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Driftkopje.
I.
Klaar voor de inspectie.
Het was een vroolijke zonnige Zaterdagmorgen. Het had 's nachts hard geregend,
maar nu deed de zon haar best, de natte, modderige straten zoo spoedig mogelijk
droog te maken; de weiden om de stad dampten, en in de kleine stadstuinen was het
gras zwaar van den regen, die in heldere druppels aan de sprieten hing, of op de
bloemen lag.
Bij Polly Wevers aan huis waren allen al op, hoewel het nog pas zeven uur was.
Mijnheer zat op de veranda met de krant, Mevrouw smeerde de boterhammen voor
het ontbijt, Lientje zat op
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een stoof naast haar Pa en was met veel zuchten bezig zelf haar laarsjes te rijgen,
Wout keek zijn les na, en Polly stapte in den tuin rond en plukte hier en daar een
madeliefje of een glanzig boterbloempje.
‘Polly, denk je wel om je laarzen, meid; ze zijn pas gepoetst,’ waarschuwde
Mevrouw, die naar de veranda was gekomen en haar oudste bezig zag door het natte
gras te loopen.
‘O ja, Moe,’ zei Polly, die aan niets minder gedacht had dan aan haar blinkende
laarzen.
‘Niet in het gras loopen,’ zei Mijnheer, die nu ook van zijn krant opzag.
‘Ph!’ met een driftige beweging smeet het meisje de bloemen, die ze zoo pas
geplukt had, op den grond.
Ze wou ze niet meer hebben, ze gaf er nu niet meer om.
Ze keek even op, of haar vader haar gezien had, maar dat was gelukkig niet zoo.
Een oogenblik later was ze weer in de goede stemming. Het was zulk heerlijk weer,
en ze was zoo prettig vroeg, en het was Zaterdag, dus had ze maar een halven dag
school! Wat ook niet dikwijls gebeurde: ze zou dien dag een boek uit de biblio-
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theek krijgen. En ze hield zoo dolveel van lezen! Ze deed ook wel haar best op school,
dat wil zeggen, ze maakte haar werk en leerde haar lessen, en ze was ook geen al te
groote babbelaarster, maar ze verkorf het toch altijd op de een of andere manier. Wie
in een week drie slechte aanteekeningen had - zoo luidde het reglement van haar klas
- kreeg geen boek.
Polly wist wel dat niets zoo gemakkelijk was, als om een slechte aanteekening te
krijgen, en niets zoo moeilijk, als om er vrij van te blijven.
Maar deze week was het wonderlijk goed gegaan; behalve de eerste afkeuring,
die ze 's Maandags al gekregen had, had ze geen notities gehad, dus haar kansen op
een boek stonden prachtig. De zaak was zoo goed als gewonnen, ze zou nu wel
maken, dat ze die niet bedierf!
Er behoefde geen bel geluid en evenmin op de gong geslagen te worden, om de
familie aan tafel te krijgen. Wout had wel gezorgd dat hij op de plaats aanwezig was
en ook Lientje was met haar laarsjes klaar en had haar handjes alweer laten wasschen,
en Polly zat al lang te hunkeren naar een lekker kopje thee toen de naaste toren
halfacht speelde. De boterhammen stonden
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al klaar op de bordjes, en de glazen melk er naast, en niemand liet zich tweemaal
nooden om te beginnen.
‘Pa,’ zei Polly, die vol was van het aanstaande geluk, ‘het is vandaag
bibliotheekdag.’
Mijnheer lachte. ‘Ja, alle Zaterdagen,’ zei hij ‘maar 't gebeurt niet dikwijls, dat je
me er aan herinnert.’
Polly kleurde.
‘Maar ik ben er blij om, meid. Maak maar dat je het dikwijls doen kunt!’
‘Je boeltje is toch in orde?’ vroeg Mevrouw. ‘Het is immers vandaag inspectie?’
Mevrouw wist al zoo goed als Polly zelf, wat het zeggen wou, zoo'n inspectiedag.
Dat was ook al 's Zaterdags. Dan moesten de meisjes al wat ze aan boeken en schriften
en schrijfbenoodigdheden hadden, vóór zich op tafel leggen, en dan kwam de juffrouw
om alles te monsteren. De boeken moesten dan netjes geveld, de sponsedoozen en
griffelkokers in orde zijn, geen inktlapje mocht mankeeren. Op zoo'n dag regende
het slechte aanteekeningen, en menig onnadenkend, vergeetachtig of slordig meisje
bedierf in een oogenblik de heele week van goed oppassen.
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Polly had ook al menig lesje gehad maar nu was ze met alles klaar.
‘Alleen mijn spons en lapje nog uitwasschen, Moe, dan is alles in orde! Suze
Volkers heeft mijn jaartallenboekje te leen, maar ik ga haar vroeg halen, dat ze het
niet vergeten kan.’
‘Heb je ook je naam op het nieuwe schrift geschreven, dat je gisteren geveld hebt?’
‘Zeker, Moe!’ zei Polly, en ze stond op en gaf haar moedertje een zoen, blij dat
die haar zoo aan alles denken deed. Dadelijk na het ontbijt ging ze naar de keuken,
en begon met een zorgvuldigheid, die Mietje het hoofd deed schudden, haar spons
en leeren lapje uit te wasschen. Ze nam daartoe een groote blikken teil en water
genoeg om een dozijn groote sponsen in schoon te maken. Het sponsje zag ten leste
zoo blank of het splinternieuw was, en het rook zoo frisch dat het een lust was.
Maar nu het zoo volmaakt was, wou Polly het nóg volmaakter, en in haar
slaapkamertje druppelde ze er wat eau-de-cologne over. Ze bedacht opeens dat het
toch wel zonde was, zoo'n heerlijk riekend sponsje voor een vuile, bekladde lei te
gebruiken, en ze stak gauw een lapje in haar
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zak, dat ze uit de papiermand haalde, een afknipsel van een jurkje van Lien. Zoo gaat
het bij overnette kinderen, ze ontrieven zich zelf om hun boeltje te sparen! Gelukkig
was dit bij Polly maar een bui, die heel gauw zou overdrijven.
Om halfnegen schelde Polly bij Suze Volkers aan. De dienstbode deed open.
‘Is Suze klaar?’ vroeg Polly.
‘Zoo dadelijk,’ zei het meisje.
‘Wil je vragen of ze mijn jaartallenboekje meebrengt?’ riep Polly weer naar boven,
maar het meisje was al weg. Polly kon toch al slecht tegen wachten, maar nu duurde
het haar een eeuwigheid.
‘Heb je het boekje?’ vroeg ze, toen Suze eindelijk kwam.
‘Welk boekje?’ vroeg Suze, en toen, ziende, dat Polly zich boos maakte: ‘O ja, ja
zeker!’ Dit klonk zeer blijmoedig, en het deed Polly allen angst vergeten.
Suze trok de deur dicht en welgemoed stapten beiden naar school.
‘Geef het me nu,’ zei Polly, toen ze halverwegen waren. Ze zag niet hoe Suze met
een vreeselijke kleur naast haar voortliep.
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‘Zeg, Polly,’ zei Suze opeens in wanhoop, ‘ik moet je wat zeggen, maar je moet niet
boos worden....’
Polly stond al in vlam. ‘Ik word niet boos,’ zei ze, ‘maar wát moet je me zeggen?
Dat je mijn boekje niet bij je hebt?’
‘Ik...’ begon Suze zenuwachtig, ‘ik was gisteravond bij Grootmoeder, die ziek is,
en ik had je boekje meegenomen om daar mijn les te leeren, en toen werd zij zoo
erg, en toen moest ik naar den dokter. Van leeren kwam niets in, en....’
‘En toen?’ vroeg Polly, zich zooveel mogelijk bedwingende.
‘En toen kwam Moe ook en we gingen samen naar huis, - en - toen heb ik je boekje
vergeten.’
Bom! daar lagen Polly's boeken alle in de modder, en pats! haar griftenkoker ook,
die viel open en pennenhouders en potlooden en het vlakelastiek en de griffels, alles
sprong er uit, en de sponsedoos rolde ver weg en het sponsje, dat er uitgevallen was,
lag in een modderplas, en het mooie poppekopje, dat op haar rood inktlapje prijkte,
lag verbrijzeld op den grond, - en de bewerkster van alles, Polly, die in een uitbarsting
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van drift den boel op den grond had gesmeten, stond er bij; een stroom van tranen
liep langs haar verhit gezichtje en ze schreide of het hart haar breken zou.
Suze stond een oogenblik als aan den grond genageld, ze was bleek van schrik
geworden. Eindelijk bukte ze zich en er blonken ook tranen in haar oogen, toen ze
een en ander begon op te rapen.
‘Polly,’ begon ze zacht, ‘ik had je niet in den steek gelaten. Kijk, ik heb mijn eigen
boekje gevonden, en het nieuw gekaft, en er jouw naam op geschreven, - dat had ik
jou willen geven.’
Polly keek niet op of om, ze liet niet blijken, dat ze de zachte verontschuldigende
woorden gehoord had, maar ze had ze wel verstaan, en ze was er te ongelukkiger
om. Dat ze zoo driftig en voorbarig was geweest! Al hád Suze haar boekje niet
meegebracht, dan had dit Polly nog maar één aanteekening gekost, en zou ze nog
het boek hebben verdiend. En nu had ze moedwillig alles bedorven! Ze snikte of het
hart haar breken zou. Eindelijk keek ze op, en zag ze Suze nog maar aldoor bezig,
de natte, loshangende, bemodderde boeken van de straat op te rapen.
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Polly bukte zich om haar te helpen. Het was een vies werkje en overvloedig vloeiden
haar tranen, toen ze haar jammerlijk gehavend boeltje bijeengaarde.
Op school, waar ze den viezen stapel eerst af moest wasschen, barstte ze weer in
snikken uit. Hoe had het kúnnen zijn, en hoe was het nú!
Och, als ze bedacht hoe alles er 's morgens had uitgezien: een keurig stapeltje net
gekafte, goed onderhouden boeken, een mooie griftenkoker, een nette sponsedoos,
en een beeldig inktlapje! Ze had wel hoop gehad dat ze voor ditmaal het best van
allen voor den dag zou komen, en nu - minder dan de minste! Geen boek uit de
bibliotheek, een ernstige berisping van de onderwijzeres (o, wat zou die wel gezegd
hebben, als ze geweten had, dat Polly haar boeken moedwillig had neergegooid!)
een donker gezicht van haar moeder, een gebroken griftenkoker, een vernield inktlapje,
en het afschuwelijke gevoel, dat ze dat alles aan zichzelve te wijten had; dát waren
de gevolgen van haar dwaze uitbarsting.
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II.
In de haast om uit te gaan.
Het is ruim een week later, een Zondagmorgen. Het regent, langzaam, gestadig. De
tuin ziet er triestig uit, het kiezel glimt van het nat, en van de bladeren der heesters
schijnen tranen te druppelen. De lucht ziet grauw, de straten zijn vuil, in huis is het
donker. Overal even akelig, vindt Polly.
Polly vooral is teleurgesteld. Ze is den heelen dag uitgevraagd bij Suze. Met
koffiedrinken zou ze er komen. En ze verlangt er naar dat het halftwaalf zal zijn,
maar het is pas halftien. Dan is er nog iets, behalve dat de tijd zoo kruipt. Ze heeft
een mooie nieuwe jurk, heel lichtbruin van kleur, met een donkerrood zijden vestje
er in, en een donkerrooden zijden strik. Het is een beeld van een jurk, en ze is
fonkelnieuw, en nu - nu mag ze de mooie jurk niet aandoen om het weer.
‘Het zal nog wel opklaren, Moe!’ zegt ze, ‘ik zie een licht plekje in de lucht!’
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Hoeveel lichte plekjes had ze dien morgen al niet in de lucht gezien, maar telkens
waren er donkere wolken gekomen, en die hadden ze weggevaagd.
‘Het is heel goed mogelijk, dat het weer opklaart,’ zegt Mevrouw, ‘maar voorloopig
regent het nog. Bovendien, je hebt allen tijd. Het is nu pas halftien, en als het kwart
over elven droog is, is het nog vroeg genoeg om je te verkleeden.’
Polly zucht. ‘Vroeg genoeg! Vroeg genoeg!’ Moeders vinden het altijd vroeg
genoeg, denkt ze.
‘Het regent maar door!’ klaagt ze na een poosje.
‘En jij zeurt maar door,’ zegt Mevrouw, die druk bezig is in de kamer stof af te
nemen. ‘Krijg liever eens die nieuwe knot haakkatoen uit het wolmandje en ga die
met Wout opwinden. Wout zal de streng wel ophouden.’
Polly is niet lui, en ze is nu inderdaad blij dat ze iets te doen heeft, hoewel opwinden
een werkje is, dat haar niet erg behaagt.
‘Je moet goed ophouden,’ zegt ze bij voorbaat.
Wout knikt, hij werpt een laatsten smachtenden blik op zijn boek, D e
lotgevallen van Baron
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Vo n M ü n c h h a u s e n , en houdt dan geduldig de armen op.
Polly hangt er, met een groot vertoon van moederlijke bedrijvigheid en haar broer
herhaaldelijk waarschuwende, toch goed stil te staan en zich niet te bewegen, de
streng overheen. Nu begint ze met de gele draadjes los te maken, die om de
verschillende strengetjes zitten, en zoekt naar het punt van aanvang. Maar dat is zoo
gemakkelijk niet te vinden. Ze probeert van onderen, dan van boven, dan keert ze
de knot om. Ze trekt aan den gelen draad, zoekt, rukt op goed geluk aan een anderen,
maar dit heeft alleen ten gevolge dat ze de heele streng in de war trekt.
‘Houd dan toch vast!’ roept ze, want Wout, die op zulk vervaarlijk rukken niet
bedacht is, laat de helft uit de hand vallen.
‘Bedaard maar aan, bedaard maar aan! Wil ik er meteen eens bijkomen?’ zegt
Mevrouw, die alles met een half oog gezien heeft. Maar Polly is alweer te ver heen
om te luisteren, ze wíl en zál nu den begindraad vinden. In zenuwachtige haast woelen
haar vingers door de streng, op een manier, die op zichzelf reeds voldoende zou
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zijn, om de draden voor altijd te verwarren. Ze stampvoet, ze bijt zich op de lippen,
geeft weer een wanhopigen ruk, zóó hevig, dat Wout de streng nu geheel laat vallen.
‘Ezel!’ zegt ze, en pats! daar geeft ze hem een slag op de wang, en pats! daar heeft
ze er van Wout weer een terug ook. Polly huilt, Wout schreeuwt.
Mevrouw komt tusschenbeiden en geeft Wout verlof, tot zijn boek terug te keeren.
Wout laat zich dit geen tweemaal zeggen, in een oogenblik is hij verdiept in
Münchhausen's avonturen en is hij de heele geschiedenis vergeten. Maar met Polly
loopt het niet zoo makkelijk af.
‘Jouw ongeduld en je drift zijn weer van alles de schuld,’ zegt haar moeder. ‘Raap
het katoen op, je mag niet uitgaan voor je alles gewonden hebt. Hang de streng maar
over de leuning van den stoel. Wout houdt toch niet naar je zin op.’
Polly zag volkomen haar ongelijk in. Haar drift was voorbij, en deemoedig raapte
ze de streng van den grond, en hing die over de leuning. Vol ijver en zoo bedaard
als ze kon, begon ze nu naar den begindraad te zoeken, en het gelukte
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haar ook ten leste hem te vinden. Maar wat een warboel was alles! Wat had ze de
draden uit elkaar getrokken en uit hun verband gerukt! Ze slaakte wel honderd
zuchten, maar geen enkele bracht haar ook maar een streepje nader bij haar doel.
Geduldig arbeidde ze voort, haar best doende om met kalmte den slingerloop der
draden te volgen. Maar toen de pendule elf sloeg en ze nog pas halfweg was, begon
ze onrustig te worden. Ze keek een paar maal op de klok en toen naar de warreling
van draden, en liet het hoofd hangen. De moeielijkste helft wachtte haar nog. Hoe
zou ze er nog ooit doorkomen, en hoe laat zou het wel zijn als ze er door was!
‘Moe, mag ik het nu laten liggen, en de rest morgen doen?’ vroeg ze heel
vriendelijk.
Maar Mevrouw liet zich door haar lieve maniertjes niet vangen.
‘Neen Polly,’ klonk het zacht maar beslist, ‘wat ik gezegd heb, daar blijf ik bij. Je
moet maar eens ondervinden, hoe moeilijk het is, iets in orde te maken, wat zoo heel
makkelijk in de war is gebracht. Dít komt nu weer terecht, maar heel veel dingen
kunnen later niet meer goedgemaakt worden.’
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Polly dacht aan haar inktlapje met het beeldige poppekopje, en ze zuchtte.
‘Werk maar bedaard voort, gestadig aan,’ zei Mevrouw; ‘wat je nu krijgt, zit losjes
in elkaar, en zal heel gauw weer in orde zijn.’
Bedaard en zachtjes voort te gaan, - het was Polly onmogelijk. Tik-tak! zei de klok
en Polly's vingers repten zich meer en meer, en trokken en rukten weer en plukten
aan de draden, en twee-, driemaal liet ze het kluwen uit de hand en op den grond
vallen. Eens rolde het om den tafelpoot, en eens tusschen de sporten van den stoel
door, zoodat het een heel gedoe was, het weer vrij te krijgen; ten laatste schuilde het
weg onder de linnenkast, Polly stootte haar hoofd in haar haast om het te krijgen, en
toen ze het eenmaal had, liet ze het weer vallen, maar nu werd het haar door Wout
teruggebracht.
‘Dank je,’ zei ze, en weer keek ze op de klok.
Het was nu kwart over elven en de lucht was opgeklaard. Het regende niet meer,
en als alles nu goed was geweest, had ze zich nu kunnen gaan kleeden.
‘Zal Lien ook winden, gauw, gauw?’ vroeg
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Lientje, die haar groote zuster een tijdje had aangestaard, en nu aan het eind van den
draad begon, die los neerhing.
‘Wil je er dadelijk afblijven!’ stoof Polly op.
‘Tut, tut,’ zei Mijnheer, die een wandeling gedaan had en juist de kamer inkwam.
‘Geef mijn pantoffels eens, meid!’
Polly, die het anders heerlijk vond, iets voor haar vader te doen, en er menigmaal
met Wout om vocht, draalde nu.
‘Zal ik het doen?’ vroeg Wout bereidwillig, maar Mijnheer belette het hem. Polly
haastte zich de kamer uit, bonsde in de gang tegen Mietje aan, die er het hare over
zei, en liep in allerijl de trappen op naar haar kamertje. Eerst daar bemerkte ze haar
vergissing. Wat dom, haar vaders pantoffels in háár kamertje te zoeken! Met een
smak gooide ze de deur toe, of die er schuld aan had, en wilde de trappen weer
afrennen, maar in haar blinde haast struikelde ze, en daar viel ze met een luiden gil
van boven neer!
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III.
Een beenbreuk.
Mijnheer was de eerste, die ontsteld opsprong en naar de gang snelde. Daar vond hij
Polly liggen, het hoofd op de onderste trede, doodsbleek, met gesloten oogen. Het
blonde krullige haar vertoonde een vochtige roode plek aan het achterhoofd, die hoe
langer hoe grooter werd. In een dun straaltje liep het bloed over haar oor op het
heldere wit van de geschuurde trap.
‘Help, Marie,’ zei mijnheer Wevers, die zeer bleek geworden was. ‘Neem
voorzichtig de beenen, dat ik haar hoofd en schouders ondersteun; houd haar vooral
recht.’
Mevrouw knikte en bukte zich, maar een erbarmelijk gegil weerklonk door de
gang toen het meisje opgetild werd. Nu bleek eerst dat het eene been gebogen onder
haar lag en het scheen ontzettende pijn te doen toen het werd opgelicht.
‘Stil, liefje, kindje!’ riep Mevrouw, wie de tranen over de wangen biggelden. Maar
Polly
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gilde weer, zonder te letten op hetgeen er met haar gebeurde.
Lientje huilde en Wout keek erg bedrukt, beide kinderen stonden dicht naast elkaar
en zagen angstig toe hoe Pa de arme Polly languit op tafel legde en haar daar
onderzocht. De wonde aan het achterhoofd, waaruit nog altijd dikke druppels bloed
vloeiden, leek hun zoo vreeselijk, en toch was die lang niet het ergste. Mietje werd
naar den dokter gestuurd, Wout en Lientje naar de voorkamer, waar ze de neuzen
plat tegen het raam drukten, turend of de dokter haast kwam. Mijnheer knipte
voorzichtig Polly's kous door, en Mevrouw waschte de wond aan het hoofd wat af,
en legde er bloedstelpende watten op, in afwachting van den dokter. Ze waschte ook
Polly's polsen en slapen, besprenkelde haar gezicht met water en hield haar een
fleschje met geest van salmiak onder den neus. Nu kwam Polly bij, zag eerst haar
moeder, toen haar vader aan, die haar beiden hartelijk en bemoedigend toeknikten,
en toen, terwijl ze haar gezichtje van pijn verwrong en groote tranen haar in de oogen
sprongen, scheen het of ze zich eerst bewust werd van wat er gebeurd was, en met
een stem,
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die de arme ouders van medelijden en angst vervulde, riep ze: ‘O mijn been, mijn
been!’
Toen verdween weer het kleurtje, dat de pijn haar op de wangen gejaagd had, haar
oogen sloten zich opnieuw, de bewusteloosheid herhaalde zich.
Toen de dokter kwam, constateerde hij, dat het linkerbeen gebroken was. Het werd
gezet, dat is, door trekken en drukken werden de beeneinden op de juiste plaats
gebracht, en toen werd het zóó verbonden, dat het onbeweeglijk in dezelfde houding
moest blijven. Door houten spalken, die door zwachtels bevestigd werden, werd het
been in de lengte ondersteund. Het was een bewerking, die heel lang duurde, ten
minste Wout, die nog altijd met Lientje in de voorkamer was, scheen het eindeloos.
Lientje, die eerst hevig verschrikt was, begon langzamerhand over haar verdriet heen
te komen. Ze had de pop tot troost in de armen gedrukt, en telkens wanneer uit de
achterkamer Polly's gegil klonk, zei ze tot het popje: ‘Dokter is stout, hè, pop? Stoute dokter, zoete Polly, arme zoete Polly.’
Toen de dokter weg was en de kinderen weer
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binnen mochten komen, lag Polly in de alkoof op haar moeders bed.
Ze had een glaasje wijn moeten drinken, dat haar wat had opgewekt, na al de pijn
en den schrik. Ze knikte Wout, die angstig naar haar bleek gezichtje staarde,
vriendelijk toe, en tegen Lientje, die haar met groote oogen beschouwde en die haar
zuster nauwelijks herkende met het verband om haar hoofd, zei ze: ‘Dag Lien, dag
zoete meid!’
‘Is dokter stout?’ vroeg Lientje, die haar meening graag bevestigd zag.
‘Ja, heel stout,’ lachte Polly, maar dadelijk daarop sloot ze de oogen weer. ‘Ik wou
slapen, ik ben zoo moe,’ zei ze, en Mevrouw kwam, nam de kinderen met zich mee
en deed de deur halfdicht.
Polly lag doodstil; maar slapen kon ze niet.
‘Wat zal Suze wel denken!’ peinsde ze, en ze kon niet nalaten te zuchten toen ze
zich het prettige dagje voorstelde, dat ze anders zou hebben gehad. Maar wat was
dat in vergelijking van al wat ze nog lijden moest!
Gelukkig echter wist ze dat allemaal niet. Ze was er al erg genoeg aan toe. En ze
vond het
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idee zoo vreeselijk dat ze zelf de schuld was van haar ongeluk.
‘Och, was ik toch maar niet zoo driftig!’ zuchtte ze, en brandende tranen liepen
haar langs de koude bleeke wangen.
‘Ik zal zeker wel nooit mijn drift afleggen,’ en ze dacht weer aan de vele keeren
dat ze zich door haar drift had laten overmeesteren. Het een na het ander kwam haar
voor den geest. Ze zag zich terug als meisje van vijf jaar. Ze was jarig en er waren
kinderen te visite en tante Annie en Grootmoeder waren er. Haar nichtje Wies, tante
Annie's dochtertje, had een cadeau voor haar meegebracht, nieuwe meubeltjes voor
haar poppenkamer. Het was beeldig, een heel ameublement, canapé en stoelen met
roode zijde bekleed, en een spiegel en twee schilderijen met matgouden lijstjes. Het
poppenhuis had twee kamers en in de mooie kamer, het salon, kwamen nu de nieuwe
meubelen te staan. De meisjes schikten ze; het was een heerlijk werkje. Maar toen
de kamer klaar was, wou Wies er haar poppetjes in hebben. Dát vond Polly niet
billijk, maar ze wilde toch tot een minnelijke schikking komen. ‘Jij mag er eerst mee
spelen en dan ik,’ stelde ze voor.
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Maar Wies was dit niet naar den zin. Ze was een klein bijdehand ding, en een eenig
kind, dus niet gewend zich naar makkertjes te voegen.
‘Neen, ik zal er alleen mee spelen, want ík heb de meubeltjes gegeven, en ik moet
ze anders weer terughebben, hoor!’ Meer was er niet noodig geweest om Polly buiten
zichzelve van boosheid te maken. ‘Neem ze maar gerust, allemaal, hier heb je ze,
hier héb je ze!’ had ze uitgeroepen en in een vlaag van niets ontziende boosheid had
ze den stoel doen kantelen waarop het speelgoed stond, zoodat het heele poppenhuis
Wies in den schoot was gevallen. De stoelen en tafeltjes, de canapé, de poppen, alles
lag in een ommezien op den grond, en veel was er van het ameublement (dat minder
solied dan sierlijk was) gebroken. Pooten van stoelen lagen verspreid, de mooie
spiegel was gebroken, het cabinet met de heusche laatjes lag verbrijzeld op den
grond...
Maar dat was nog niet alles. Wies had een buil aan haar voorhoofd gekregen, want
het poppenhuis was er tegen aan gebonsd.
Wat een ontsteltenis was het geweest en wat een treurige verjaardag was het voor
Polly geworden....
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Dat alles schoot Polly weer te binnen. Wat had haar moeder geknord en wat was
tante Annie boos geweest!
Het scheen haar toe alsof alles pas gebeurd was. Zie, daar stond Wies met een buil
aan haar voorhoofd. Tranen stroomden haar langs de wangen. En daar was haar
moeder, die met een groote spons de wonde plek zachtjes bette.
En daar stond tante Annie opeens. Haar gezicht was rood van kwaadheid en haar
oogen schenen vuur te schieten.
‘Wat heb je gedaan, slecht, stout kind!’ riep tante, en ze schoot op Polly toe, die
verschrikt achteruitdeinsde. Tante werd al boozer en boozer, en Polly gilde, bang
voor de toornige oogen....
‘Wat is er meid, heb je zoo'n pijn?’ klonk het opeens zachtjes.
Het was mevrouw Wevers, die binnentrad op het gillen van de ijlende Polly.
Het meisje schrikte wakker. ‘Is tante Annie er niet?’ vroeg ze, en toen opeens:
‘Och neen, Moes, ik droomde zoo raar. Ik droomde dat tante zoo boos op me was
en toen....’
‘Drink eens, vrouwtje, en ga dan wat slapen, ik blijf een poosje bij je,’ zei
Mevrouw, en zachtjes
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kuste ze Polly op het voorhoofd, en zette zich toen bij het bed neer.

