, alsof het vanzelf sprak, dat ze daarmee bijna twee
uur waren bezig geweest.
‘Ik heb een keteltje chocolade klaargemaakt,’ zei Mevrouw, voor ieder een kopje
neerzettend.
De meisjes hadden het al geroken. - Het smaakte best, en ze werden er door en
door warm van.
‘Begrijp je, dat het al tien uur is?’ vroeg Dora, met een verschrikten blik naar de
klok.
Niemand had gedacht, dat het zoo laat was. Maar ofschoon ze allen een gevoel
hadden of de avond pas begon, ze gingen toch naar boven en naar bed.
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‘Heb je den tafellooper bij de hand?’ vroeg Pim, toen ze zich uitkleedden.
‘Ja, hij ligt met Annie's lampekap op de bovenste plank in onze kast. Denk je, dat
Moe er blij mee zal zijn?’
‘Dat spreekt,’ zei Pim, ‘je hebt hem keurig afgewerkt.’
‘Als we er nu de quatre-mains maar goed afbrengen,’ zei Dora. ‘Ik vergis me altijd
met den derden regel. Hoe is die ook weer? Ta-ta-toem, ta-ta-ta!’
Voor ze de kaars uitbliezen, wierpen ze een laatsten blik op de mand met bloemen.
Toen gingen ze slapen, Dora en Annie en Pim, met het voornemen den volgenden
dag zoo vroeg mogelijk op te staan.
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Hoofdstuk XXI.
Moeders verjaardag.
‘Zeg, had Dora gevraagd, op het oogenblik dat Annie ging indutten, “het zal toch
geen kwaad kunnen, dat we die mand met bloemen in onze slaapkamer laten staan?”
Pim had haar gerustgesteld. “Welneen, het zijn winterbloemen, ze geven weinig
geur, ze zullen ons niet hinderen.”
Annie had niets gezegd, om maar niet geheel wakker te worden, en was in slaap
gevallen. Maar haar hoofdje tobde over de woorden na.
Ze begon te droomen. Ze lag niet in een ledikant, maar in een reusachtige mand,
van blanke rijzen gevlochten, op een bed van bloemen. Haar hoofd rustte op een
kussen van geurige witte rozen. Een deken van chrysanthemums was over haar heen
gespreid.
Ze wilde opstaan, want de bloemen riekten zoo sterk. Maar ze kon niet. Bij elke
beweging zakte ze dieper in het bloemenkussen.
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Opeens werd ze wakker, het angstzweet brak haar uit. Gelukkig, dat ze op haar eigen
veeren kussen lag. Maar ze vertrouwde de bloemen toch niet langer in de kamer. Ze
stond op en rillend van koude bracht ze ze buiten de deur.
Toen probeerde ze weer te slapen.
Die nachtelijke scène was zeker de oorzaak, dat ze zich 's morgens versliep. Ze
werd, tot haar groote ontsteltenis, - om negen uur geroepen door - haar moeder. Haar
járige moeder!’
Met één sprong stond ze op den grond tegenover de twee andere langslapers.
‘O, Moeke, moet u ons nu nog roepen!’ zei ze. ‘Ik feliciteer u!’
‘Waar is de mand?’ vroeg Dora.
‘Op den achterzolder.’ Annie ging ze halen.
‘Alstublieft, Moe,’ zeiden beide meisjes.
Tegelijk keken ze elkaar aan, zeer verlegen. Wat was er gebeurd? Was dat de
mooie mand? De bloemen leken bevroren, sommige hadden haar hoofden verloren,
de sierlijke strik hing verscheurd en aan flarden. Vier breinaalden staken recht in de
hoogte, als spietsen.
Dat was vreeselijk! Ze begrepen, dat het de kat moest zijn, die alles zoo vernield
had.
De meisjes zeiden geen woord, maar opeens, toen haar moeder het sein gaf, barstten
ze in lachen uit.
Tien minuten later kwamen ze kant en klaar in de huiskamer. Nu wenschten ze
haar moeder in optima forma geluk, en gaven den tafellooper en de lampekap
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en het speldenkussen, dat Pim gemaakt had. Toen ze ook haar vader gefeliciteerd
hadden, zetten Dora en Annie zich aan de piano. Dora speelde den derden regel goed,
en Annie viel tijdig in, en heelemaal liep het prachtig van stapel.
Mevrouw Hemmink was werkelijk verrast.
‘Dank je wel, hoor, je hebt het beeldig gedaan,’ zei ze. En beide meisjes kuste ze
hartelijk.
En ze zette zich aan tafel, terwijl ze met een tevreden, gelukkigen blik haar meisjes
toeknikte. Ze zag er zoo blozend en opgewekt en prettig uit, dat Dora eens naar Pim
keek, of die het wel merkte.
‘Wat zeg je van onze stiefmoeder, Pim?’ fluisterde ze.
Maar Pim wou er geen antwoord op geven en lachte maar.
‘Kun je je nog herinneren,’ vroeg Dora, toen ze 's avonds na een recht prettigen
dag op haar slaapkamer waren, ‘kun je je nog herinneren, hoe eenzaam en ongelukkig
we ons voelden, toen Moe pas gestorven was?’
‘Daar komt Pim aan,’ waarschuwde Annie, die het beter vond, dat Dora haar
gesprek nu maar afbrak.
Maar Dora kon het niet heelemaal laten rusten. ‘Wat zou er van ons geworden zijn
zonder onze nieuwe moeder?’ vroeg ze.
‘Niets dan een paar luie schapen,’ zei Annie met zooveel nadruk, dat Pim begon
te lachen.
‘Nu, dan mag jelui je stiefmoeder wel in eere houden,’ zei ze.
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‘Je stiefmoeder,’ herhaalde Dora, haar voorhoofd fronsend, alsof dit onschuldige
woord een scheldnaam was, ‘'t was te wenschen, dat ieder zoo'n moeder had!’
‘Je booze stiefmoeder!’ zei Pim hardnekkig; toen bukte ze zich met een lach naar
Dora toe om haar een nachtzoen te geven.

Tine van Berken, Een booze stiefmoeder!