IV.
Het middel tegen Polly's moedeloosheid.
Het is drie weken later, Polly zit in halfliggende houding in den ziekenstoel, de
beenen lang uitgestrekt. Ze heeft een boek in den schoot, maar het is dichtgevallen
en ze doet geen moeite om het te openen. Lezen verveelt ook op den duur; ze wordt
er zoo moe van.
Polly is heel alleen in de kamer. Moe is in de keuken bezig, Wout is naar school.
Lientje is in den tuin.
De deuren van de veranda staan open en Polly hoort het geschuifel van Lientje's
voeten over het kiezel. Ze benijdt haar zusje, die zoo heerlijk vrij kan rondtrippelen,
ze benijdt zelfs Wout, die naar school is.
Polly zucht; och, dat ze maar beter was en
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naar school kon gaan! Ze had vroeger nooit zooveel met de school opgehad, maar
nu verlangde ze er naar. Op school verveelde ze zich tenminste niet. Daar was ze
met andere meisjes, en ze luisterde of werkte. En na afloop kon ze immers met haar
vriendinnetjes wandelen! Er was nóg iets dat haar hinderde, namelijk, dat ze bij de
anderen zoo achter kwam. Polly behoorde tot de besten van de klas, gewoonlijk was
ze nummer vier, ook wel eens drie; eens was ze zelfs nummer twee geweest. En nu,
waar zou ze nu wel moeten zitten als ze terugkwam? Zou ze nummer twintig zijn,
of vier en twintig, de minste van de heele klas? Polly knipte zenuwachtig met de
vingers en de tranen schoten haar in de oogen toen ze daaraan dacht. Mogelijk werd
ze niet eens verhoogd!
‘Moe, Moeke!’ riep ze naar de keuken, en toen Mevrouw haastig kwam aanloopen,
bang dat haar meisje wat overkomen was: ‘Moe, hoelang moet ik nog blijven liggen,
met dat been? Kan ik aanstaanden Maandag naar school of dan nóg niet?’
Mevrouw zuchtte, en ze streelde het meisje zacht over het hoofd. ‘Ik vrees van
niet, kindje,’ zei ze.
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‘En den Maandag die dán komt?’ vroeg ze in spanning.
‘Ik weet het waarlijk niet, kindje, we willen het beste maar hopen.’
Dit was te veel voor Polly; ze barstte nu inderdaad in heftig snikken uit. ‘Wat kom
ik dan achter op school,’ schreide ze, ‘ik word vast niet verhoogd, vast niet!’
‘Kom, kom, vrouwtje, maak je niet zoo overstuur,’ troostte Mevrouw, ‘ga wat
lezen, dan knap je weer wat op.’
‘Ik wil niet lezen,’ riep Polly en pats! daar lag het boek op den grond, maar te
gelijk verborg ze haar gloeiend hoofdje aan haar moeders borst.
‘O Moe, Moe, wees weer goed op me, ik heb het zoo niet gemeend, ik wilde niet
driftig zijn, maar ik ben zoo ongelukkig. En dat mooie, mooie boek, dat ik van u
gekregen heb, en waar ik zoo blij mee was! O, de dokter had liever allebei mijn
armen en mijn tong moeten spalken, dat was beter geweest!’
‘Klein, dom driftkopje,’ zei Mevrouw terwijl ze het boek opraapte en zacht en
medelijdend het hoofd schudde, ‘is de les nu nog niet hard genoeg geweest!’
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Toen troostte ze Polly, die berouwvol schreide, en vroeg: ‘Heb je je schoolboeken
hier, meid?’
‘Ja, Moe,’ klonk het met o zoo'n zacht stemmetje.
‘Zouden we dan niet samen een eindje verder kunnen leeren, als we wilden?’ vroeg
Mevrouw,
‘Wij, Moe?’ Polly vond dat idee zoo aardig dat ze wel dadelijk had willen beginnen.
‘Maar u kent het toch allemaal al?’ zei ze na een poosje, ‘vindt u het dan niet
naar?’
‘O kind,’ Mevrouw lachte, ‘ik ben al zooveel weer vergeten, het is wel eens goed,
dat ik mijn geheugen wat opfrisch!’
‘Wat zullen we dan het eerst doen, Moes?’ vroeg Polly, die geen tijd wilde
verliezen.
Mevrouw zei: ‘Eerst moet ik nog een mandvol doppers doppen, en dan moet ik
wat mangelgoed opmaken.’
Polly's gezichtje betrok, maar ze vermande zich.
‘Toe Moes,’ zei ze, ‘brengt u de mand hier, dan zal ik u helpen. We kunnen best
doppen zonder morsen. Ik vind het zoo prettig als u bij me bent, en als ik wat te doen
heb; het is anders zoo erg stil.’
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En zoo gebeurde het. Eerst dopten beiden, en daarna ging Mevrouw aan de wasch,
en haalde Polly de bandjes uit. Zij was natuurlijk het eerste klaar.
‘Ik zal je even je boeken aangeven,’ zei haar moeder, ‘zoek dan op waar je gebleven
bent.’
‘Eerst maar geschiedenis?’ vroeg Polly.
‘Best!’ zei Mevrouw.
‘En dan Fransch, en dan vijf sommen, en dan aardrijkskunde, of natuurlijke
historie?’
‘We moeten maar eens zien hoe ver we komen,’ lachte Mevrouw. Ze had schik
in Polly's ijver en ze wou haar niet teleurstellen. ‘We waren gebleven aan Willem
II, Moes, stadhouder Willem II. Zal ik het hardop lezen, bij kleine eindjes, die we
dan allebei navertellen?’
‘Uitstekend!’ klonk het, ‘maar lees vooral langzaam, hoor, want anders zal ik alles
vergeten.’
Polly begon onverwijld, en ze las met duidelijke stem en zeer luid, zooals ze het
op school gewoon was te doen, wanneer een halve klas meisjes naar haar luisterde.
Mevrouw had niet de minste moeite haar te verstaan; zelfs kleine Lien, die in den
tuin speelde, hield met springen
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op en bleef verrast staan. En toen ze hoorde dat Polly voorlas, flikkerden er opeens
twee aardige lichtjes in haar oogen en blij kwam ze naderbij om te luisteren. Het zou
een mooi sprookje zijn, dacht ze. Ze trippelde de veranda op en haastte zich toen
naar binnen. Daar bleef ze staan, de groote oogen vol verwachting op Polly gericht.
Deze ging voort, zonder iets van Lientje's aanwezigheid te merken: ‘.... ontstond er
twist over het getal der af te danken troepen. Holland, dat alleen meer dan de zes
andere provinciën te zamen in de algemeene lasten droeg, wilde meer volk afdanken
en stond pal tegen de overige.’
Dat alles was geen verhaaltje naar Lientje's smaak. Haar blauwe oogen, die in
gespannen aandacht op de spreekster gericht waren, keken eerst blij, daar ze alle
goeds verwachtte, toen verwonderd, toen uiterst verbaasd, en eindelijk minachtend
en teleurgesteld. Wat was dáár nu aan? Een oogenblik bleef ze nog toeluisteren, of
het verhaal mogelijk een keer zou nemen, maar toen Polly vervolgde: ‘De
Staten-Generaal en de Stadhouder, steunende op het recht der Unie en van d....’ stoof
ze teleurgesteld heen naar den
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tuin, nam haar springtouw weer op en troostte zich door uit volle borst te zingen:
‘Daar waren eens twee apen,
Die gingen wort'len schrapen.
Kijk, en het was een wonder!
Daar waren eens twee beren
Aan 't boterhammen smeren.
Kijk, en het was een wonder!’

Enzoovoort, het heele versje uit, dat veel meer in haar smaak viel dan de
vaderlandsche of de algemeene geschiedenis.
Voor Polly ondertusschen vloog de tijd om, en ze vond het bijna jammer toen het
twaalf uur was en Wout uit school kwam. Maar toen Wout haar voorstelde om een
‘potje te dammen,’ nu, toen gaf ze er weer met graagte de geschiedenisles aan.
Moe maakte ondertusschen de koffietafel gereed, en toen het damspel uit was,
werd het tijd voor Wout om aan zijn boterham te beginnen, waar hij volstrekt niet
tegen was. Polly waardeerde het, dat Wout zoo telkens het middaguur aan haar wijdde,
en een of ander spelletje met haar deed. Ze wist heel goed dat hij anders 's middags
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dadelijk naar den tuin ging, of heel vroeg naar school om met de jongens te spelen.
Ze nam zich voor, hem in het vervolg wat aardiger te behandelen. Ze speelde als
oudste zoo erg graag den baas. ‘Als h i j ziek is,’ dacht ze, ‘zal ik hem zorgvuldig
verplegen, en altijd bij zijn bed zitten en hem voorlezen en met hem spelen en hem
mooie verhalen vertellen.’
Toen Wout naar school was, werden de lessen hervat. De Fransche thema's volgden
op de geschiedenis. Dit was lastiger, want eerst moesten de taalregels en de woordjes
geleerd worden, voor er met de thema begonnen kon worden. Maar Polly kwam er
toch door, en vijf sommen kreeg ze ook af. Ze wou nog meer doen, maar Mevrouw
zei, dat het zoo voor dien dag genoeg was. Polly was moe geworden, ze moest wat
rusten, dat zou haar goeddoen.
Polly stribbelde niet tegen, ze was inderdaad moe, en ze verlangde naar rust; ze
liet zich stilletjes toedekken en kussen, en eer er een kwartier voorbij was, was ze
ingeslapen.
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V.
Een prettige dag.
Ieder kind, dat vroolijk en gezond is, zal begrijpen, wat het voor Polly was, om dag
in dag uit, en week na week, stil en onbeweeglijk op de rustbank te liggen, met
gestrekte beenen, waarvan het eene bij de geringste aanraking van het andere haar
hevige pijn deed. Wat is het voor elk kind al niet lastig, drie uur achtereen in de
schoolbanken te moeten zitten! En daar kan je je toch met een beetje handigheid wel
eens verschikken, of ánders gaan zitten, of het rechtsche been voor een oogenblik
eens over het linker slaan, of omgekeerd, wat wel niet mooi staat, maar na twee en
een half uur van onafgebroken stilzitten wel even door de vingers wordt gezien. Ook
kun je de beenen eens uitstrekken over de voetenlat heen, als je maar zorgt, alles
geruischloos te doen, en je bent als scholier in al die dingen wel zoo handig, dat het
je in de meeste gevallen gelukt. Of je staat eens half op in de
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bank om een zakdoek uit dien ‘naren’ zak van je rok te krijgen, die zoo moeilijk te
bereiken is, maar die je nu een oogenblik, zonder dat je kans op straf hebt, een heel
verzetje geeft. Of je raapt eens iets op, wat gevallen is, of je krijgt een beurt en moet
aan het bord komen, - allemaal dingen die je veroorloven je beenen nog eens te
gebruiken.
En dan om twaalf uur, als je anderhalf uur lang van je boeien ontslagen bent, en
dan om vier uur, als je heelemaal vrij bent, en loopen en draven en springen kunt
(voor zoover de waardigheid van een twaalf- of veertienjarig meisje het je toelaat)
en je je schade voor den geheelen dag kunt inhalen! - Van de Woensdag- en de
Zaterdagmiddagen wil ik nog niet eens spreken, en van de verrukkelijke Zondagen
ook niet.
Wat Polly betreft, voor haar was ieder uur en iedere dag in dit opzicht gelijk. Stil,
stil en nog eens stil moest ze nederliggen, den heelen langen dag, zooals ze het den
vorigen dag gedaan had, en zooals ze het den volgenden dag weer zou doen. 's Avonds
werd ze naar, 's morgens uit haar bed gedragen.
Och, daar werd menige zucht geslaakt, en
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menige traan viel op haar wit gestreken ponnetje. Ze wischte ze gauw weer weg als
Moe binnenkwam, maar die had het toch gezien, en ze beklaagde haar dochtertje
van harte.
En Polly beklaagde zichzelf ook, hoewel ze heel goed inzag, dat ze door haar
groote gejaagdheid zich het ongeluk zelf berokkend had. ‘Als ik weer beter ben,’
dacht ze dikwijls, ‘zal ik mijn best doen, om nooit weer driftig te zijn.’
Ze deed er nu al haar best voor; maar het is heel makkelijk je in te houden, als
ieder goed en vriendelijk voor je is, en niemand je reden geeft om boos te worden.
Tóch, als het verdriet haar al te machtig werd en ze beu werd van de boeken, waaruit
ze leerde - want Polly was voortgegaan met het inhalen en bijhouden van de lessen,
maar het ging haar op den duur wel eens vervelen - en als ze dan boos werd omdat
ze daar nu maar moest liggen en een tegenzin tegen alles voelde, tegen leeren en
lezen en dammen, ja, dan deed ze dikwijls haar best, haar opkomende drift te
bedwingen en zich goed te houden.
Ja, haar moedertje, die zoo'n innig medelijden met haar had, zag wel hoe er dikwijls
een zware
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strijd in Polly's oproerig hartje gestreden werd, en ze voelde ook heel wel, hoe moeilijk
het voor haar meisje was, zich goed te houden, en daarom deed ze ook alles om haar
wat plezier te verschaffen.
Het was een Woensdagmorgen. Polly had een uur achtereen gewerkt en ze tuurde
nu met oogen vol verlangen naar den tuin, die er in het vroolijke zonnetje zoo
vriendelijk en uitlokkend uitzag. Ze lag in haar ruststoel op de veranda, wat op
zichzelf heel prettig was; maar het scheen of ze nu meer dan ooit geprikkeld werd
om, evenals Lientje, door de paadjes te draven. Lientje had bloemen voor haar geplukt,
met heel korte steeltjes natuurlijk, zooals kleine kinderen dat altijd doen, en toen had
ze gevraagd of Polly haar een sprookje vertellen wou, - in ruil daarvoor zeker. Maar
Polly had er geen lust in gehad en gezegd: ‘Neen, nu niet, Lien,’ op een toon, die het
Lientje heel duidelijk had gemaakt. ‘Op een ander keertje, hè?’ had het kind toen
tevreden gezegd, en ze was weggegaan, en deed nu haar best, een vroolijken vlinder
te verschalken.
‘Witje, witje, hóóg, hoog! Witje, witje, hóóg,
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hoog!’ riep ze zonder ophouden, in het vaste idee, dat de kapel haar verstond en zich
door haar geroep van ‘hoog, hoog!’ zou laten verleiden, haar te vertrouwen en juist
naar beneden te komen. Zoo had ze het zich door andere kinderen laten vertellen en
ze geloofde het even vast, als dat je, om een musch te vangen, maar een paar korreltjes
zout op zijn staart hoeft te leggen. Ze had het zelf wel eens geprobeerd, maar, heel
toevallig, was de musch altijd weggevlogen vóór ze het zoover had kunnen brengen!
Polly keek naar de lucht, die zoo heerlijk blauw was, en naar de boomen, zoo
prettig schaduwrijk, en ze hoorde in den naasten tuin haar buurtjes, die krijgertje
speelden, en ze had o zoo graag zelf meegedaan.
Wat zou ze anders een heerlijken middag tegemoet zijn gegaan; ze zou zeker met
Suze en Clara Vossen een flinke wandeling gedaan hebben naar Diemerbrug, of den
Amstel langs, of naar Sloterdijk, of over Schellingwou en Durgerdam naar het Tolhuis!
Nu zouden Suze en Clara zeker met haar beiden gaan.
De tranen sprongen Polly in de oogen; wat was haar lot toch hard!
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Kleine Lien, op wie nooit oog was te houden en die altijd hier en daar en overal was,
kwam nu de keuken uithuppelen met een blij gezichtje en halfdichte oogjes. Ze had
iets in haar mond, waarop ze, zooals Wout bij zoo'n gelegenheid zei, ‘te zuinig was
om het door te slikken,’ en zij smakte lichtjes en klakte met haar tong.
‘Smak toch niet zoo,’ zei Polly dadelijk, met een gezicht of hooren en zien haar
bij dat geluid verging.
‘'t Is wát lekker!’ zei Lientje bijna uitdagend. ‘En ik mag niet zeggen wat het is;
nu, ik zál het ook niet, want je mag het niet weten.’
‘Ph! Ik wil het niet eens weten, bewaar je geheim maar zuinig en verlies het vooral
niet.’
Deze woorden, die onder de meisjes van Polly's leeftijd bijna nooit hun uitwerking
misten, gingen voor Lien geheel verloren, omdat ze ze niet begreep. Maar het kleine
ding vatte toch vuur toen ze haar zuster zoo onverschillig zag.
‘'t Is wát lekker!’ zei ze nog eens, ‘en je wil het wel graag weten, maar ik mag, ik
mág, ik mág het van Moe niet zeggen!’
‘Of ik niet al lang geroken heb, dat het frambozen zijn,’ spotte Polly, die het toen
eerst merkte.
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Kleine Lien keek beteuterd, en bijna boos zei ze: ‘Nog wat anders ook!’
‘O, bessen met frambozen!’ riep Polly nu, en toen lachend: ‘O domme zus, je hebt
het allemaal verklapt.’
‘En je weet het tóch niet van de garna -’ riep Lien, maar ze bleef onthutst in haar
woorden steken en snelde naar de keuken, waar ze op een huiltoontje vertelde, dat
ze het heusch en gerust niet gezegd had, maar dat die stoute Pol het allemaal geroken
en geraden had!
En toch wist Polly nog niet alles, anders had ze zeker nog wel veel vroolijker
gekeken. Om twaalf uur werd er gescheld en een oogenblik later stapten Suze en
Clara de kamer in.
Dit nu was niets ongewoons, want beide meisjes kwamen wel eens meer om naar
Polly's been te informeeren, ze bleven dan een kwartier of een half uurtje, waarin ze
Polly van het schoolnieuws op de hoogte brachten, en dan vertrokken ze.
Maar nu zag Polly allereerst, dat ze niet in haar schooljurken maar in ‘visitetoilet’
waren, ten tweede deden ze hoeden en manteltjes af, ten derde zei Suze dat ze tot
halftien blijven
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mocht en voegde Clara er bij: ‘Ik ook, ik ook, ik word om halftien gehaald; en kijk,
Pol, we hebben wat voor je meegebracht,’ en legde ze haar een beeldig, blauw
geglaceerd bonbonszakje in den schoot, dat met een wit zijden lintje was toegemaakt
en dat geheel gevuld was met overheerlijke pralines.
Waar waren Polly's zuchten en tranen en wat was er geworden van haar hard lot?
Ze lachte en bloosde en bedankte de meisjes, en zei tegen haar moeder, die haar
vriendelijk aanzag, zelf blij omdat haar verrassing zoo goed geslaagd was: ‘O Moes,
ik ben zoo blij, zoo blij; als ik geen gebroken been had, zou ik met u willen
ronddansen!’ En toen tot haar vriendinnetjes: ‘Gaat toch gauw zitten, ik kan jelui
geen stoel geven, en proeft eens mee hoe de pralines smaken.’ Nu, vooral dat laatste
lieten ze zich geen tweemaal zeggen. Ze namen een praline, en nog een, en nóg een
(de laatste dan, zooals het voorloopig plan was) en vergaten door die smullerij bijna
het groote nieuws, waarvan ze zoo geheel vervuld waren.
Op school gebeurden groote dingen. De juffrouw van haar klas ging weg.
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‘Waarom?’ vroeg Polly, zeer getroffen door dit bericht.
‘Trouwen, geloof ik,’ zei Suze, die zoo weinig woorden gebruikte, om des te
gauwer alles te kunnen vertellen.
‘O!’ zei Polly, die iets veel interessanters verwacht had.
‘Lekker, hè?’ zei Clara, die zich verkneukelde; ze stond volstrekt niet in een goed
blaadje bij de onderwijzeres, en zou dat wel nooit doen bij eenige onderwijzeres ter
wereld, want ze was slordig, vergeetachtig en een echt babbelkousje, hoewel overigens
volstrekt niet kwaad.
‘Wát lekker?’ vroeg Polly.
‘Dat juffrouw Berents weggaat,’ zei Clara en haar oogen glinsterden van verlangen
naar de nieuwe juffrouw, bij wie, zoo had ze zich stellig voorgenomen, ze zich wel
heel anders en oneindig beter zou gedragen.
‘Ik vind het niet zoo prettig,’ zei Polly, wie de lange afwezigheid van school
gunstig jegens haar onderwijzeres stemde, ‘ik vond de juffrouw altijd wel aardig.’
‘Ja, dat zeg je nu ook maar,’ zei Clara, ‘maar toen je den laatsten keer een uur
blijven moest
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omdat je je zoo driftig in de bank hadt laten neervallen, dacht je er ook wel anders
over.’
Polly lachte. ‘Je hebt zeker weer pas straf gehad,’ zei ze, ‘anders zou je ook wel
vinden, dat juffrouw Berents - over het algemeen - heel aardig is.’
Suze en Clara barstten in lachen uit, Polly had den spijker op den kop geslagen,
Clara had juist straf gekregen.
‘Maar dat is nog niet alles,’ zei Suze, die nu weer het woord nam. ‘Er komen nu
alle dagen onderwijzeressen solliciteeren. En dát is zoo aardig.’
‘Vanmorgen,’ zei Clara, ‘was er een dame, die tachtig knoopjes aan haar japon
had!’
‘Neen, zes en zestig,’ verbeterde Suze, maar Clara herhaalde: ‘Juist tachtig, ik ben
wel een kwartier bezig geweest om ze te tellen, want telkens keerde de juffrouw zich
om of ze bewoog zich, en dan was ik de kluts weer kwijt!’
‘En verbeeld je....’ begon Suze, maar ze kon niet verder van het lachen. Clara wou
haar helpen, maar vóór ze een woord kon uitbrengen, begon ze zelf te schateren, en
nu was het Suze weer, die het verhaal voortzette en voleindigde.
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‘Denk eens, Polly, juist toen de les begonnen was - we hadden hoofdrekenen en we
dachten allen na over een ingewikkeld vraagstuk - toen - je weet wel dien luchtkoker?
- toen sprong opeens een dikke rat uit dien koker!’
‘O!’ zei Polly, en het was aan haar gezicht te zien, dat ze er dolgraag bij had willen
zijn.
‘Jo Funk zag haar het eerst; nu, je weet hoe dóódkalm die altijd is, ik geloof dat,
als de rat langs haar beenen opgeloopen was, ze haar nog kalm had laten begaan. Ze
maakte dus volstrekt geen drukte, maar ze volgde de rat met de oogen. Dit maakte
Betsie Vergers op het dier opmerkzaam, en nauwelijks had ze het gezien, of een
vreeselijke gil klonk door het lokaal.
‘Ik dacht dat er een ongeluk gebeurde, en ik schrok er van; de juffrouw werd bleek
en dadelijk daarop vuurrood.
‘Ze wilde vragen wat die gil beteekende en begon, geloof ik, te denken, dat het
een onbeschaamde grap was, toen ze zelf de rat in het oog kreeg. En o, Polly, dat
hadt je moeten zien. Eén, twee, drie wipte ze op het bankje en daar stond ze, met een
kleur van angst, terwijl ze de rokken dicht bijeenhield. We proestten het uit.
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Betsie Vergers huilde, en de meesten riepen: ‘Een rat! o, o!’ En ze drongen achter
in de banken en maakten een groot misbaar!’
‘Ja, en wij lachten maar!’ zei Clara nu weer, ‘ik vond het zoo dol, en de dames uit
de andere klassen kwamen ook kijken.’
‘Wat deed die rat toch?’ vroeg Polly met levendige belangstelling.
‘O, zijzelf was, geloof ik, nog het minst in in haar schik. Ze liep of ze achtervolgd
werd, het heele lokaal rond, toen kroop ze achter de papiermand en sommigen zeiden
dat ze er in was gesprongen, en anderen geloofden dat ze haar om de mand heen
zagen kijken!’
‘O ja,’ zei Suze, en nu kon ze niet meer zien van het lachen, ‘en toen kwam Clara
en die gooide een prop papier over de mand.’
‘Ik w o u ze er ingooien,’ protesteerde Clara zwakjes.
Maar Suze ging voort, met een knikje tegen Polly: ‘En het scheen dat ze de rat
juist geraakt had, want daar stoof ze weer weg, en vóór we konden zien waar ze
gebleven was, daar ging de deur open en - juffrouw Wolvers, die er eerst nog niet
bij was geweest, verscheen.’
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De hoofdonderwijzeres! Polly sloeg de hand voor den mond. Ze sprak geen woord
om het verhaal niet te storen. Ze leefde heelemaal mee.
‘En wat toen?’ vroeg ze eindelijk, toen Suze zweeg. Die had nog een klein stukje
praline op haar jurk gevonden, en dat moest natuurlijk eerst op de plaats van zijn
bestemming zijn; bovendien vond ze het wel aardig, Polly een oogenblik in spanning
te laten.
Maar nu ging Clara weer voort.
‘Ja, denk eens,’ zei ze, ‘de juffrouw kwam juist op het oogenblik dat ik dat propje
naar de mand gooide. Ik verstijfde van schrik toen ik haar oogen op mij gericht zag.
En de anderen hadden de juffrouw nog niet gezien, wat het geval nog veel erger
maakte, want die lachten en stonden half op in de bank om naar de mand te kijken.
Het was net of i k het heele leven aan den gang had gemaakt, want de juffrouw wist
niets van de rat, en die dacht dat alles van dat propje kwam.’
‘O, verschrikkelijk!’ zei Polly. Ze streed tusschen deelneming met Clara en pret
over het pikante van het geval, en nu eens keek ze meewarig, als ze zich Clara's
weinig benijdenswaar-
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digen toestand voorstelde, dan weer lachte ze dat ze schudde, om het tooneel dat de
klas moest hebben aangeboden,
‘Het was of ik een klap om mijn ooren gekregen had,’ zei Clara, ‘neen, nog veel
erger, of het plafond op mij neerkwam, zóó ontstelde ik. Misschien had ik dat nog
liever gehad, als ik op dat oogenblik had moeten kiezen, dan die donkere oogen van
de juffrouw, zoo vol gloeiende verontwaardiging op mij gericht.
‘Ze sprak geen woord, maar strekte haar arm uit, onverbiddelijk, naar de deur, en
het was net of ze een groote en machtige koningin was vol trotsche majesteit, en ik
een ellendige, nietige slavin, die den toorn van haar meesteres nog niet waard was.
Zóó voelde ik me gerust, toen ik op de teenen en met neergeslagen oogen, zonder
een zweem van protest of verdediging, met gebogen hoofd de klas verliet.
‘Eerst in de gang kwam ik weer een beetje tot mezelf; maar juist op het oogenblik
dat ik wat eau-de-cologne op mijn zakdoek nam, om me wat over mijn verdriet heen
te zetten, kwam juffrouw Berents de gang in (want die heeft niets te doen als er
sollicitanten zijn) en rechtstreeks naar me toe.
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‘Zoo, zoo,’ zei ze, ‘heeft de jongejuffrouw het zoo mooi gemaakt in de klas, dat ze
weggestuurd is? Prachtig, hoor, dat moet ik zeggen!’ en toen opeens driftig wordend:
‘Je moest je schamen, de oogen uit je hoofd, om je zoo aan te stellen, en het de nieuwe
juffrouw zoo lastig te maken.’
Even keek ik op, om te zeggen, dat ik door de hoofdonderwijzeres was
weggestuurd, maar de juffrouw viel me in de rede: ‘Zwijg!’ zei ze, ‘ik wil geen woord
van je hooren. En dat staat hier zich met eau-de-cologne te vermaken! Doe weg dat
fleschje, wég dien zakdoek! Kom mee!’
‘En toen,’ vervolgde Clara met een diepen zucht, ‘moest ik mee naar de vierde
klas bij die kleine kinderen, en daar een opstel maken over Wangedrag, en thuis
moest ik nog honderd keer schrijven: ‘Groote meisjes dienen zich als zoodanig te
gedragen, willen zij niet als kleine kinderen behandeld worden.’
Hiermee was Clara's verhaal ten einde, ze zuchtte nog eens, dieper dan te voren,
en zei toen tot Polly: ‘En nu moet jij nog zeggen, dat het een aardige juffrouw is!’
Polly ging hier verder niet op in, ze zei alleen:
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‘En wanneer moet je nu dat werk maken? 't Is geen klein beetje.’
‘O,’ zei Clara, ‘ik zal er vandaag maar niet meer aan denken. Morgenochtend is
het nog tijds genoeg. Ik sta toch vroeg op. Maar het is wel jammer, want mijn broers
en ik zouden met Pa gaan wandelen en nu kan i k weer niet mee!’
‘En hoe is het met de hoofdonderwijzeres afgeloopen,’ vroeg Polly, ‘heeft die nog
wat gezegd?’
‘Alleen, dat ik het wel in het cijfer voor gedrag zou vinden,’ antwoordde Clara
somber, en toen, in een uitbarsting van ontevredenheid: ‘Ik heb ook nooit eens een
goed rapport; het schijnt wel of ik nóóit eens een goed cijfer voor gedrag mag hebben!’
Nu barstten Polly en Suze toch beiden in lachen uit.
‘En je verdient het zoo dubbel en dwars!’ zei Suze.
Toen wist Clara niet beter te doen dan ook mee te lachen, en de bui was nog niet
voorbij, toen mevrouw Wevers op de veranda kwam en de meisjes aan de koffietafel
noodigde. Polly werd door haar moeder op den stoel naar binnen gerold. Ze kreeg
een kleur, als schaamde ze
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zich over haar hulpeloosheid, maar Suze en Clara hielden zich alsof ze er niets
vreemds in vonden, en zoo werd Polly ook weer gauw de oude.
Het was een overheerlijk twaalfuurtje. Bessen met frambozen en garnalen! Het
was: ‘hartje wat bliefje, mondje wat begeer je?’ De meisjes smulden, en zelfs Clara
zette zich de rattengeschiedenis en het leelijke staartje, dat die voor haar gehad had,
geheel uit het hoofd.
‘Smaakt het, meid?’ vroeg Mevrouw aan Polly, die natuurlijk niet aan tafel kon
zitten, maar alleen op haar rustbank zat.
‘O Moes, zoo heerlijk!’ zei Polly terug, en het was duidelijk dat haar moeders doel
volkomen bereikt was, want Polly had haar verdriet vergeten, was zoo vroolijk en
opgewekt als ooit.
Na de koffie werd eerst de geschiedenis van de rat nog eens opgerakeld, maar nu
werd er meer in bedekte termen over gesproken, omdat Wout er bij was, en de meisjes
wilden niet graag tegenover ‘zoo'n kleinen jongen’ over straf en dergelijke
‘kinderachtige’ dingen spreken. Maar Wout was haar niet lang tot last, hij vond het
wel zoo prettig, met zijn eigen makkers wat
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te wandelen, dan in gezelschap van drie meisjes zijn middag te slijten, en hij vroeg
en kreeg verlof om uit te gaan.
‘Wat zullen we nu doen?’ vroeg Suze.
‘Wat een heerlijke tuin toch,’ zei Clara, die weinig op de vraag gelet had en al een
tijdje in bewondering op de veranda had gestaan.
‘Ja,’ zei Suze nu ook, ‘zoo een moesten wij er hebben. Ik zou er elk vrij oogenblik
in doorbrengen en er den heelen dag in rondspringen. Maar wij zien bij ons geen
ander groen dan van het magere cocosplantje, dat in de kamer staat.’
‘En wij geen ander dan van een nagemaakte waaierpalm, want Moe kan geen
planten houden omdat we geen zon hebben.’
‘Nu, als je beiden zoo dol naar den tuin verlangt,’ zei Polly opeens driftig, ‘gaat
er dan maar naar toe, ik zal me alleen wel vermaken.’
Suze en Clara schrikten er van.
‘O, dát meenen we niet,’ zei Suze.
‘Daar dacht ik geen oogenblik aan,’ zei Clara.
Polly had alweer spijt van haar woorden.
‘Nu, ik meen het ook zoo niet,’ zei ze opeens, ‘ik ben alleen maar verdrietig soms,
als ik den tuin zie; het hindert me dan zoo dat ik er niet in kan zijn.’
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Suze en Clara begrepen het wel.
‘Zullen we wat Halma spelen?’ vroeg Suze om het gesprek af te leiden.
‘Dat kan niet, met ons drieën,’ zei Polly.
‘Neen,’ riep Suze opeens, ‘we moeten een gedicht gaan maken, ieder op de beurt
een regel.’
‘Hoe moet het heeten?’ vroeg Clara.
‘Een rattenuitstapje, of Clara's rapportcijfer,’ stelde Polly voor, maar Clara
protesteerde.
‘Neen, het moet iets wetenschappelijks zijn,’ zei Suze, en op overdreven toon
voegde ze er bij: ‘Ik houd van de wetenschap.’
‘Een fragment uit de vaderlandsche geschiedenis,’ vroeg Clara, ‘zoo iets als:
‘Jan van Schaffelaar, deze held,
Springt van den toren te Barneveld.
Maar vóór hij neemt dit kloek besluit,
Rookt hij nog eerst zijn pijpjen uit.’

‘Zóó iets?’ vroeg Clara nog eens, nadat ze het vers met pathos had voorgedragen.
Maar Suze schudde het hoofd. ‘Niet over echte helden,’ zei ze, ‘iets anders.’
‘We moeten juist een opstel over de hevels, willen we dát op rijm brengen?’
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‘Best,’ zei Suze.
Maar Clara bedacht zich: ‘Maar dat heeft Polly nog niet gehad,’ zei ze.
Polly kleurde. Ze had nog niet verteld, dat ze alles zelf zoowat bijhield.
‘Toch wel,’ zei ze, ‘Moe helpt me wel eens, en dan haal ik een en ander in.’
‘Nu, het was er anders ook niet zoo precies op aangekomen,’ zei Clara.
Suze kreeg het papier en potlood, dat Polly haar aanwees, en ze maakten tegelijk
een begin. Na een half uur tobbens, want ze deden er al haar best voor, stond er:
Gij allen die onkundig zijt, niet langer nu gezucht,
Wij drieën natuurkundigen behand'len hier geducht
Het hoofdstuk van de Drukking en de Zwaarte van de Lucht.
‘Maar hoe,’ zoo roept hier iemand met vertwijfelend gebaar,
‘Word ik dan deze wondere natuurkracht toch gewaar?’
Geduld, geduld, in één minuut is u dit alles klaar!
Wel, vriendlief, neem een glaasje wijn en drink dit nu eens uit.
Gij denkt dat dit eenvoudig is en niemendal beduidt?
Mis! Hoor naar ons, wij leggen u dat wel heel anders uit.
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De borstkas, die wordt uitgezet terwijl gij drinkt, dat 's klaar.
Daardoor wordt ook de lucht verdund, die in u is, nietwaar?
Maar op den wijn, daar drukt de lucht nog altijd even zwaar.

Wie nu erg nieuwsgierig is naar het vervolg van dit voortreffelijk gedicht, zal zich
jammerlijk teleurgesteld vinden, want de drie groote natuurkundigen werden in haar
arbeid gestoord, door de komst van Mevrouw, die een blaadje op tafel zette, waarop
drie glazen geurige frambozenlimonade. Het spreekt vanzelf, dat ze nu verscheidene
proeven namen om haar woorden te staven. Inderdaad, zoo goed als de wijn in haar
leergedicht, ging de limonade naar binnen. De lucht van borstkas, longen en
mondholte was telkens zóó verdund, dat de limonade, waarop de buitenlucht met
zooveel grooter kracht drukte, aanstonds naar binnen vloeide.
‘Wil jelui het fornuisje ook eens hebben, dan kun je het op een zeiltje op den grond
zetten?’ zei Mevrouw.
Of ze het wilden! Opeens veranderden de drie wijze professoren in naarstige
huisvrouwen.
Eerst werd er een inventaris gemaakt van de voorhanden eetwaren en specerijen.
Nu, die liepen
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nogal uiteen. Er was gehakt, griesmeel, krenten, spinazie, vermicelli, Spaansche
peper, suiker, jam, bessensap, gember, rijst, er werd zelfs een ei beschikbaar gesteld,
- de dames hadden het menu maar op te maken. En dat deden ze ook, maar niet dan
na met Mevrouws kookboek duchtig te rade te zijn gegaan. Ze wilden een middagmaal
hebben, dat aan alle eischen van den smaak en de gezondheidsleer voldeed. En dat
was niet zoo makkelijk samen te stellen. Vooral aan sommige hygiënische
voorschriften hielden ze zich streng. Zoo zei het kookboek, dat sterke koffie, of ijs,
onmiddellijk na het diner zeer nadeelig werkte, en ze pasten dan ook wel op, het voor
te dienen. Ook radijsjes vooraf werkten zeer verkeerd, evenals al te machtige
croquetten na een stevige vleeschspijs. Zij wachtten zich wel haar magen door iets
dergelijks te bederven, en het eten smaakte er haar te lekkerder om.
Polly had de bereiding van de gerechten op zich genomen, en Suze en Clara hadden
zich met het koken en opdienen belast.
Het was zeker aan de zorgvuldige keuze en de lichtverteerbaarheid der spijzen te
danken, dat de dames alle drie ook aan het maal, dat
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's middags op tafel kwam, de noodige eer bewezen!
Na het eten werd er piano gespeeld en gezongen, en toen met een ‘potje Halma’,
waarbij Wout nu goedgunstig als vierde man geduld werd, besloten.
De avond was om voor ze het wisten, wel een bewijs dat ze zich allen uitstekend
vermaakt hadden.
‘O Moes, ik ben zóó blij, dat u ze verzocht hebt!’ zei Polly toen Mevrouw haar
naar bed bracht.
‘Dat is goed, kindje, ik ben blij voor jou,’ ze Mevrouw, ‘en houd je nu ook maar
goed, het is nog maar om een korte poos te doen.’
Vóór Polly insliep nam ze zich voor, haar Moeke door haar gedrag te toonen dat
ze i n d e r d a a d dankbaar was. Ze zou niet meer kinderachtig zijn en huilen, of zich
ongelukkig en driftig maken, omdat ze niet loopen kon; ze zou verstandig zijn en
flink en moedig!
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VI.
In haar drift.
Polly's been is nu werkelijk bijna genezen. Ze zit op een gewonen stoel bij de tafel,
met het been op een anderen. Maar de laatste loodjes schijnen ook hier het zwaarst
te wegen. Het gaat haar als den paarden, die den stal ruiken. Ze wordt zenuwachtig
en het idee, bijna geheel beter te zijn, windt haar op.
Ze heeft anders den laatsten tijd wel haar best gedaan, Pa en Moe zijn beiden
tevreden over haar geweest. Ze heeft zich knap gehouden. Maar nu, ze voelt het zelf,
heeft ze haar ‘boozen dag’.
‘Nu moet je dubbel oppassen, meid!’ heeft Mevrouw al gezegd toen ze Polly 's
morgens in snikken zag uitbarsten, alleen omdat ze haar kous verkeerd aantrok en
omdat het elastiek wegsprong, zoodat ze het niet zelf terugkrijgen kon.
‘Ik kan ook niets, n i e t s alleen doen,’ had
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Polly gesnikt, ‘ik ben net als een kind in de wieg.’
‘Maar ieder helpt je toch met plezier?’
‘Ja, maar ik w i l niet met alles geholpen worden, dat is het juist.’
Zoo was het al heel vroeg begonnen. En hoewel die booze woorden het meisje
zelf beschaamd maakten, en ze dadelijk excuus vroeg, was de bui nog niet over.
Ze zit nu aan tafel met Lientje, Mevrouw loopt af en aan en zet den koffieboel
klaar, Lien speelt met haar bordje, dat ze kantelen laat.
‘Laat dat,’ zeg Polly, ‘je zult het bord nog breken!’
Lientje laat het, en begint voor tijdverdrijf te zingen. Ze kan niet in den tuin omdat
het regent.
‘Houd asjeblieft op, want je kent de wijs niet,’ zegt Polly nu onvriendelijk.
Lientje zwijgt. Een oogenblik later neemt ze een mes op en begint er mee over
een bord te krassen.
‘Neer dat mes,’ zegt Polly die voor de zooveelste maal van haar les opziet, ‘en
houd dadelyk op met dat gekras.’
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Maar nu is het uit met Lientje's gezeglijkheid. Ze denkt, dat haar zuster haar met
opzet alles verbiedt, en als had ze Polly niet verstaan, gaat ze voort met krassen en
doet het zoo mogelijk nog harder.
‘Zál je het laten!’ roept Polly nu. Maar nog even gaat Lientje zachtjes voort.
Dit is te veel voor Polly, ze werpt het boek op den grond, trekt met inspanning
van alle krachten Lientje's stoel naar zich toe, grijpt het mes, en er in haar drift niet
op lettend, of ze een griffel, een stokje of een mes in de hand heeft, geeft ze er Lientje
een flinken tik mee op de vingers.
O, de gil, dien ze gaf toen ze het handje opeens met bloed overdekt zag, toen haar
zusje angstig schreiend de bloedende hand ver van zich afhield! Het scheen dat het
kleine lid van den middelvinger er bij hing! Geen wonder dat ze haar gebroken been
vergat en opsprong, om haar moeder te halen, en weer neerviel voor ze de deur van
de kamer bereikt had! Het dienstmeisje, die het eerst binnenkwam, hielp haar op en
zette haar weer neer op den stoel, en riep toen in de gang Mevrouw, die op zolder
was. O,
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het doodsbleeke, verschrikte gezicht van haar moeder, toen ze met de kleine op den
arm, het gekwetste handje inderhaast in watten gewikkeld, naar den apotheker ging.
En het vreeselijke, folterende berouw van Polly, en de angst, dien ze uitstond, al den
tijd dat haar moeder wegbleef!
Ze leed zelf ook pijn aan het been, dat ze zoo geforceerd had, maar ze telde die
niet. Ze verborg het gezicht in de handen en schreide. Het was haar of ze nog nooit,
nooit in haar leven verdriet had gehad, vóór dit oogenblik. Haar moeder zou nu nooit
meer van haar kunnen houden, haar zusje voor altijd bang voor haar zijn, haar vader
zou haar verachten en Wout, die altijd zoo aardig voor Lientje was, neen, die zou
ook niets meer van haar willen weten! - Zelfs het dienstmeisje zag haar verwijtend
aan!
Eindelijk, daar hoorde ze de deur open en dicht gaan. Daar kwam haar moeder
terug!
Polly huilde nu niet meer, ze bleef doodstil zitten in angstige afwachting.
Als de beide gekwetste vingertjes eens moesten worden afgezet, en haar zusje
voor haar leven verminkt was, door háár schuld!
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Ze dorst bijna niet opzien, toen haar moeder de kamer intrad. Maar al keek ze voor
zich, ze zag toch alles met groote duidelijkheid. Ze zag Lientje nog met tranen op
de bleeke wangetjes, het handje in een verband. Ze zag haar moeder, die haar streng
en ernstig, en toch met iets medelijdends in haar blik aanzag.
Warme tranen drongen haar in de oogen, tranen van berouw en diep schuldgevoel.
En opeens, het niet langer kunnende uithouden, begon ze te snikken of haar het hart
zou breken.
Het eerste wat ze voelde toen haar heftig snikken een weinig bedaard was, was
Lientje's eene ongeschonden handje, dat haar zacht langs de verhitte wangen streek.
Het kleintje was verlegen bij het zien van Polly's groote droefheid, het was alsof ze
begreep waaraan Polly het meest behoefte had. Ze drong zich dicht tegen haar aan
en hield haar hoofdje op en spitste de lippen tot kussen.
Het was met Lientje's hand beter afgeloopen, dan Mevrouw eerst gedacht had.
Het mes was wel tot het been door het mollige vingertje heengedrongen, maar verder
niet. Na verloop
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van een paar weken zou het met een beetje voorzichtigheid wel weer genezen zijn.
Mevrouw vertelde het Polly, terwijl ze zich naast haar neerzette.
‘Wat gelukkig, wat gelukkig!’ zei het meisje.
‘Ja,’ - haar moeder sprak zeer ernstig, - ‘het is een groot geluk, dat het zoo is
afgeloopen. Want wat zou het voor je geweest zijn, als je Lientje eens voor haar
leven verminkt hadt? - Je hadt haar evengoed op het hoofd of op de wangen, of de
vingers af kunnen slaan!’
‘O neen Moe, neen!’ snikte Polly.
Maar Mevrouw vervolgde streng: ‘Zéker hadt je dat.’ En toen, ziende hoe het
meisje het zich aantrok, ging ze zachter voort: ‘Wist je dan nú wat je deedt? - Wist
je dan nu, dat je Lientje met een mes, met een m e s op de vingers sloeg? - Neen,
nietwaar? - Je deedt het, voor je wist wat je deedt. Anders, als je niet door je drift
was verblind, zou je haar immers nog niet met een speld gestoken hebben, al had ze
je nog zoo geplaagd of al was ze nóg zoo lastig geweest.’
Polly voelde wel, dat haar moeder volkomen gelijk had.
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‘Je mag wel dankbaar zijn,’ eindigde deze, daar Lientje, die al dien tijd in de keuken
geweest was om het dienstmeisje haar verbonden hand te laten zien, nu weer
binnenkwam, ‘je mag werkelijk wel dankbaar zijn dat het zoo is afgeloopen.’
Mevrouw wilde opstaan; maar Polly hield haar terug. ‘Moe,’ zei ze en haar lippen
beefden, ‘bent u weer goed op me?’
‘Och, Polly,’ zei haar moeder zuchtend, ‘ik zal er niet meer over spreken, als je
dát bedoelt. Maar wat geeft het, of je al beterschap belooft, en je vervalt telkens en
telkens weer in dezelfde fout? Toon eerst eens, dat je van je afschuwelijke kwaal
genezen bent, dan zal ik je van harte feliciteeren.’
Het was hard voor Polly, maar ze voelde zelf wel, dat ze niet beter verdiend had.
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VII.
Genezen.
Tegen den avond begon Polly's been weer te steken.
De dokter werd geroepen en nu bleek het dat de genezing door het loopen
aanmerkelijk vertraagd was. ‘Maar weer stilletjes in den ruststoel,’ zei de dokter.
De pijn was het niet en ook niet de langere duur van de ziekte, waardoor Polly
zich in de weken, die kwamen, zoo ongelukkig gevoelde. Het was het besef, dat ze
zich haar moeders vergiffenis nog niet had waardig gemaakt. Ze leed er onder en
moest er onophoudelijk aan denken.
Het ging Mevrouw zelf aan het hart, maar ze zag in, dat het een kras geneesmiddel
zijn moest, dat Polly van haar kwaal zou afhelpen, en dáárom hield ze zich, of ze
Polly's droefheid niet merkte.
Maar langzamerhand, toen ze zag hoezeer het
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Polly ernst was, zich te beteren, en hoe ze zegevierde over elke opkomende bui van
drift, toen kon ze het zelve niet langer uithouden. En op een morgen, toen Polly zich
na verschillende kleine verdrietelijkheden toch goedgehouden had, toen sloot ze haar
dochtertje vast in de armen, gaf haar een hartelijken kus en zei: ‘Mag ik je nú
feliciteeren, Polly, ik geloof dat je het nu te boven bent, meid.’
Polly dorst niet hopen, dat ze al zoover gevorderd was, maar het vertrouwen dat
haar vader en moeder in haar stelden, deed haar goed en werkte krachtig mee om
haar op het goede pad te houden.
Toen ze eindelijk weer naar school kon gaan, waar ze ondanks alles toch achter
was gekomen, en op nummer tien gezet was, verbaasde ze de meisjes door haar
geduld en zachtzinnigheid. Het gebeurde maar hoogst zelden, dat ze zooals vroeger,
opstoof over een onbeduidend woord, waarin ze een hatelijkheid of een beleediging
zag.
De meisjes dachten dat haar ziekte haar zoo veranderd had, en Polly liet het er bij.
Ze vertelde haar niet, hoe ver ze in haar drift gegaan
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was en waardoor ze genezen was. Ze vertelde ook nooit, dat, als ze op het punt was
zich voor een oogenblik te vergeten, het een klein handje was met litteekens op den
wijs- en den middelvinger, dat haar scheen te wenken naar het rechte spoor.
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JONGENS, DIE ROOKEN I.
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Jongens, die rooken.
I.
Kun je uit je oogen rooken?
Het eerste wat Willem Hermans van het rooken leerde, was het rooken uit zijn oogen.
Hij was toen nog maar een ventje van negen jaar en zijn moeder noemde hem Wim.
Hij was eenig kind en woonde in Soestdijk, waar zijn vader dokter was. Op een
mooien zomermorgen had Willem in den tuin gespeeld en een praatje gemaakt met
den tuinman, die de heg aan het snoeien was. Hij had vacantie en het was geen
wonder, dat de tijd hem wel eens wat lang viel. Juist toen hij eens een bezoek aan
de besseboompjes wou gaan brengen,

Tine van Berken, Kleine menschen

70
om te zien of de bessen nu eindelijk rijp waren - hij wachtte er elken dag op, maar
ze bleven altijd klein en zuur - zag hij Piet, den twaalfjarigen zoon van den slager,
met de handen op den rug, deftig rookend den weg op komen. Met een paar passen
was Wim bij hem.
‘Dag Piet,’ zei hij, een beetje trotsch op zijn kennis, die al zulke
groote-mansmanieren had.
‘Dag Willempie,’ zei Piet, die het enorme verschil, dat er tusschen hen beiden
bestond, ook heel goed voelde en dus zeer uit de hoogte sprak. Hij deed een duchtigen
trek aan zijn sigaar en blies een kolossale rookwolk de lucht in, zonder een spier van
zijn gezicht te vertrekken, en zich houdend of hij er zelf geheel niet op lette.
‘Mooi weertje vandaag!’ zei hij op onverschilligen maar niet onvriendelijken toon,
terwijl hij veinsde niets van de bewonderende blikken van Wim te zien.
‘Ja,’ zei Wim, en zonder overgang: ‘Kun jij al rooken?’
‘Dat zie je,’ zei de jongen, op een toon van groote meederheid.
Wim schrikte zelf van zijn domme vraag:

Tine van Berken, Kleine menschen

71
wat moest die Piet van den slager, die zoo ver boven hem stond, wel van hem denken!
En hij trachtte het weer goed te maken, door te zeggen: ‘Ik bedoel, kun je al lang
rooken?’
‘'k Zou het nogal meenen,’ klonk het fier.
‘Hoelang wel?’ vroeg Wim.
‘Ja, dat weet ik niet, zoo min als ik weet hoelang ik alleen eten kan.’
‘Pas op, hij gaat uit!’ zei Wim, bekommerd naar de sigaar ziende, die onder het
gesprek al minder en minder gloeide.
‘Geen nood, dat is me nog nooit gebeurd, dat ik mijn sigaar heb laten uitgaan!’
‘Toen je een k l e i n e jongen was, kon je toen ook al rooken?’ vroeg Wim.
‘Natuurlijk!’ klonk het droog, en Piet deed weer een haal aan zijn sigaar, stak
beide handen in de broekzakken, en met de sigaar in den linkermondhoek, zei hij,
wel wat onduidelijk, maar toch voor Wim, die gretig elk woord opving, zeer goed
verstaanbaar: ‘Toen ik zoo'n dreumes was als jij nou bent, wel, toen rookte ik al glad
door mijn neus!’
Nu stond Wim geheel verbluft.
‘Door je neus?’ vroeg hij en hij had een
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onduidelijk idee, dat Piet de sigaar dan in een van zijn neusgaten stak.
‘Ja zeker, door mijn neus!’
‘Hoe is dat dan?’ vroeg Wim beschroomd.
‘Nou, zoo dat de rook uit mijn neus komt.’
‘Hè, doe het eens?’ vleide Wim.
‘Geef me dan twee centen voor een nieuwe sigaar, want ik verrook hem bijna
heelemaal!’
Piet zei dat zoo losweg, net of twee centen voor Wim niets waren, en Wim had er
in het geheel nog maar drie, waarvan hij er twee hoognoodig had om zich een
vischhaakje aan te schaffen en den derden, omdat hij gewoon was iederen Donderdag
voor een cent balletjes te koopen in het potten- en pannenhuisje. Hij was een vaste
klant in dat winkeltje, en het oude vrouwtje, dat hij wekelijks begunstigde, zou hem
zeker ongaarne missen.
Hij schaamde zich echter zijn armoede aan Piet te laten merken, want Piet zag
hem blijkbaar aan voor een jongen, die goed bij kas was.
‘Hier, zei hij nu, gaf twee centen uit zijn portemonnaietje, en zag daarbij voorgoed
af van den vischhaak, en van heel de mooie zoo visch, die hij er ongetwijfeld zou
hebben aangeslagen.
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Piet liet het geld, zonder er naar om te zien, in zijn broekzak glijden.
‘Kijk nu maar naar mijn neus,’ zei hij, ‘en wacht af.’
Het moet gezegd worden, dat Piet voor de twee centen zijn best deed. Hij begon
maar niet zoo opeens, hij zette zich eerst in postuur. Toen veegde hij zijn lippen af,
en spuwde op den grond; het scheen dat hij met een geheel frisschen mond dit
gewichtige werk wou aanvaarden.
Wim had plezier in die voorbereidingen, ze maakten hem in het minst niet
ongeduldig, veeleer prikkelden ze hem.
Piet legde de eene hand op zijn rug, en met de andere de sigaar plechtig naar den
mond brengend, zei hij: ‘Nou zal je het hebben!’
Wim haalde nauwelijks adem. Piet deed een zwaren trek aan zijn sigaar, sloot de
lippen dicht opeen, zoodat hij er met zijn opgeblazen wangen angstwekkend uitzag,
en zie - twee rookkolommen kronkelden statig uit Piets neusgaten op! Wim klapte
in de handen. Piet barstte in een geweldige hoestbui uit, wat jammer was, omdat dit
het effect wel een beetje bedierf. Toen hij wat tot bedaren kwam, zei hij, terwijl
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hij op den lof van Wim geheel geen acht scheen te slaan: ‘Och, het beteekent allemaal
niets, maar je moet me door mijn oogen zien rooken!’
‘Door je oogen?’ Wim overlegde in stilte, dat dát schouwspel de twee balletjes
wel waard zou zijn, en kwam toen met zijn voorstel voor den dag.
‘Als je door je oogen rookt, krijg je nog een cent,’ zei hij.
‘'k Zou je danken,’ zei Piet, ‘dat kan ik voor niet minder dan drie centen doen.’
‘Maar ik heb geen drie centen,’ zei Wim teleurgesteld, en hij begreep tegelijk, dat
hij ze er anders graag voor gegeven zou hebben.
‘Kom, kom! Kijk maar eens goed,’ ried Piet, die meende dat Wim zich maar zoo
hield, ‘voor minder kan ik het niet doen. Want zie je, door den neus rooken, dat
kunnen er een heeleboel, maar wat ik je nu ga leeren, dat kunnen er maar heel weinig,
en je kunt er later zelf drie centen voor vragen, als je het een ander leert - je haalt ze
er gauw genoeg uit.’
‘Kan ik het dan ook als je het me voorgedaan hebt?’ vroeg hij.
‘Zeker,’ zei Piet, ‘het is maar een weet.’
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‘Leer het me dan nu maar,’ vleide Wim, ‘dan zal ik het Pa leeren, en dan kom ik je
morgen de twee centen wel brengen.’ Wim wist niet, wien hij anders in de kunst zou
inwijden; van jongens zou hij geen geld willen of mogen aannemen, en bij zijn
moeder kon hij er ook moeilijk mee aankomen.
‘Neen, dat ken ik, dat doe je toch niet,’ zei Piet.
‘Zeker wel!’ Wim kreeg een kleur.
‘Zeker niet, dat kan ik je wel op een briefje geven. Maar, komaan, ik zal het voor
een cent doen.’
Dat was een uitkomst; Wim was dolblij met zijn koopje, en gaf gauw den cent,
uit vrees dat Piet zich bedenken mocht.
Piet maakte nu niet zooveel omhaal. Hij zei alleen: ‘Leg je hand op mijn borst en
kijk naar mijn oogen.’
Wim deed het, met een glinsterend gezicht. Dit scheen nog een heel ander kunststuk
te worden.
Piet nam de sigaar en deed er een trek aan. Wim hield den blik onafgewend op de
oogen van zijn makker, maar hij zag niets.
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Piet nam de sigaar uit den mond, en duwde die met het brandende eind even tegen
Willems band, die nog altijd op zijn borst lag.
Dat was het heele kunstje, dat onder ruwe jongens veel opgang maakte en meestal
met een vechtpartij eindigde.
‘Domoor, wie kan er nu door zijn oogen rooken?’ wou Piet juist uitroepen, toen
er een langgerekte pijnlijke gil weerklonk, en Willem, huilend van pijn, de deerlijk
gebrande hand voor zich uitstak, en zoo gauw hij kon naar huis liep.
Piet stond een oogenblik beteuterd. Zoo ver had hij met zijn ruwe, gemeene
aardigheid niet willen gaan. Hij wist niet beter te doen dan het zoo spoedig mogelijk
op een loopen te zetten, maar juist op het oogenblik dat hij zich uit de voeten wou
maken, voelde hij een stevigen ruk aan zijn kraag en werd hij bijna van de been
gelicht en in de doornige haag getrokken.
Schreeuwend omkijkende, zag hij, dat het de tuinman was die hem over de haag
te pakken had genomen. Vuurrood zag het gezicht van den ouden man, terwijl hij
met grimmige rukken den jongen telkens dieper in de haag drukte.
‘Au, schei uit, laat me los!’ gilde Piet, maar
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de tuinman paste wel op, en klemde hem nog steviger vast.
‘Jou leelijke aap, jou drommelsche vlegel,’ riep hij uit. ‘Wil ik jou eens door je
oogen laten rooken?’
Piet worstelde en spartelde tevergeefs om los te komen. Zijn sigaar was hem al
lang uit den mond gevallen, kin en handen zagen rood van de schrammen en zijn
kleeren raakten in de dorens verward.
De tuinman scheen met iederen ruk driftiger en boozer te worden: ‘Jou leelijke
bengel, dat is een andere pijp, die ik je laat rooken, hè? Hoe smaakt die, ook goed,
hè? - Als je weer eens op wil steken, kom dan maar bij me, hoor!’ Daarop liet hij
den jongen los, die, deerlijk gehavend, het hazenpad koos.

II.
Hoe vroeger de rookers gestraft werden.
Mevrouw Hermans schrok geweldig, toen ze kleinen Wims zoo deerlijk gebrande
hand zag.
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‘Stil maar, stil maar, ventje!’ zei ze, toen Wim nog altijd hevig huilde. Ze schonk
gauw wat melk in een kommetje en liet er Willem de hand in houden. Toen ging ze
naar een kast waarin een menigte fleschjes met medicijnen stonden en nam er een
uit. Het was een mengsel van kalkwater en lijnolie en het zag er lichtgeel en vettig
uit.
Aanvankelijk had de koude melk Wim goedgedaan, maar heel gauw werd ze Wim
te warm. Hij begon te trappelen van de pijn en opnieuw sprongen hem de tranen in
de oogen.
‘O, het doet zoo'n pijn, het is zoo heet, het brandt zoo!’ riep hij.
Mevrouw had intusschen de lijnolie in een ander kommetje gedaan.
‘Gauw hier maar in, Wim,’ zei ze, en toen, ziende dat zijn vertrokken gezichtje
zich ontspande: ‘Dat doet goed, hè vent?’
Ja, het was een heerlijk gevoel, ook toen Mevrouw wat watten, in dit mengsel
gedrenkt, op de beleedigde hand legde; het was als een zachte, koele balsem. Maar
och, het werd zoo gauw, bijna dadelijk weer warm!
Het was tobben, de plek bleef schrijnen; eerst na een paar uur werd de pijn wat
minder.
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Toen mijnheer Hermans thuis kwam, vond hij daar een nieuwen patiënt, een op wien
hij wel het minst gerekend had. Hij was zeer boos, toen hij van de lage grap hoorde.
‘Wim moet maar wat gaan liggen,’ zei hij, ‘hij is moe en overspannen.’ Zelf bracht
hij zijn zoontje nu naar bed en Mevrouw zette de kom met lijnolie op een tafeltje er
naast. Ze deed een nieuw kompres op de wond en bleef een poos bij het bed zitten.
Het duurde niet lang of kleine Wim was ingeslapen.
Toen hij wakker werd, was het middagmaal al afgeloopen.
‘Heb je trek?’ vroeg Mevrouw.
‘Ja,’ zei Wim en toen voegde hij er opgeruimd bij, dat zijn hand een heeleboel
beter was.
Heel deftig werd nu voor hem alleen de tafel gedekt en even deftig at hij nu met
de linkerhand.
‘Pa,’ vroeg hij, toen hij zijn laatste gerecht, een bordje rijstebrij, met smaak
genuttigd had, ‘Pa, waarom rookt u nooit?’
‘Het is niet goed voor me,’ zei Mijnheer, ‘ik kan er niet tegen.’
‘Hebt u ook nooit gerookt?’ vroeg Wim teleurgesteld.
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‘Zeker,’ zei de dokter, ‘meer dan goed voor mijn longen was.’
‘Toen u een kind was, Pa, rookte u toen al?’
‘Neen, dat zou al heel verkeerd zijn geweest.’
‘Piet van den slager kan er wat goed tegen, hij heeft al van klein kind af gerookt,’
zei Wim.
‘Het is niet te hopen voor hem,’ zei Mijnheer.
Kleine Wim was nog lang niet tevreden; hij was maar niet van het onderwerp af
te brengen.
‘Je wou toch zelf niet gaan rooken?’ vroeg zijn vader opeens.
‘Neen Pa,’ zei Wim op een toon, die Mijnheer geruststelde, en hij voegde er
aarzelend bij, bevreesd, dat wat hij zou zeggen heel dom was: ‘Ik zou bang zijn, dat
ik mijn neus brandde.’
Mijnheer lachte. ‘Dat zou zoo'n vaart niet loopen,’ zei hij; ‘maar rooken is heel
schadelijk, Wim, vooral voor kinderen. Je weet toch wel dat ze er den eersten keer
bijna altijd onpasselijk van worden en dat ze dan duizelig worden en braken?’
‘O neen, Pa,’ zei Wim; dat had Piet hem niet verteld.
‘Dat komt,’ ging de dokter voort, ‘omdat er
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in de tabak altijd een kleine hoeveelheid vergif is, natuurlijk maar een heel klein
beetje, want anders zouden alle rookers gauw sterven, maar het is er toch in en het
doet kwaad. Als kinderen veel rooken, verdooft het hun hersens, dan kunnen ze
weinig leeren en heel weinig begrijpen. - Is die Piet nogal knap op school?’ vroeg
de dokter opeens.
Wim dacht na; neen, heel knap kon hij wel niet zijn, want Piet was al twaalf jaar
en hij zat nog maar een klas hooger dan Wim zelf.
‘Zie je wel,’ zei Mijnheer, ‘dat komt van zijn rooken.’
Wims aardigheid ging er heelemaal af en hij nam zich voor, nooit in zijn leven te
rooken. Want Wim was een eerzuchtig ventje, nummer twee van zijn klas, en hij
wou graag een knappe jongen worden.
‘Wie heeft het rooken toch uitgevonden, Pa?’ vroeg hij opeens.
Mijnheer lachte. ‘Uitgevonden?’ zei hij, ‘dat is niet het goede woord. Maar je
bedoelt: wie het eerst op de gedachte gekomen is te rooken? Dat weet ik niet, vent.
Maar toen Amerika ontdekt werd, was daar het rooken zeer algemeen.
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In Europa deed men het toen niet, hoewel er uit den tijd van de Kelten al voorwerpen
zijn gevonden, die voor rookpijpen worden gehouden.
‘In elk geval was het voor de Europeanen, die in Amerika kwamen, iets geheel
nieuws.
‘De Indianen hebben waarschijnlijk eerst droge tabaksplanten, evenals zooveel
andere planten, tot brandstof gebruikt, en toen gemerkt wat een lekkeren geur die
verspreidden. Ze zeggen dat tabak een kruid is dat ze van de zon ontvangen hebben.
Bij stormweer rooken ze en blazen den rook naar de zon als dankoffer voor de weldaad
die hun in dit kruid geschonken is, en ze werpen dan de tabak in zee.
‘En heb je nooit eens gehoord, dat de Indianen bij hun samenkomsten de vredespijp
laten rondgaan?
‘Als ze over een of ander te beraadslagen hebben, hurken ze allen in een wijden
kring, en het opperhoofd neemt de pijp, doet er eenige trekken aan en laat ze
vervolgens rondgaan. Na deze plechtigheid eerst beginnen de besprekingen.’
Wim had schik in het verhaal, hij had zelf ook
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wel eens iets dergelijks gelezen. Hij deed even een nieuw kompres op zijn hand, en
vroeg toen of zijn vader verder wou vertellen.
‘Wie het rooken het eerst in Europa in de mode bracht, was dezelfde die de
aardappels hier uit Amerika invoerde. Hij leefde in den tgd van koningin Elizabeth.
Weet je nog hoe hij heet?’
Wim kleurde. Het is makkelijker te luisteren, dan het gehoorde te onthouden. Maar
Willem deed zijn oogen toe en beet zich even op de lippen. Dat scheen hem te helpen
en hij zei: ‘Walter -’
‘Juist,’ zei Mijnheer, ‘zijn voornaam weet je, en zijn achternaam is ook heel
moeielijk - Walter Raleigh heet hij. Hij was een Engelschman. Heb je wel eens
gehoord, wat hem overkwam toen hij voor het eerst in Engeland rookte?’
‘Neen Pa,’ zei Wim, die heel veel van verhaaltjes hield.
‘Nu dan,’ ging mijnheer voort, ‘Raleigh was van zijn reis naar Amerika
teruggekomen. Hij had zaden van de tabaksplant meegebracht, maar ook al gedroogde
tabak en een pijp.
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‘Op een goeden dag zat hij bij het vuur en had juist zijn pijp aangestoken, toen zijn
knecht de kamer binnenkwam. Die knecht was niet met hem mee geweest, had nooit
van rooken gehoord, veel minder het gezien, en hij dacht niet anders, toen hij rook
uit den mond van zijn meester zag komen, dan dat deze in den brand stond. Raleigh
rookte lustig voort en las ondertusschen; hij had niets van den schrik van zijn bediende
gemerkt, evenmin dat deze zich in allerijl verwijderd had. Heel verbaasd keek hij
echter op, toen hij hem in wilde drift zag binnenstormen met een emmer water in de
hand, - en ik hoef je niet te zeggen, hoe hij ontstelde, toen de knecht hem dit water
pardoes over het hoofd goot, vóór hij tijd had een enkel woord uit te brengen, en den
man het geval te verklaren.’
‘Vertelt u nog wat, Pa?’ vleide Wim, wien vooral zoo'n verhaaltje bijzonder beviel.
‘Langzamerhand,’ ging zijn vader voort, ‘werd het rooken ook in Nederland
ingevoerd. Zeelieden namen al gauw de gewoonte aan, en verspreidden die. Engelsche
studenten leerden het in Leiden aan hun medestudenten.
‘Toen er naar Duitschland Engelsche hulp-
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troepen gezonden werden, raakte het rooken ook daar bekend, en onder Frederik
Wilhelm I, den Grooten Keurvorst, kwam het in groot aanzien. Die richtte zelfs een
tabakscollege op. Iederen avond om vijf uur kwamen daar ministers en stafofficieren,
geleerden en voorname reizigers bijeen; ook wel deftige burgers, zelfs hofnarren
werden toegelaten. Ook de onderwijzer was een trouw lid. Alle gasten moesten een
pijp “in het hoofd” hebben. Er werd bier gedronken, later dikwijls ook wijn, en er
werd brood met kaas gegeten.
De gasten moesten zichzelve bedienen. Er werd daar over alles en nog wat
gesproken, en heel dikwijls werden er grappen verkocht.
Het was een wet in het college dat niemand voor een binnenkomenden gast van
zijn stoel mocht opstaan, al was die ook de Koning zelf. Toen eens de Kroonprins
binnenkwam en de gasten uit eerbied tóch opstonden, werd Zijn Majesteit zóó boos,
dat hij zich verwijderde en het college ontbond.
Maar niet in alle landen,’ zei mijnheer Hermans na een poosje, ‘niet in alle landen
werd de tabak zoo gemakkelijk ingevoerd.
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‘In Frankrijk was een tijdlang de verkoop van tabak, behalve als geneesmiddel - want
daarvoor werd ze ook gebruikt - geheel verboden. Maar de Zwitsers maakten het
nog erger: er werd in Bern een tabaks-rechtbank opgericht, die tot in de achttiende
eeuw bleef bestaan en strenge straffen over de rookers uitsprak.
‘Een keizer van Rusland schreef een brand in Moscou toe aan de zorgeloosheid
van rookers, die met de pijp in den mond in slaap waren gevallen. Hij verbood daarom
den invoer en het gebruik van de tabak. Eerst werd de knoet toegepast bij overtreding,
later werden de straffen verscherpt, en dikwijls werd de neus van den koppigen rooker
afgesneden, ja, het gebeurde wel dat op het vergrijp de doodstraf werd gesteld!
‘Een sultan van Turkije, van wien gezegd werd, dat hij eerst zelf tevergeefs getracht
had het rooken te leeren, liet den overtreders een pijp door den neus boren en ze zoo
door de stad leiden, als afschrikwekkend voorbeeld.
‘Ook in ons land werd er veel tegen het rooken geschreven, maar het eind van
alles is geweest,’ besloot nu de dokter, ‘dat tegen-
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woordig haast iedereen rookt. En als nu nog maar niet de kinderen zich aan die
gewoonte overgeven, want voor hen is het zéér schadelijk!’
De laatste woorden, die met grooten nadruk gezegd werden, bleven in Wims
geheugen hangen, en veel later zou hij ze zich nog herinneren.

III.
De kostjongens van mijnheer en mevrouw Vosmeer.
In een kamer, die er meer als een schoolvertrek, dan als een huiskamer uitzag, zaten
zes jongens bedaard aan hun werk. Ze zaten aan een lange tafel, die naar verkiezing
verlengd kon worden, door er nieuwe bladen in te leggen. De jongens waren op
behoorlijke afstanden van elkaar geplaatst, zoodat ieder overvloedige ruimte had om
zijn boeken neer te leggen. Het was duidelijk dat ze niet uit zichzelf zoo waren gaan
zitten, daarvoor was het veel te ongezellig.
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Boven het midden van de tafel hing een lamp, die buitengewoon helder brandde; er
hing een platte breede kap over, die het licht tot in de uiterste hoeken van de kamer
verspreidde. Als peper-en-zoutstelletjes op een eettafel, zoo stonden hier drie
inktkokers, elk ten dienste van twee over elkaar zittende jongens.
Veel garneering was er in de kamer niet. Op den schoorsteenmantel stond een
ijselijk zware zwart marmeren pendule, die, evenals de coupes, één scheen te zijn
met het marmer van den schoorsteenmantel zelf. Verder niets. Boven de pendule,
op het midden van het groote hooge witte vak, hing een zeer klein spiegeltje, waarin
niemand zich ooit zou kunnen bekijken, omdat het ver boven het bereik van een
menschelijk oog hing.
Aan weerszijden van den schoorsteenmantel hing een photographie, voorstellende
een troepje schooljongens, zoo recht en stijf staande als schooljongens, die
geportretteerd worden, gewoonlijk doen.
Tegenover den schoorsteen hingen een veel grooter photographie, een school
voorstellende, en twee landkaarten; en tegenover de drie ramen
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met hun neergelaten jaloezieën was een wand met enkel deuren.
De jongens zaten op eenvoudige rieten stoelen, alleen de tafel droeg een fleurig
linnen kleed, met roode, witte en blauwe blokjes. Maar dit was veeleer een kwelling
dan een plezier voor de jongens, want zit zelf maar eens een heelen avond achtereen
te schrijven en kijk dan eens hoe weinig tijd er verloopt voor het eerste inktspatje
valt. De inktkokers stonden zoo vast of ze aan de tafel bevestigd waren, en er was
ook een zeiltje onder iederen koker, maar tusschen de kokers en de schriften van de
jongens waren wegen van zwarte spatjes, geplaveid door pennenhouders, die te diep
waren ingedipt.
Dicht bij het raam en tegelijk dicht bij de tafel stond een ander tafeltje, daaraan
zaten een heer en een dame. Het waren mijnheer en mevrouw Vosmeer.
De school, waarvan de photographie aan den muur hing, was dezelfde waarvan
mijnheer Vosmeer het hoofd was, een particuliere school, waarop ook Mevrouw les
gaf.
Kostleerlingen waren er niet, maar jongens, die buiten woonden en het Gymnasium
of Hoogere
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Burgerscholen in Amsterdam bezochten, vonden daar een tehuis waar ze aten en
sliepen en 's avonds hun werk maakten.
Toezicht op het werk was ook onder ‘kost en inwoning’ begrepen, en dus zag
manheer Vosmeer alle avonden hun werk na, overhoorde hij hun lessen en vergeleek
ook geregeld hun ‘lijst van werkzaamheden’, waarin het te maken huiswerk was
opgeteekend, met de ‘werkzaamheden’ die zij inderdaad verrichtten.
Dat dit alles meer ten pleziere van de ouders dan van de jongens was, al was het
ook voor hun bestwil, behoeft niet gezegd te worden.
De zes jongens, die er over het algemeen bleek en niet heel gezond uitzagen, zoo
alsof ze veel te weinig nachtrust hadden, maakten niet meer leven dan jongens op
een ordelijke school doen. Het was er dus verbazend stil, alleen pennen krasten over
het papier, nu en dan zuchtte een jongen, dan prevelde er een bij het leeren van zijn
les, een ander gaapte over zijn boek.
Mijnheer noch Mevrouw zeiden een woord; Mijnheer las voort of er geen jongens
bestonden, Mevrouw integendeel had geen oog van hen af. Ze zat te haken aan een
zwaren bruinwollen
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onderrok, een werkje dat ze geheel op het gevoel af deed, ten minste zoo scheen het
den jongens toe, want geen hunner bewoog zich of fluisterde, zonder dat hij den blik
van Mevrouw op zich voelde rusten. Nu waren de jongens nooit geheel zeker of
Mevrouw hen al of niet aanzag, want ze droeg een bril, waarvan de glazen meer van
lichtreflectors dan van werkelijke brilleglazen hadden. Als een van hen er naar keek,
zag hij nooit iets anders dan het weerkaatsende licht. De jongens voelden zich dus
nooit geheel veilig, en áls er een de gelegenheid gunstig achtte, en zich verbeeldde
dat de brilleglazen het nu toch onmogelijk op hem gemunt konden hebben, dan klonk
opeens Mevrouws rustig verbiedende stem: ‘Laat dat, Jansen!’ of: ‘Wolters, aan je
werk!’ of wel: ‘Heb je je sommen al af, Ternooy?’
En als Ternooy, die dan gewoonlijk pas de eerste van het tiental onderhanden had,
verschrikt opkeek, en het hoofd schudde: ‘Dan mag je wel beginnen, vrindje, als je
klaar wilt komen!’
De kostjongens werden nooit anders dan bij den achternaam genoemd. Zelfs de
twee broers Egbrink maakten geen uitzondering: de oudste
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werd eenvoudig Egbrink, de jongste, door Mijnheer en Mevrouw Egbrinkje, door
de jongens alleen Brinkje genoemd. Dan was er nog een interne, die Van der Made
heette, hij was de oudste, de grootste, de dikste van het heele troepje. Hij was een
Joris Goedbloed, en tevens de zondenbok van allen. Hij had, zooals mijnheer Vosmeer
zei, een hard hoofd, dat geheel ongeschikt scheen voor het leeren van lessen.
Bovendien had hij nog een eigenschap, die hem zeer slecht te stade kwam, en hem
in zijn schooljaren al heel wat verdriet veroorzaakt had: hij barstte bij het minste wat
er was, in lachen uit. Als er een jongen straf had verdiend en door mijnheer Vosmeer
ernstig werd toegesproken, gebeurde het wel dat Van der Made plotseling in een
schaterlach uitbarstte en zich daardoor een nog veel zwaarder straf op den hals haalde.
Dikwijls was alleen de herinnering aan een aardigheid, die hij lang te voren gehoord
had, voldoende om hem te doen stuiplachen. En niet zelden gebeurde het, dat er,
terwijl allen rustig met hun werk bezig waren, en er hoegenaamd niets lachwekkends
was, een benauwd en onderdrukt geluid in de kamer vernomen werd, dat
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al sterker en sterker werd en zich eindelijk uitzette tot een door snikken onderbroken
gelach.
Dan zei Mevrouw alleen: ‘Van der Made, je uitgaansdag,’ of: ‘Denk aan den
Zondag, Van der Made.’
Dit was een waarschuwing, die beteekende: ‘Als je voortgaat met lachen, mag je
Zondag niet uit.’
De ouders van de jongens waren namelijk met mijnheer Vosmeer overeengekomen,
dat wie zich onbehoorlijk gedroeg, of wiens schoolwerk te wenschen overliet, den
vrijen Zondag verbeuren zou. Enkele jongens gingen op Zaterdagmiddag al weg, als
het werk voor den Maandag af was, om hun ouders te bezoeken, bij wie zij bleven
tot Maandagmorgen, of tot Zondagavond, naar het uitkwam met de treinen. Als een
van hen zich slecht had gedragen, schreef mijnheer Vosmeer den ouders een briefje,
om hun te melden, dat het verlof was ingetrokken. De andere jongens, die alleen met
de vacantie naar huis gingen, moesten des Zondags, in plaats van te mogen wandelen
of familie of kennissen in Amsterdam te bezoeken, een of ander nuttig, hoewel niet
aangenaam, werk doen.
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Het spreekt vanzelf, dat de jongens wel oppasten hun Zondag niet te verbeuren, maar
Van der Made ‘vloog er’, zooals de jongens zeiden, meestal ‘in’.
Op den avond, dat wij met de zes kostjongens van mijnheer en mevrouw Vosmeer
kennis maakten, gebeurde er iets bijzonders. Er werd eerst gescheld en toen aan de
deur geklopt. Nu, dat was natuurlijk niets buitengewoons, en de jongens verwachtten
dan ook niets anders, dan dat het dienstmeisje met een krant of een brief of met een
nieuw schoolboekje ‘ter inzage’ zou binnenkomen. Het meisje kwam wel, maar met
een boodschap: ‘Mijnheer,’ zei ze, ‘daar is die mijnheer met een nieuw jongetje!’ en
tegelijk gaf zij een kaartje over.
‘Heb je mijnheer in de spreekkamer gelaten?’ vroeg mijnheer Vosmeer - de jongens
gaven aan dit vertrek den naam van ‘strafhokje’ of ‘hok van arrest’, omdat daarheen
de ongelukkigen, die hun Zondag verbeurd hadden, verbannen werden.
‘Ja mijnheer,’ zei Wiesje, dat had ze gedaan.
‘Best,’ zei mijnheer Vosmeer, ‘ga mijnheer dan vóór naar het salon.’
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‘Maar steek er eerst de kroon aan,’ beval Mevrouw, ‘en neem ook de hoezen van de
stoelen.’
Er was een bijzondere flikkering gekomen in de oogen van de jongens, die eerst
met matige belangstelling op hun werk gericht waren. Ze keken elkaar van terzijde
aan.
Een nieuwe jongen! Dat was weer eens een verandering. Hoe hij er uit zou zien?
Wat het er voor een wezen zou? Of hij ‘durf’ zou hebben, of het een ‘heilig boontje’,
of een ‘saaie Piet’, of een ‘aardige snijboon’ was, - dat waren alle vragen die hen
zeer prikkelden.
Dan was er nóg iets. Eén ding deed hen branden van nieuwsgierigheid. Zouden
Mijnheer en Mevrouw samen, of zou één van beiden weggaan? Loerende zag de een
na den ander op.
Mevrouw nam een toiletspiegeltje uit haar zak, en streek haar haren glad. Mevrouw
ontdeed zich van haar boezelaar en pakte zorgvuldig haar werk in. Mevrouw trok
haar japon nog gladder en monsterde haar zorgvuldig onderhouden handen. Ze deed
haar bril af, en bergde dien in het brillenhuisje, dat ze in den zak liet glijden. Haar
gelaat nam zelfs al de vriendelijke uitdrukking
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aan, waarmee ze gewoon was bezoekers te ontvangen. Er was geen twijfel aan, dat
Mevrouw zou gaan; als nu maar Mijnheer....
Mijnheer zat nog altijd gebogen over zijn studie boek. Geen spier van zijn gezicht
verried zijn plannen.
Maar toen Wiesje kwam om te zeggen, dat de kroon aangestoken, de hoezen
geborgen, en de ‘mijnheer en het jongetje’ in het salon gelaten waren, stond ook
Mijnheer op. Kalm zei hij: ‘Je blijft hier, Wiesje, en let op de jongeheeren,’ en
Mevrouw voegde er bij: ‘Denk aan je uitgaansdag, Wiesje!’
Want Wiesje was een wees, die als kind door Mevrouw in huis was genomen, veel
aan haar te danken had, maar natuurlijk ook geheel van haar afhankelijk was.
‘Ja mevrouw,’ zei Wiesje, en ze zag er meer uit, of ze verlegen was met de haar
opgelegde taak, dan of ze er trotsch op was.
Mijnheer en Mevrouw gingen nu met bedaarde schreden de groote kamer uit, de
lange gang door en de trappen af.
Geen pen was er, die niet dadelijk werd neergelegd, toen de deur zich achter de
beiden ge-
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sloten had. Geen mond, die niet fluisterde of lachte, geen oog, dat niet glinsterde van
blijdschap en ondeugendheid. Toen het geluid van de voetstappen verdoofde, werd
het fluisteren praten, en toen de jongens de kamerdeur beneden hadden hooren
dichtdoen, scheen het of ze allen razend waren geworden. Niemand bleef op zijn
plaats, hoewel ze slechts op de teenen dorsten loopen uit vrees van gehoord te worden.
Het kleine Brinkje was op zijn stoel gaan staan en vandaar op de tafel gewipt, waar
hij met gedempte stem
‘Wij leven vrij, wij leven blij!’
begon te zingen. De groote Egbrink en Jansen waren aan het boksen geslagen. Wolters
kriebelde Brinkje aan de beenen, zoodat die onmogelijk stil kon blijven staan en
tusschen de boeken en inktkokers doorscharrelde, zoo voorzichtig als iemand die op
eieren danst, en Ternooy noodigde Wiesje, die dit alles wanhopig stond aan te zien,
uit, om een walsje met hem te doen. Alleen de dikke Van der Made deed niets dan
lachen. Hij had zich vergenoegd met van zijn plaats op te staan en bleef toen waar
hij was, de handen in de broekzakken, wijdbeens, den grooten mond
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tot scheurens toe geopend, en lachte, lachte om de dolle bewegingen van Brinkje,
die er uitzag als een groote vleermuis, zooals hij daar stond, vlak voor de lamp en
met de armen om zich heen slaande.
‘Denk om de - de - de lamp, de lamp!’ bracht hij met moeite uit, vreezend dat
Brinkje die om zou gooien.
‘Laat het toch, gaat toch op uw plaats, jongeheeren!’ fluisterde Wiesje in
doodsangst. ‘Ik moet het zeggen, hoor, en ik zál het zeggen. Zijn dat nou deftige
jongeheeren?’
‘Ja,’ riep Ternooy, die in zijn eentje voor haar danste, zooals hij het op straat
dronken mannen bij orgels had zien doen, ‘ja, dat zijn nou j e deftige jongeheeren,
die je niet in het hok van arrest zult brengen, zul je wel?’
Jansen riep: ‘Wies, haal een dubbeltje sigaren voor me,’ en Wolters, die bijna zoo
dik was als Van der Made maar veel kleiner, bestelde haar ‘een heelen biefstuk en
een portie erwtensoep.’
De arme Wies zag er zeer beklagenswaardig uit in haar hulpeloosheid. Ze was te
goedhartig om de belhamels te verklikken, zooals zij het noemde, en ze had haar
eigen uitgaansdag te
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lief om hem door hen te verliezen. Ze luisterde voortdurend aan de deur die op een
kier stond, en opeens riep ze met een grooten uithaal: ‘Dáár komen Mijnheer en
Mevrouw aan!’
Het decoratief bij een tooneelvoorstelling verandert niet zoo gauw als het tafereeltje
deed, dat de jongens een oogenblik te voren hadden aangeboden.
Brinkje stapte met groote handigheid van de tafel op den stoel, waarop hij zich
vervolgens bedaard neerzette, en greep met de eene hand naar zijn dictionnaire, met
de andere naar zijn pennenhouder. Ternooy walste zoo gauw hij kon naar zijn plaats,
de groote Egbrink en Jansen staakten hun worstelstrijd en verdiepten zich in hun
lessen, Wolters zat te schrijven, of hij er zijn brood mee verdienen moest, en ook
Van der Made was gaan zitten en deed wanhopige pogingen om een lachbui te
bedwingen.
Toen Mijnheer en Mevrouw de kamer binnentraden, zaten de jongens over het
algemeen met veel meer vuur en ijver te werken, dan toen ze die een oogenblik te
voren verlieten. Alleen de arme Van der Made barstte uit in een hartstochtelijk
geschater.
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‘Wel, Wiesje?’ vroeg Mijnheer.
‘Alles ordelijk geweest?’ voegde Mevrouw er bij.
‘Ja, mijnheer en mevrouw,’ zei Wiesje verlegen, ‘behalve - behalve - de jongeheer
Van der Made, - die - even - die even gelachen heeft.’
Wiesje kon heengaan, wat ze zoo spoedig mogelijk deed.
‘Van der Made, je uitgaansdag!’ zei mijnheer Vosmeer streng.
‘Dien is hij al kwijt,’ zei Mevrouw nóg strenger, ‘ik had hem vanavond al eens
gewaarschuwd.’
Van der Made werd nu zoo zenuwachtig dat hij het nogmaals uitproestte. Hij werd
met een kaars naar de spreekkamer gezonden.
Toen hij daar aankwam, was elke zweem van een lach van zijn gezicht verdwenen.
Tranen sprongen hem in de oogen.
Wat zou zijn moeder, die hem zoo graag thuis zag, en naar wie hij zoo zelden
mocht toegaan, - wat zou zijn moeder wel denken van zijn wangedrag?
Van het ‘nieuwe jongetje’ kregen de jongens voorloopig nog niets te zien.
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IV.
De nieuweling.
De nieuweling was niemand anders dan Wim Hermans. Hij was nu ruim elf jaar, en
noemde zich natuurlijk Willem. Hij had met goed gevolg examen voor het Gymnasium
gedaan, want Wim hoopte dokter te worden, zooals zijn vader was. Hij kon echter
niet dagelijks van Soestdijk naar Baarn wandelen en van daar per spoor naar
Amsterdam gaan, en 's middags datzelfde tochtje nog eens ondernemen. Daarom had
zijn vader naar een kosthuis voor hem uitgezien. De eerste maand had Wim bij een
tante in Amsterdam gelogeerd, maar Tante was ziekelijk en kon hem op den duur
niet hebben. Ze had dus haar broer uit Soestdijk aangeraden, Wim in den kost te doen
bij mijnheer Vosmeer, die zelf een school had en zich ook bereid verklaarde op het
werk van de jongens te letten. Dit laatste vooral stond mijnheer Hermans aan, en zoo
wandelde Wim op zekeren middag, in gezelschap
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van zijn tante, naar zijn nieuw kosthuis. Onderweg zag hij drie jongens voor zich uit
loopen, die in een druk gesprek gewikkeld waren. Hij kende ze al een beetje, hij wist
tenminste dat ze op het Gymnasium gingen, al wist hij ook niet in welke klas ze
zaten. Ze schenen dollen schik te hebben, twee van hen rookten er dapper op los, en
ze schenen den grootste, die niet rookte, in het ootje te nemen. Toen ze voorbij een
huis kwamen dat in aanbouw was, nam de middelste van de drie even de slang, die
in een bak water stond en gebruikt werd om de steenen nat te houden, en bespoot er
zijn makkers mee. De grootste nam een paar handen zaagsel en bestrooide er de beide
anderen mee, die er nu als besneeuwd uitzagen, en de kleinste grabbelde een bos
krullen bij elkaar, en ging er zoo hard hij kon mee aan den haal, blijkbaar met het
doel er een brandje van te maken. Willem verloor ze nu uit het oog, en hij was er blij
om, want hij schaamde zich, dat die jongens, die zich zoo als rekels en straatschenders
aanstelden, zijn medescholieren waren, en het deed hem ook veel plezier, dat hij het
zijn tante niet gezegd had.
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Toen ze het huis bereikt hadden, ging zijn tante even mee naar binnen, om mijnheer
Vosmeer de zorg voor Wim op te dragen, en om te vragen of zijn goed, dat ze 's
morgens gestuurd had, behoorlijk was aangekomen, en of Wim verder nog iets noodig
had.
Alles was in orde, zei mijnheer Vosmeer, en toen nam Tante met een hartelijken
kus afscheid van Wim en zei dat hij niet verzuimen moest om den anderen Zondag
bij haar te komen, want het was afgesproken, dat Wim zijn Zondag de eene week in
Soestdijk en de daarop volgende week bij Tante zou doorbrengen.
Toen Tante weg was, zei mevrouw Vosmeer: ‘Nu, Hermans, kun je met Wiesje
meegaan om je handen te wasschen, en dan zal ze je naar de eetzaal brengen. Denk
er aan, dat nette en welopgevoede jongens aan tafel zoo min mogelijk spreken.’
Wim was er nog zoo kort, hij dacht dat Mevrouw hem ‘Hermans’ noemde omdat
ze zijn voornaam niet kende. Daarom zei hij: ‘Ik heet Willem, mevrouw, Willem
Hermans.’
‘Ik weet het, Hermans,’ zei Mevrouw bedaard, ‘Wiesje wacht op je.’
Wim volgde nu het meisje, dat hem in een
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kaal kamertje bracht, dat half op een kleedkamer, half op een drenkplaats voor koeien
of paarden leek. Twee wanden van dat kamertje waren van kleerhangers voorzien,
aan den derden waren naast elkaar op gelijke afstanden drie kranen, en daaronder
was langs de geheele breedte van den muur een zinken bak aangebracht, die wel iets
had van een ruif.
Wim waschte zijn handen en trachtte ze af te drogen aan een kletsnatten bonten
doek die er bij hing; toen dat niet lukte, droogde hij ze aan zijn zakdoek na, en ging
nu, voorafgegaan door Wiesje, naar de eetzaal.
Dit was dezelfde kamer, waarin de jongens 's avonds hadden zitten werken.
Wim dacht, dat Wiesje zich vergist had, toen hij den wand opgeluisterd zag door
twee landkaarten, maar toen Wiesje na een poosje terugkwam en het kleed met de
roode, witte en blauwe blokjes verwisselde voor een kolossaal wit tafellaken, begreep
hij, dat hij toch terecht was.
Wim begon juist te vreezen, dat hij de eenige kostjongen was, toen hij voetstappen
op de trap hoorde, en Ternooy, Jansen en Wolters binnenkwamen.
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‘Wat een kleintje!’ fluisterde Ternooy, en het was of hij zichzelf voelde groeien, toen
hij den nieuweling te gemoet trad.
‘Ik heet Hermans,’ zei Wim, en hij vond, dat het hem iets mannelijks gaf, dat hij
zijn voornaam wegliet.
‘Aangenaam kennis te maken,’ zei Ternooy, met groote deftigheid, ‘en mag ik je
tegelijk deze beide heeren even voorstellen, - mijnheer Wolters, mijnheer Jansen; ik
-’ zoo voegde hij er met groote bescheidenheid bij, - ‘ik heet Ternooy.’
Willem boog, links, en prevelde iets onverstaanbaars. De beide jongens hielden
zich goed; Wim was geheel uit het veld geslagen door die plechtigheid. Hij wist niet
zeker of het ernst of gekheid was. Ook niet hoe hij die ‘heeren’ moest aanspreken.
‘Zijn er hier maar drie... internen?’ vroeg Willem na eenig aarzelen. - Hij had
kostjongens willen zeggen, maar daar hij zijn nieuwe makkers niet graag beleedigen
wou, had hij zich nog intijds bedacht.
‘Pardon,’ - het was weer Ternooy, die het woord nam en op vaderlijken toon
voortging:
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‘we zijn met ons zessen. De heeren Van der Made en Egbrink, en de jongeheer
Brinkje mankeeren nog. De laatste is een jaar ouder dan jij, en we noemen hem enkel
Brinkje. - Je zult er wel niet tegen hebben, dat we jou voorloopig eenvoudig met
Hermans aanspreken.’
‘Volstrekt niet, mijnheer,’ zei Wim. Hij begon nu in te zien, dat het zijn plicht
was, Ternooy aldus te betitelen.
‘Ik heb zoo'n honger, waar blijven ze toch?’ zei de dikke Wolters, die een oogenblik
uit zijn rol viel.
Maar Jansen maakte het weer goed door te zeggen: ‘Het wordt inderdaad tijd voor
het diner. - Waar de heeren toch blijven, ze schijnen zich te verlaten.’
‘Je rookt toch?’ vroeg Jansen nu.
Wim kleurde. ‘Neen,’ zei hij.
‘Nog niet?’ vroeg Ternooy, op een toon van verbazing en twijfel.
‘Dan moet je het gauw leeren,’ ried Wolters gemoedelijk.
‘Ik mag het - van Pa niet,’ stamelde Wim. Hij kleurde nu nog sterker.
‘Ah juist, zeer goed gezien van je papa,’
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sprak Ternooy deftig, ‘je was ook nog jong, t e jong, zou ik zeggen; maar nu je h i e r
bent, maakt dat dunkt me verschil. - Je - je opvoeding wordt hier - om zoo te zeggen
voltooid, je wordt hier - tot mensch gemaakt, - tot een bruikbaar mensch....’
Ternooy staakte zijn rede. Mijnheer en mevrouw Vosmeer traden binnen. In een
ommezien stonden Ternooy, Wolters en Jansen achter hun stoelen.
Wim werd een plaats aangewezen aan het achtereind van de tafel tusschen twee
leege stoelen in.
Met gefronste wenkbrauwen zag Mijnheer naar de leege stoelen, en toen naar de
klok. En Mevrouw zei: ‘Ja, het is tijd,’ en met een blik op den nieuweling: ‘We zijn
niet gewend op de jongens te wachten. - Wie te laat komt, heeft een stuiver boete.
Wie tweemaal in een week te laat komt, een dubbeltje, en die mist bovendien zijn
uitgaansdag.’
Wim had al gehoord, wat het beteekende om boete te hebben. Het zakgeld, dat de
ouders aan Mijnheer en Mevrouw gaven, werd door hen uitbetaald. Had nu een
jongen boete, dan bleef
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dat deel van het geld staan, en werd voor de ouders bewaard. Die wisten dus precies,
hoeveel boeten hun kinderen zich op den hals hadden gehaald.
Wim had zich al voorgenomen, altijd te maken dat hij zijn volle zakgeld verdiende.
Het was juist op het oogenblik, dat Mevrouw den lepel in een volle soepterrine
liet neerdalen, toen Willem geschuifel in de gang hoorde, en er aan de dichte deur
geklopt werd.
Ternooy, die het dichtst bij zat, wilde opstaan om open te doen, maar Mevrouw
gebood hem met een wenk te blijven zitten. Nu schepte ze eerst bedaard voor de
aanwezigen soep op.
Het was een lekker soepje, waarvan alleen de geur Wim al opwekte en hongerig
maakte. Hij had wel meteen willen beginnen, maar hij was toch ook nieuwsgierig
naar de drie nieuwe makkers, daar was ten minste ook een jongeheer bij, dien hij
Brinkje kon noemen en met wien hij heel gauw goede maatjes zijn zou, dacht hij.
Of de beide ‘heeren’ ook zoo'n hoogen toon zouden aanslaan?
Mijnheer riep nu: ‘Binnen,’ en binnen kwamen ze.
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Wim zag op en kleurde. De heeren Egbrink en Van der Made bleken eenvoudig de
jongens te zijn, die zich 's middags op straat zoo laf hadden aangesteld, en Brinkje,
dat was niemand anders dan de straatjongen, die de krullen stal om een brandje te
maken.
Op een teeken van Mevrouw begonnen allen te eten, Wim ook, maar hij keek toch
af en toe van zijn bord op, om naar de boosdoeners te zien, van wie noch door
Mijnheer, noch door Mevrouw eenige notitie genomen werd.
Eerst toen de leege soepborden door Wiesje waren afgenomen, werd hun verlof
gegeven zich aan tafel te zetten.
‘Hoe kom jelui zoo laat?’ vroeg Mijnheer.
‘We hebben voor de winkels gekeken,’ zei Egbrink, en Brinkje voegde er bij: ‘Ja
Mijnheer, en we zijn ook later uit school gegaan, want ik kon mijn pet niet vinden.’
‘Allemaal praatjes,’ zei Mevrouw; ‘deze nieuweling, Hermans, komt ook van het
Gymnasium en hij is hier al een uur. Morgen verwacht ik, dat jelui tegelijk komt.’
Wim voelde dat de jongens hem aanzagen, en hij sloeg de oogen neer. Het speet
hem, dat
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Mevrouw dat zei, de jongens zouden zeker weinig met zijn braafheid ophebben.
‘Gaat nu zitten,’ zei Mijnheer. Nu begon het eigenlijke diner, dat voortreffelijk
was. De lekkere soep werd voor de laatkomers niet opnieuw opgediend.

V.
Kennismaking.
De avond was voor Willem vrij vervelend geweest. Hij had nog maar weinig huiswerk.
Hij was er dus in een oogenblik mee klaar geweest.
Mevrouw had hem een leesboek gegeven. Wim hield veel van lezen, en hij was
er dus met plezier aan begonnen. Maar al heel gauw verveelde het hem. Het boek
heette: Wa a r o m en O m d a t en het behandelde enkel de natuurkunde.
De jongens zaten allen te werken, dus van praten kwam niets in. Wim was dus
heel blij,
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toen mijnheer Vosmeer hem een paar brieven gaf om naar de post te brengen. ‘Ik
zal je ook nog een pakje meegeven, maar dat moet ik even van boven halen,’ zei
Mijnheer.
Alle jongens benijdden Willem, het gebeurde hoogst zelden dat een van allen een
boodschap werd opgedragen. En ze wipten er zoo graag eens even uit.
Mevrouw was niet in de kamer, toen Mijnheer wegging.
‘Ik zal je even alleenlaten,’ zei hij ‘ik vertrouw dat jelui ordelijk zult zijn!’
Zoo iets hielp altijd. De jongens bleven op hun plaats, enkelen werkten rustig door.
Maar Egbrink vroeg: ‘Heb je geld bij je?’
En toen Willem knikte: ‘Breng dan een kwartje sigaren voor me mee, zware, merk
Voorwaarts!’
Ook Wolters keek op; hij likte zich even behaaglijk de lippen en zei toen: ‘En voor
mij een ons leverworst, Duitsche, van de beste!’
Brinkje lachte.
Willem knikte en fluisterde: ‘Waar?’ Hij wou zijn nieuwen makkers toonen, dat
hij hun graag een dienst bewees.
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‘Bij den poelier!’ riep Ternooy.
‘In het snoephuisje,’ zei Brinkje; maar Wolters had nog juist den tijd hem in te
lichten. ‘Drie huizen hier voorbij, bij den slager,’ zei hij. Toen kwam mijnheer
Vosmeer binnen.
Willem sloeg de oogen neer, toen hij de brieven in ontvangst nam, Mijnheer moest
eens weten, dat Willem hem nú al bedroog!
Toen hij weer terugkwam, had hij de leverworst en de sigaren in zijn buisje
verborgen.
‘Kon je het niet vinden?’ vroeg mijnheer Vosmeer vriendelijk.
Willem kleurde. ‘Niet dadelijk, Mijnheer,’ loog hij. Bij den slager had hij zoo lang
moeten wachten op het snijden van de worst. Dáárdoor was hij zoo laat teruggekomen.
Om halftien werd Willem, die over zijn boek had zitten druilen, door Mevrouw
naar boven gebracht. Op een lange gang, die de geheele bovenverdieping in tweeën
verdeelde, kwamen verscheidene kamertjes uit. Wim werd er een van aangewezen,
waarin twee ledikanten stonden. Mevrouw vertelde hem dat de groote jongens elk
voor zich, en de kleine samen een kamer hadden.
Wim kleedde zich spoedig uit en kroop in bed,
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waar hij met open oogen bleef liggen, nieuwsgierig wie zijn kameraad zou zijn.
De klok had tien geslagen, toen een troepje jongens ordelijk de trap op kwam. Een
oogenblik, en daar trad Brinkje op de teenen binnen. Zonder een woord te zeggen,
begon hij zich te ontkleeden, en in een wip lag hij onder de wol.
Wim had graag een praatje met hem gemaakt, maar hij herinnerde zich dat
Mevrouw het spreken in de slaapkamer nadrukkelijk verboden had, daarom zweeg
hij.
Toch verbaasde het hem, dat Brinkje zoo gehoorzaam was. In zijn hart vond hij
het heel flink van hem.
Wim keerde zich af en toe om, maar Brinkje bleef onbeweeglijk liggen, wat Willem
deed vermoeden dat zijn makker was ingeslapen.
Om halfelf klonk een zachte tred in de gang en stapte mijnheer Vosmeer
behoedzaam de open deur binnen. Hij kwam eerst bij het bed van Brinkje, over wien
hij zich heenboog, daarna scheen hij te onderzoeken of Willem al sliep. Wim hield
de oogen gesloten en Mijnheer dacht, dat hij sliep, en verliet het vertrek.
Nauwelijks was Mijnheer weg, of Wim meende
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een onderdrukt gelach te hooren, dat echter dadelijk geheel verstomde. Wim kon
Mijnheers voetstappen volgen, hij begreep dat nu de kamertjes der andere jongens
geïnspecteerd werden. Na een paar minuten hoorde hij niets meer. Even later zag hij
Brinkje met duizend voorzorgen het bed uitstappen en op de teenen naar de deur
gaan. Hij scheen aan den overkant iemand te wenken en werkelijk, daar kwamen
Egbrink en Ternooy, Jansen en Wolters en zelfs de groote Van der Made, voorzichtig
of ze op eieren liepen, het kamertje binnen. Zonder zich te geneeren, zetten Egbrink
en Wolters zich op den rand van zijn bed, Ternooy, Jansen en Van der Made op dat
van Brinkje.
‘Nu voor den dag met je leverworst!’ zei Wolters, niet onvriendelijk.
‘En met je sigaren,’ voegde Egbrink er bij.
Willem, verbluft, angstig, geheel in de war, grabbelde onder zijn stapeltje kleeren
en bracht het gevraagde te voorschijn.
Er waren juist zeven plakjes worst, die Wolters eerlijk deelde.
‘Nu, je hebt beste gehaald,’zei Wolters goedkeurend, terwijl hij zich de lippen
aflikte.
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‘Ze kost twintig centen het ons,’ zei Willem, waarop Wolters met een grootmoedige
handbeweging zei: ‘Spreek daar maar niet meer over, laat dat maar blijven!’
Wim zag nu, dat hij er ingeloopen was, en dat hij de traktatie zelf betalen moest;
het ging hem wel een beetje aan zijn hart, maar hij genoot nu een betere behandeling,
en dat deed hem veel plezier.
Na de worst kwam de beurt aan de sigaren. Egbrink was er heel royaal mee, dat
moet gezegd worden. ‘Steek eens op,’ zei hij ook tot Willem; maar Wim bedankte.
‘Allo, geen kunsten!’ zei Egbrink. ‘Kerel, je moet lid worden van ons college.
Heb je wel eens van den Grooten Keurvorst en zijn tabakscollege gehoord?’
Ja, dat had Willem.
‘Nu, wij hebben er ook een, het Tabakscollege van de Zes Nachtbrakers, want we
beginnen pas om halfelf, zie je. Dan is de ronde gedaan, Mevrouw zit beneden te
dutten, en Mijnheer doet een loopje. Om kwart over elven stappen we op, want tegen
halftwaalf komt zijnedele weer thuis.’
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Willem was verstomd. Hij bedankte voor de sigaar, hij wou niet leeren rooken, zei
hij. De jongens lachten hem uit.
‘Geen pardon,’ zeiden ze, ‘geen uitvluchten! Bij Frederik Wilhelm moest ook
iedereen er aan.’
‘Maar het is ongezond,’ protesteerde Willem. En toen, met een wijsheid en een
overtuiging, die de jongens lachen deed: ‘Er zit nicotine in tabak. Nicotine is vergif.
Eén druppel vloeiende nicotine is voldoende om een konijn te dooden.’
Egbrink proestte het uit: ‘Ben jij dan een konijn?’ vroeg hij
‘Zijn wij dan ziek of halfdood?’ vroeg Ternooy.
‘Jullie hebt toch allemaal bleeke gezichten!’ zei Willem opeens, hij kreeg een
kleur van zijn brutaliteit; ‘Van der Made en Wolters niet zoo erg,’ voegde hij er
eerlijkheidshalve bij.
Egbrink fronste het voorhoofd. ‘Wat een praats voor zoo'n kleinen jongen, daar,
pak aan,’ zei hij, en nogmaals hield hij Willem een sigaar voor.
Maar Van der Made kwam vergoelijkend tusschenbeide. ‘Ik heb nog een paar
kleine, lichte sigaartjes meegenomen, die heb i k toch ook lie-
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ver.’ En toen de anderen niet op hen letten, fluisterde hij Willem toe: ‘Doe maar een
paar trekjes voor de leus, 't zal je niet hinderen!’

VI.
Het tabakscollege van de Zeven nachtbrakers.
Ja, nu was het van de Zeven, want Willem was ingelijfd. Hij had zich, zooals de
jongens zeiden, kranig gehouden, hij had er naar zijn eigen zeggen volstrekt geen
last van gehad, en den eersten avond den besten het sigaartje al heelemaal opgerookt.
O, volstrekt geen last had hij er van gehad! Alleen maar, toen de jongens om even
over elven vertrokken waren, een onplezierig, miserabel gevoel. Hij was duizelig,
benauwd, in één woord ellendig geweest. Zijn hoofd had gebonsd, het had hem
toegeschenen, dat de kamer om hem heen draaide, en dat hij in een hangmat lag op
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een woest slingerend schip. Hoe die Brinkje toch zoo goed had kunnen slapen! Hij
kón den slaap maar niet vatten, met den besten wil niet. De vrees, onpasselijk te
worden, hield hem wakker, het zweet brak hem uit van angst. Drie, vier uur had hij
het hooren slaan. En hij had zich ongelukkig gevoeld in het vreemde bed, in de
vreemde omgeving. Eerst tegen den morgen was hij ingeslapen.
En toen hij 's morgens ontwaakte, voelde hij zich zwaar als lood, dood van den
slaap, soezerig, zijn oogleden brandden en hij had een wonderlijk gevoel in de maag.
Eerst bij het wasschen was hij wat opgeknapt. Maar meer nog hadden de felicitaties
van zijn makkers hem verkwikt.
Hij begon zich te beschouwen als een flinken, wakkeren jongen, die het rooken
meesterlijk verstond - een gunstige uitzondering op den regel. Werd niet bijna iedereen
onpasselijk van het rooken? - Hij niet.
Op school, ja, daar was hij niet extra flink geweest, gaperig en slaperig, en weinig
oplettend. Een van de leeraren had hem gevraagd, of hij uit was geweest den vorigen
avond; een ander,
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of hem wat mankeerde. Hij was licht in het hoofd geweest en had een naar, heet
gevoel aan de lippen gehad. Ook had hij vaak met stil berouw aan zijn vader gedacht,
die hem het rooken zóó verboden had.
Maar - wat was dat alles bij den lof van zijn nieuwe makkers?
Willem maakte goede vorderingen. Den volgenden avond kwam er van rooken
niets in, want het was slecht weer, en mijnheer Vosmeer bleef thuis; maar 's middags
op den weg van school naar huis had Willem zoo deftig en parmant zijn sigaar gerookt
als de beste. En van lieverlede werd hij er een baas in.
Vrijdagsmiddags toen hij met Brinkje naar huis was gegaan, had deze hem een
‘Voorwaarts’ aangeboden. Het was wel een wonder, dat die nóg niet op waren, maar
ieder had dien avond aan één genoeg gehad. Willem aarzelde eerst, maar toen Brinkje
hem voorging, nam hij de sigaar toch aan. Het eerste trekje stelde hem gerust en op
wonderlijk eigenwijze manier stapte hij nu naast Brinkje voort.
Toen hij voor het huis van mijnheer Vosmeer stond, had hij ze nog maar half op.
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‘Bewaar 'm voor vanavond!’ ried Brinkje, die de zijne tot op een heel klein eindje
na in rook had omgezet. Maar Willem wierp de sigaar onverschillig weg. In zijn hart
was hij heel blij, er op een fatsoenlijke manier af te kunnen komen. Het was hem
langzamerhand tot een kwelling geworden, die afschuwelijke zware tabak te proeven.
‘Scheelt je wat?’ vroeg Van der Made dadelijk toen hij bij de anderen in de
eetkamer kwam.
‘In het geheel niet,’ zei Wim hoofdschuddend, hoewel hij zich bijzonder mat
gevoelde en zich slechts onduidelijk kon voorstellen, wie de vraag tot hem gericht
had.
‘Hij zal honger hebben,’ meende Wolters, die zelf een beetje wee was. Van der
Made was heel tevreden met het antwoord; ja, dat zou wel de oplossing van het
raadsel zijn.
Maar Wim geloofde niet, dat het dát was, want bij het binnenkomen had hem juist
de etenslucht zoo draaierig gemaakt. Hij verwonderde er zich over, wat er toch wel
in zijn hoofd gebeurde, dat het zoo groot en zwaar voelde. Zonder notitie te nemen
van de jongens, ging hij voor het raam staan. Hij zag uit op een
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binnenplaats, dus veel was er niet te zien, maar daarom was het Wim ook niet te
doen. De ruit was zoo heerlijk koel, hij hield er zijn kloppend hoofd tegen. Het deed
hem goed. Hij had wel aldoor zoo willen blijven staan, zoo stilletjes, zonder zich te
verroeren. Hij deed zelfs zijn best het praten van de jongens niet te hooren.
Mijnheer en Mevrouw kwamen binnen, en de jongens namen na hen plaats.
Mevrouw schepte de soep op. Het was een geurig groentensoepje, dat dampend vóór
Wim stond. Maar Wim kón de lucht niet verdragen. Hij werd er onwel van.
Zijn handen werden koud als ijs en tegelijk klam van zweet. Hij leunde met zijn
rug tegen den stoel en het was hem of de geluiden van heel verre kwamen.
‘Eet je niet, Hermans?’ hoorde hij Mevrouw zeggen; en Mijnheer: ‘Kijk het kind
eens wit zien!’
Wim nam werktuiglijk den lepel en bracht een schepje naar den mond. Maar,
opeens, liet hij den lepel weer vallen en ontsteld, zich nog even pijnlijk bewust van
ieders aandacht, ijlde hij, het servet voor den mond, de kamer uit.
Tegelijk stond ook Brinkje op. Hij zag groenig
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wit en zijn oogen schenen diep in de kassen gezonken.
‘Van den weeromstuit,’ zei Mijnheer en hij volgde de jongens.
Mevrouw fronste het voorhoofd.
‘Zeker onrijpe appelen gegeten,’ waagde Egbrink te zeggen.
Mevrouw zag hem streng aan, maar Egbrink hield zich goed, en zeker zou er geen
woord meer over gesproken zijn, als niet opeens de ongelukkige Van der Made in
een zenuwachtig lachen was uitgebarsten.
Van der Made had weer zijn vrijen Zondag verbeurd. Mevrouw was schrikkelijk
boos. Toen Mijnheer terugkwam, en zei, dat de beide jongens naar bed waren en
verwonderd vroeg wat den kleinen Hermans toch wel schelen mocht, viel Mevrouw
uit: ‘Begrijp je dat niet? Ze hebben natuurlijk gerookt. Deze jongens schijnen er meer
van te weten!’
Weer begon Van der Made, zeer tegen zijn zin, te proesten. Hij voelde zich diep
rampzalig. Maar hoewel hij heel goed begreep, dat hij door zijn lachen Mevrouw op
het spoor had gebracht, was hij niet in staat zich in te houden. Van der
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Made werd van tafel gezonden, en zwijgend werd het middagmaal voortgezet.
Dadelijk daarop ging Mevrouw naar boven. Ze vond Willem slapende, maar
Brinkje scheen te ijlen als in koorts. Op den grond lag een vloeipapieren zakje,
Mevrouw raapte het op - het was een sigarenzakje, het hield nog één sigaar in, met
een zeer donker dekblad. Het spreekt vanzelf, dat die als bewijsstuk mee naar beneden
werd genomen.
Groote Egbrink moest onverwijld bij Mevrouw komen.
‘Weet je dat je broertje rookt?’
Egbrink schrikte, hij kreeg een kleur en meende ‘neen’ te zeggen; maar hij was
bang, dat Brinkje alles verteld had. Hij zei dus: ‘N - ja, een enkelen keer.’
Mevrouw knikte: ‘En van wien kreeg hij die zware sigaren?’
Egbrink voelde zich al minder en minder op zyn gemak. Voorzichtigheidshalve
haalde hij de schouders op. ‘Nu?’ herhaalde Mevrouw.
‘Die kocht hij.’
‘Wel, dat is vreemd, en het zakgeld van jullie beiden is al drie weken ingehouden!’
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‘Hij heeft ze gekregen,’ zei Egbrink nu.
‘Wie was zoo goed?’ vroeg Mevrouw met een spottend lachje.
‘Willem Hermans,’ zei Egbrink.

VII.
Willem in verhoor.
Brinkje was ziek geworden. Hij lag in een heete koorts en de dokter, die gehaald
was, had gezegd: ‘Het is vergiftiging door nicotine, - de jongen rookt te veel.’
Mevrouw had de handen ineengeslagen. Waar de jongen dat dan toch deed!
Tegen acht uur 's avonds was Willem, nog wat soezerig en vreemd, wakker
geworden. Hij had Mevrouw aan den overkant voor Brinkje's bed zien zitten.
‘Hoe is het?’ vroeg Mevrouw.
Wim zei: ‘Beter Mevrouw, dank u,’ en hij had al hoop er zoo af te komen, toen
Mevrouw hem zei zich eens flink te wasschen, en haar
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dan naar beneden te volgen. Wim begreep dat hem iets boven het hoofd hing, en het
was met een loodzwaar hart, dat hij achter Mevrouw aan de trap afdaalde.
In het kleine kamertje traden ze. Van der Made zat er, met schoolwerk bezig. ‘Ga
naar boven!’ zei Mevrouw.
Van der Made ging. Hij had onder het heengaan de oogen niet van Willem af. Het
scheen Wim toe, dat hij hem iets had willen zeggen, of hem voor iets waarschuwen;
maar hij had er geen gelegenheid voor. Mevrouw zag hem na, tot hij vertrokken was.
Toen zette ze zich op een stoel. ‘Ga ook maar zitten,’ zei ze tegen Willem. Het was
een gesprek tegen wil en dank.
‘Wanneer heb je die sigaren gekocht?’ begon Mevrouw zonder voorbereiding.
Willem ontstelde. Hij kleurde tot in den hals. Och, zijn eerste vrije Zondag zou
wel al verbeurd zijn. Wat zouden zijn vader en moeder wel zeggen!
Willem zuchtte, maar antwoordde niet. Hij dacht er aan wat zijn vader hem dikwijls
had voorgehouden: ‘Als je kwaad hebt gedaan, Willem, dan is er maar één weg om
weer met jezelf en
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de menschen op een goeden voet te komen: eerlijk bekennen, berouw toonen, - en
je best doen om nooit weer tot het kwaad te vervallen.’
‘Ik heb je iets gevraagd, Hermans,’ zei Mevrouw na een poosje.
‘Den eersten avond,’ zei Willem nu nederig.
Er kwamen rimpels op het voorhoofd van mevrouw Vosmeer.
‘Hoe kwam je 's avonds uit?’
‘Ik moest een brief op de post doen,’ zei Willem.
‘Dus je bent al dadelijk begonnen met misbruik van het in je gestelde vertrouwen
te maken; dat is héél mooi!’ - En ziende, dat Willem de tranen in de oogen schoten,
vervolgde Mevrouw: ‘Ik heb me erg in je vergist, Willem.’
Wim begon nu echt te huilen.
‘Was je zoo verslaafd aan het rooken?’ vroeg Mevrouw weer.
Wim schudde heftig het hoofd; maar hij zei niets.
Mevrouw begon iets te begrijpen.
‘Heeft Van der Made je opgedragen die sigaren te koopen?’ klonk het.
‘Groote Egbrink,’ zei Willem nu.
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‘Heeft die je ook het rooken geleerd, of kon je het al?’
‘Ik had het nooit gedaan,’ zei Wim zacht en berouwvol.
‘En je mocht zeker eens voor je moeite opsteken, hè?’
Wim barstte nu in snikken uit. Mevrouw scheen alles te weten. ‘Eerst wou ik niet
van het college zijn,’ zei hij, ‘maar toen lachten ze me uit, en toen had Van der Made
kleine sigaartjes, en die gaf hij me uit goedheid, en toen zei hij: ‘Doe maar wat mee
voor de leus.’
‘Wanneer was dat allemaal?’ vroeg Mevrouw met de strengheid van een rechter,
en Wim bekende met nog dieper blos, dat het ook al op den eersten avond was
geweest.
Mevrouw begreep er nu niets meer van: ‘Wat voor college was dat,’ vroeg ze, ‘en
wanneer, hoe laat, en bij wien?’
Nu Wim zoo ver was, moest hij nog meer zeggen. Hij voelde zich als in een net
gevangen, hij zag geen kans er uit te komen. Hij begreep, dat hij allen verklapte, en
dat wou hij niet, dat was zijn bedoeling niet. Maar terug kon hij niet meer.
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‘Ik zeg het liever niet!’ snikte Willem, zoo wanhopig, dat Mevrouw medelijden met
hem kreeg.
‘Drink wat water,’ zei ze, ‘en ga dan naar Wiesje, en zeg dat ze je een bordje soep
geeft. Je hebt nog niets gegeten.’
Wim werd misleid door Mevrouws vriendelijkheid: ‘Mag ik Zondag naar huis?’
vroeg hij met een sprankje van hoop in zijn stem.
Maar opeens werd Mevrouw ernstig: ‘Heb je het verdiend?’ vroeg ze streng.
Willem boog het hoofd; - neen, verdiend had hij het zeker niet.

VIII.
Hoe het afliep.
Dien Zondag ging er niemand uit.
Alle jongens waren in verhoor genomen en alles was stukje voor stukje uitgekomen.
Mijnheer Vosmeer was verbazend boos geweest. Hij had aan de ouders brieven
geschreven waarin hij hun
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het geval meedeelde, hun tevens verzoekende het zakgeld een maand in te houden.
Elk afzonderlijk werd door Mijnheer onder handen genomen en op het schadelijke
van het rooken op jeugdigen leeftijd gewezen. Ieder m o e s t beloven ook op straat
het rooken te laten.
Het was een harde tijd voor de jongens; maar ze hadden de straf dubbel verdiend.
Brinkje werd langzaam beter. Zijn vader was overgekomen en had de beide broers
ook eens ernstig toegesproken.
Het Tabakscollege van de Zeven Nachtbrakers had zijn laatste vergadering gehad.
Het moet gezegd worden dat de groote jongens zich schaamden, toen hun duidelijk
gemaakt werd, welk een verbazend slecht voorbeeld ze gegeven hadden. Dat Willem
ongesteld, dat Brinkje ziek was geworden, was allemaal door hún schuld.
‘Toont,’ zei mijnheer Vosmeer ernstig, ‘dat je nu ook het g o e d e voorbeeld weet
te geven!’
Ze beloofden het, en - ze hielden woord.
De eerste maand sprak het vanzelf, dat ze niet rookten; hoe zouden ze aan sigaren
gekomen zijn zonder een cent op zak? Maar toen ze voor
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het eerst weer zakgeld hadden, toen was het een hard gelag anderen te zien rooken
en de sigarenwinkels voorbij te gaan. Maar ze deden het toch.
Voor Wim en voor Brinkje was het in het geheel niet moeilijk. Brinkje had
vooreerst van alle sigaren genoeg, die had een harde les gehad, en Wim had nog te
kort en te weinig gerookt, om het gemis te voelen. In zijn hart was hij soms blij, dat
alles maar meteen uitgekomen was. Wat was hij die eerste week onrustig geweest!
Hij wist dat hij slecht deed, hij wist dat zijn vader hem gewaarschuwd had, en toch
had hij het gedaan. En wat voor plezier had hij er van gehad? - Niets en niets anders
dan den lof van flauwe jongens! Lekker had hij een sigaar nooit gevonden.
En dan de onrust 's avonds, als alle jongens in zijn kamertje waren! Die
voortdurende angst, dat Mevrouw of Mijnheer boven komen en alles ontdekken zou!
En die nare nachten, als hij - eenmaal over zijn slaap heen - zoo moeilijk kon inslapen,
en als het hem toescheen, dat zijn moeder aan zijn bed kwam en hem vriendelijk
bestrafte, omdat hij haar goede lessen zoo spoedig vergeten had. - En dan de ellende,
die hij
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er op school van had. De lessen, die hij den avond te voren geleerd had, schenen uit
zijn geheugen verdwenen, en zjn slaperigheid maakte hem onoplettend.
In die eene week was hij al merkbaar achteruitgegaan.
‘Het doet me veel genoegen, Willem,’ schreef zijn vader, ‘dat het rooken zich bij
jou zoo spoedig gestraft heeft. Hadt je er in het begin minder, dan hadt je er later
zeker zooveel te meer last van gehad. Om jezelfs wil had ik wel gewenscht, dat je
den eersten avond den besten al onpasselijk was geworden. - Ik hoop dat het een
goede les voor je zijn zal en dat je nooit een hardere zult noodig hebben.’
Het was opmerkelijk, dat de kostjongens van mijnheer en mevrouw Vosmeer er
langzamerhand beter gingen uitzien. Er kwam kleur en vleesch op hun wangen. De
goede tafel van Mevrouw was nu aan hen besteed.
Ook hun leven werd aangenamer. Toen Mijnheer opmerkte, dat het den jongens
met hun belofte ernst was, zei hij op zekeren avond:
‘Jongens, we moesten een ander college oprichten.’
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De jongens zagen elkaar verbaasd aan, ze vonden een toespeling op hun vroeger
berucht college niet aangenaam.
‘Maar geen tabakscollege,’ zei Mijnheer lachend, en toen kwam hij met zijn plan
voor den dag. Elken avond, na negenen of halftien, wanneer de jongens met hun
huiswerk klaar waren, mochten zij zich voorbereiden voor den Woensdag-avond
waarop er vergadering zijn zou.
Dan moest ieder iets doen, een voordracht houden, of iets voorlezen; ze konden
ook een tooneelstukje instudeeren, of enkel een gezelschapsspelletje doen. Mijnheer
zou er ook een werkzaam aandeel in hebben. Hij wou hun graag een aardig boek
voorlezen.
Of het voorstel in den smaak van de jongens viel!
‘En hoe zal ons college heeten?’ vroeg Mijnheer.
‘De Vroolijke Springertjes!’ riep Brinkje dadelijk.
‘Best!’ zei Mijnheer, ‘dat blijft afgesproken.’
En zoo gebeurde het, en het staat vast dat de Vroolijke Springertjes oneindig meer
plezier hadden op hun bijeenkomsten, dan vroeger de leden van het Tabakscollege
der Zeven Nachtbrakers.
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TWEE VACANTIEDAGEN I.
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Twee vacantiedagen.
I.
Een ontbijt met hindernissen.
Ze waren met haar vieren, enkel meisjes, Moeder was dood. Jo, Nanda, Betsy en
Sara heetten ze. Toen Saartje twee jaar was, was mevrouw Gerzon gestorven, en
waren de kinderen onder de hoede gekomen van tante Mathilde. Tante Tilde, zooals
juffrouw Gerzon door iedereen genoemd werd, was lief en heel zacht, wel wat ál te
zacht voor zulke bengels van meisjes. Ze had heel veel medelijden met de weesjes
en daarom begon ze met haar in heel veel dingen toe te geven en ze te verwennen.
Mijnheer Gerzon was reiziger. Hij reisde met
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boeken voor een groote uitgeversmaatschappij, en was in den regel van
Maandagmorgen tot Zaterdagavond van huis.
's Zondags, als Mijnheer thuis was, was het altijd feest voor de meisjes, en het
spreekt vanzelf, dat ze zich dan onwillekeurig van haar besten kant lieten zien. Niet
dat een van allen een kwaad hart had, maar ze verwaarloosden zoetjes aan. Ze gingen
zoo wat haar eigen gangetje.
Op zekeren regenachtigen Maandagmorgen ontwaakte juffrouw Gerzon met een
bezorgd hart. Het was het begin van de vacantie en ze ging een drukken, moeilijken
tijd tegemoet. Ze kleedde zich vlug aan, want om zeven uur moest haar broer al weg
met den trein.
‘We zullen de meisjes maar niet roepen voor je heengaat, vindt je wel?’ had ze
haar broer den vorigen avond gevraagd; ‘de vacantiedagen zijn toch al lang genoeg.’
Mijnheer Gerzon had het uitstekend gevonden. Als zijn meisjes om zes uur
opstonden, was vast haar heele dag in de war.
Tante Tilde stapte zacht als een muisje de gang door, de slaapkamerdeur van Jo
en Nanda
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voorbij. Ze lachte om haar voorzorgen, want Jo en Nanda sliepen altijd vast.
Maar tante Tilde had buiten den waard, of liever buiten Saartje gerekend. Want
dat kleine ding had, evenals Klein Duimpje de plannen van zijn ouders, alles gehoord.
Tante had het met Pa besproken aan de deur van haar slaapkamertje, en daar Saartje
al twee uur lang had wakker gelegen met dichte oogen en ze de drie keeren dat Tante
bezorgd naar haar was komen kijken, zoo was blijven liggen, had Tante niet anders
gedacht, dan dat het kind vast sliep.
Maar toen Tante met Pa naar beneden was gegaan, was kleine Saar gauw opgestaan,
en zonder mededoogen had ze Betsy, die al geruimen tijd rustig sliep, wakker gemaakt.
‘Bets, Betsy, Tante wil ons morgen laten slapen. Tante staat om zes uur op, wij
om halfzes, hè? Vindt je het goed, Bets?’ had ze nog eens gefluisterd aan het oor van
de slaapster, zóó dichtbij en met zóóveel kracht, dat Betsy er geweldig door gekriebeld
werd.
‘Ja, ja!’ had het geplaagde kind op een huiltoontje gezegd, ‘laat me nu maar met
rust.’
Hoewel Betsy acht en Saartje zes jaar was,
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was de jongste haar zusje toch in de meeste dingen de baas.
Saartje was heel tevreden; meer verlangde ze niet van Bets. Ze had alleen gewild,
dat het al halfzes wás, en dat ze de weerspannige Betsy driftig kon roepen met een:
‘Maar wat is dát nu, Betsy, sta je nu niet op? Dat is niet eerlijk. Dat is valsch, want
je hebt het beloofd; gisteravond toen je in bed lag, heb je het me beloofd.’ Want Sara
was gewoon, haar zusje op een dergelijke manier en met een stortvloed van woorden
te overtuigen.
Het was haar niet genoeg geweest, dat Betsy meedeed, ze moest Jo en Nanda ook
voor het plan winnen. Jo en Nanda sliepen in een kamertje aan het eind van de gang
en Sara was er blootsvoets, op de teenen en uiterst langzaam, naar toe gegaan. Het
was zooals ze verwacht had, Jo en Nanda sliepen nog niet. De meisjes zaten in haar
nachtponnen samen over een boek gebogen, waarin ze met gespannen aandacht lazen.
Het was een boek van Aimard, een jongensboek eigenlijk, ze hadden het van haar
neef Piet geleend, maar ze vonden het prachtig en uiterst boeiend. Ze schrikten op
en Nanda liet het
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boek bijna op den grond vallen, toen Saartje binnensloop.
‘Hè, zie je wel, zie je,’ was het eerste, wat Saartje op heel ontevreden toon gezegd
had, ‘jullie hebt het maar prettig, je blijft altijd nog wat op; maar die nare, saaie Bets
moet altijd sla - a - a - pen!’
Jo vermaakte zich met de kwaadheid van het zesjarig ding, maar Nanda, boos, dat
ze zich door haar aan het schrikken had laten maken, zei: ‘Wil je wel eens gauw naar
bed gaan, ondeugende meid! Pas op, als je je weer met ons bemoeit.’
‘Het is juist voor jullie,’ zei Saartje met een air van gewicht.
‘Wat voor ons?’ vroeg Jo nieuwsgierig.
‘Bekommer je maar niet om mij,’ zei Nanda geraakt.
Maar Saartje hoorde het niet eens, zoo vervuld was ze van haar plan.
‘Tante Tilde wil, dat we ons morgen allen zullen verslapen, ze zal ons zoo lang
laten liggen, als ze maar kan.’
‘Hoe weet je dat?’ had Nanda ongeloovig gevraagd. Maar toen Saartje alles verteld
had,
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vonden ze ook, dat ze zich niet zoo mochten laten foppen. Hoewel beiden geboren
langslaapsters waren, hadden ze toch den wekker op halfzes gezet en zelfs het boek
van Aimard weggeborgen, om er niet langer door wakker te blijven.
‘We kunnen het morgenochtend immers uitlezen,’ had Jo gezegd, en een, twee,
drie waren ze in bed gestapt.
Kleine Saar was ook naar bed gegaan, heel tevreden, dat ze allen zoo ver had
gekregen; maar ze kon niet slapen van plezier. Ze moest er aldoor aan denken, wat
groote teleurgestelde oogen tante Tilde zou opzetten, als ze het heele groepje in de
huiskamer vereenigd zag.
Heel jammer voor Saartje zeker, was ze den volgenden morgen niet van de partij.
Jo en Nanda waren, wonderlijk toevallig - want meestal sliepen ze er doorheen door het geklingel van den wekker ontwaakt, en beiden tegelijk, de oogen vol slaap
nog, opgestaan. Ze hadden zich vlug gewasschen en nog vlugger gekleed en waren
toen naar de kamer van de ‘kleintjes’ gegaan. Geen wonder, dat de oudsten op haar
zusjes uit de hoogte neerzagen, en nooit
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anders dan als van de kleintjes over haar spraken, want zijzelf waren al twaalf en elf
jaar.
Betsy was gauw en zoet opgestaan, maar Saartje, die bijna den heelen nacht had
wakker gelegen, was niet uit den slaap te krijgen.
‘Laat haar maar liggen,’ had Nanda gezegd, plotseling een inval krijgend, ‘'t is
juist wel aardig, wat zal ze op haar neus kijken!’
Arme kleine Saar, die alles op touw had gezet!
Toen tante Tilde dien morgen de kruk van de huiskamer omdraaide, behoedzaam,
om toch vooral geen leven te maken, klonk haar opeens, als een krijgsgezang, het
getoeter van Betsy's trompet in de ooren. Ook door Jo en Nanda werd ze buitengewoon
hartelijk verwelkomd. Beiden stoven op van haar stoelen om haar ontstelde tante
luid jubelend te omhelzen.
‘Goedenmorgen, goedenmorgen, tante! Bent u al zoo vroeg op? En hebt u goed
geslapen? We zijn opgestaan om u te verrassen. We willen u een handje helpen, u
zult het zoo druk met ons hebben in de vacantie!’ Dit alles werd half uit plagerij,
half in ernst gezegd, want Jo en Nanda hadden de beste voornemens.
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‘We moeten het werkelijk niet te bont maken,’ had Jo 's morgens in een opwelling
van teederheid en berouw gezegd, ‘Tante is zoo goed voor ons, en ik geloof haast,
dat we het haar dikwijls lastig maken.’
‘Je hebt gelijk,’ had Nanda geantwoord, terwijl een diepe rimpel zich een oogenblik
in haar voorhoofd grifte, ‘je hebt gelijk, Jo; ik zal eens wat op de kleintjes gaan letten,
vooral die Sara is een ongezeglijk wezentje, het wordt heusch tijd, dat ze eens wat
minder praats heeft.’
Maar Jo's bedoelingen waren edeler. ‘Ik zal Tante helpen en thee zetten,’ zei ze,
en ze had het petroleumtoestel aangestoken en een grooten ketel vol water op de
walmende pitten gezet. Toen was ze naar binnen gegaan om het theebusje op te
zoeken.
‘Zet jij nu het theegoed vast klaar, Nanda,’ zei Jo.
Nanda deed het naar haar idee, dat wil zeggen, ze zocht het mooiste servies uit de
kast om Tante blij te maken. Het stond op de bovenste plank en het werd alleen bij
feestelijke gelegenheden gebruikt. Nu, dit was een feestelijke gelegenheid. Ten eerste,
de inwijding van de vacantie,
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en ten tweede de zeldzaam vroege bijeenkomst!
Ongelukkigerwijze liet Nanda bij het krijgen van de kopjes er een op den grond
vallen. Pats! daar lag het in vele scherven!
‘Dat is ook wat moois!’ zei Jo.
‘Ja, kan ik er wat aan doen?’ vroeg Nanda boos. ‘Help me dan liever en pak de
kopjes aan. Het zal zeker gebarsten geweest zijn, anders begrijp ik niet, hoe het zoo
gauw breekt.’
‘Weet je ook, hoeveel schepjes thee Tante gewoonlijk in den pot doet?’
‘Twee,’ zei Nanda op goed geluk. ‘Maar jij helpt M i e t j e in plaats van Tante,
M i e t j e zet altijd de thee 's morgens.’
‘Dat weet ik ook wel,’ klonk het terug op hoogen toon, ‘maar ik doe het, dat Tante
dadelijk een lekker kopje zal hebben!’
Jo had zich weer naar de keuken gehaast, daar kon ze hooren dat Mietje al op was,
want Mietje sliep boven de keuken.
Jo had erg moeten hoesten, toen ze in de keuken kwam, want de pitten van het
stel waren nog veel meer gaan walmen, het leek of er een zwarte nevel hing. Het
heele toestel leek wel

Tine van Berken, Kleine menschen

142
in brand te staan, zoo hoog waren de vlammen, maar toen Jo, al hoestend, de pitten
uitdraaide, bleek dit gelukkig niet het geval te zijn. Alleen zat er een kolom zwartsel
aan den ketel, en er vielen fijne zwarte stofjes neer. ‘Mietje zal wel kwaad zijn,’
veronderstelde Jo, en ze haastte zich dus, het water op de thee te schenken; ze wou
de keuken liefst verlaten hebben vóór Mietje kwam.
Dat het water niet kookte, dat het nog ternauwernood warm was, daarop sloeg Jo
in het geheel geen acht, ze wist niet eens dat dit het eerste vereischte was voor thee
zetten.
Zeer tevreden, uit den onaangenamen zwartselregen te zijn, was ze de gang
doorgestapt, en had ze de thee op het lichtje gezet. Nauwelijks waren ze beiden
gezeten - Nanda had de scherven behoorlijk weggeruimd - of daar was tante Tilde
binnengekomen.
De hartelijke en luidruchtige ontvangst was tante Tilde niet onverdeeld aangenaam.
‘Stil Betsy, houd op met je getoeter,’ zei ze, want er kwam geen eind aan de
fanfares; ‘kinderen, wat een overrompeling!’
Tante Tilde bracht voor den spiegel haar kapsel, dat door de nichtjes weinig ontzien
was,
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wat in orde, en zeer verbaasd en ontstemd was ze, toen ze haar hals en wangen vol
zwarte vegen zag.
‘Neen, Jo, dat gaat te ver,’ riep ze, in ernst boos, ‘je moest je wel schamen.’
‘Wat is er, tante?’ vroeg Jo ontdaan; ze was juist op het punt een lekker kopje thee
voor Tante in te schenken en had eer op een loftuiting dan op een berisping gerekend.
Toen, opeens het zwart op Tante's gezicht ziende, bekeek ze haar handen, die
evenals de ondermouw van haar jurk, volkomen zwart waren. Nu begreep ze eerst
wat Tante bedoelde.
‘O neen, dat heb ik niet expres gedaan, waarlijk niet, tante!’ riep ze in wanhoop
uit. ‘Ik heb thee gezet, en toen, bij ongeluk, heeft het toestel gewalmd, en....’
‘Zoo,’ zei Tante, die nóg weinig in haar schik bleek; ze wou juist naar haar kamer
teruggaan, toen Mietje aanklopte, en op allesbehalve opgewekten toon een verslag
deed van de ervaringen, die ze in de keuken had opgedaan.
‘De vacantie zet zich uitstekend in,’ zei juffrouw Gerzon zuchtend, terwijl ze
Mietje naar de plaats des onheils volgde.
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‘En nu weet Tante nog niet eens, dat er zoo'n mooi kopje gebroken is,’ zei Nanda
berouwvol.
‘Snijd jij vast brood,’ ried Jo, ‘dan schenk ik thee, we moeten Tante tot elken prijs
weer goed maken.’
Nadat Jo de kopjes tot op een vierde met suiker gevuld had, begon ze te schenken.
‘Kijk eens, Nanda,’ zei ze, ‘'t is klaar water, wat moet ik beginnen?’
‘Je kunt zeker geen thee zetten,’ zei Nanda.
‘J i j hebt gezegd, dat er twee schepjes in moesten.’
Nanda kon het niet ontkennen; maar ze vond er iets op.
‘Zeker,’ zei ze, ‘dat heb ik ook gezegd, maar heb je wel goed gezien, dat het water
kookte? Zonder kokend water is het onmogelijk, dat thee goed wordt.’
‘Het zál wel gekookt hebben,’ meende Jo, maar ze dorst het niet volhouden, toen
Nanda twijfelachtig het hoofd schudde.
‘Neen, het zal wel n i e t gekookt hebben,’ zei Nanda beslist, ‘maar doe er wat
thee bij.’
‘Nog een schepje?’ vroeg Jo.
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‘Nog t w e e , zou ik denken,’ zei Nanda.
Jo probeerde het vocht, maar het was er niet veel beter op geworden.
‘Ik geloof dat jij er ook niet achter bent, met je twee schepjes,’ zei ze nu spottend,
en daar ze juist haar vader in de gang hoorde aankomen, schudde ze het heele busje
in den theepot leeg.
‘Pa mag toch zeker wel een sterk kopje hebben,’ dacht ze, ‘hij gaat weer voor de
heele week op reis.’
Toen mijnheer Gerzon binnenkwam, kuste ze hem hartelijk goedenmorgen, maar
ze onthield zich van omhelzingen en verborg haar armen op den rug.
‘Schenk jij even in, Nanda?’ vroeg ze, en ze maakte zich uit de voeten om haar
handen te wasschen vóór Pa ze zoo zag, want haar vader was boos, als zijn meisjes
niet met schoone handen en wel onderhouden nagels voor den dag kwamen.
‘Jullie bent er vroeg bij,’ zei Mijnheer lachend, ‘en al zoo bezig, Nanda, dat mag
ik zien!’
‘O, we hebben thee gezet,’ zei Nanda bescheiden; maar ze sloeg de oogen neer,
toen Mijnheer haar goedkeurend toeknikte.
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‘Ik weet niet, .... ik geloof niet, dat ze al goed getrokken is,’ zei ze terwijl ze hem
een kopje aanbood.
‘O, het zal wel gaan,’ zei Mijnheer en glimlachend nam hij het kopje aan, en
proefde dapper van de bleeke, in melk verdronken thee. Maar de lach verdween van
zijn gezicht, toen hij het honigzoete, lauwe en slappe vocht op zijn tong had.
‘Goedenmorgen, Willem,’ klonk nu tante Tilde's stem. Ze had zich weer
gewasschen, maar de uitdrukking van misnoegen, zoo zeldzaam op tante Tilde's
goedig gezicht, had ze niet zoo gauw kunnen wegwisschen, al had ze ook moeite
gedaan, er niet langer ontstemd uit te zien.
‘Goedenmorgen, Tilde; je ziet, de dametjes hebben ons verrast, ze zijn vroeg bij
de hand.’
‘Hoe smaakt de thee, Pa?’ vroeg Jo, die weer binnen was gekomen, en die eigenlijk
een beetje jaloersch was op Nanda, wie het vergund was de thee te schenken, die zij
gezet had. Dat ze nú niet lekker zijn zou, nu ze er zooveel thee aan had verspild, kon
ze zich niet denken.
‘Nu, ik heb ze gelukkig wel eens beter gehad,’ zei Mijnheer.
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‘Och ja?’ vroeg tante Tilde en ze proefde nu zelf van het kopje, dat Nanda voor haar
had neergezet.
‘Maar het is niet te drinken,’ zei ze; ‘heb je er wel vijf schepjes in gedaan?’
‘Wel tien, tante,’ zei Jo nu, ‘het heele busje.’
Tante antwoordde met een diepen zucht.
‘Ze moeten de kunst nog leeren,’ zei Mijnheer.
Tante knikte zwijgend en ze drukte op de tafelschel.
Het duurde een poosje voor Mietje kwam. Met roodbehuilde oogen, de bloote
armen tot de ellebogen vol zwartsel, vertoonde ze zich eindelijk in den deurpost.
‘Wat is er van uw dienst, juffrouw? Ik.... ik kan zoo niet voor den dag komen. Ik
zie er zoo uit! A l wat ik aanraak, is zwart, en mijn schoone japonnetje!’
‘Blijf dan maar, Mietje,’ zei tante Tilde, die ijverig bezig was brood te smeren,
‘de meisjes zullen het wel doen.’
‘I k , tante,’ zei Jo, die zich haastte om weg te komen.

Tine van Berken, Kleine menschen

148
‘Wat beteekent die vertooning toch?’ vroeg mijnheer Gerzon, terwijl hij met een
donker gezicht opstond, en het glas melk, dat zijn zuster voor hem had ingeschonken,
om hem het gemis van thee te vergoeden, tot den bodem leegdronk.
‘Jo wou me verrassen en vast water opzetten, en toen heeft ze het petroleumtoestel
laten walmen,’ zei Tante vergoelijkend.
‘We hadden beter gedaan met maar in bed te blijven,’ dacht Jo, en daarin had ze
geen ongelijk. Ze liep af en aan en haalde water voor Tante, die nieuwe thee ging
zetten, en ze stak het lichtje onder den bouilloir aan, want het petroleumtoestel was
nog lang niet bruikbaar. Op alle mogelijke wijzen wilden ze zich verdienstelijk
maken. Ze haalde de reistasch van haar vaders kamer en hing die aan den
kleerenhanger in de gang, onder zijn jas. ‘Dan is ze bij de hand als Pa ze noodig
heeft,’ dacht ze; maar ze verzuimde er melding van te maken, zoodat haar vader
overal tevergeefs naar de tasch zocht. Zijn wandelstok en paraplu daarentegen, nam
ze mee naar de kamer opdat hij daaruit een keus zou kunnen doen. Maar toen ze haar
vader daar
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niet zag, maar alleen zijn zakboekje en zijn sigarenkoker op tafel zag liggen, zette
ze den stok en de paraplu tusschen de linnenkast en den muur, waar niemand ze ooit
zetten of zoeken zou, en haastte zich met boekje en koker naar boven om ze hem te
geven. Natuurlijk gaf dat alles een onbeschrijflijke verwarring. Mijnheer Gerzon,
die naar boven gegaan was om zijn tasch te halen, ging eindelijk na een vergeefsche
reis naar beneden, waar hij nu ook zijn sigarenkoker evenals zijn zakboekje miste.
Tante Tilde en Nanda hielpen zoeken. Nanda vloog naar Mietje, die ze ondervroeg
op een toon die Mietje kwetsend en wantrouwend in de ooren klonk, en haar opnieuw
in schreien deed uitbarsten.
Mijnheer trok vast zijn jas aan, het werd meer dan tijd. ‘Blijf maar, hier is de
tasch!’ riep hij naar binnen. Er was geen tijd om veel te praten; maar hij kon
onmogelijk begrijpen, hoe de tasch, die hij nog geen kwartier geleden ingepakt en
op zijn kamer gelaten had, daar verzeild kwam.
‘Heb je den koker en je boekje ook?’ vroeg tante Tilde met een hoopvol hart.
‘Neen, en mijn paraplu is ook niet in den stander,’ klonk het wrevelig.
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Tante Tilde sloeg de handen in wanhoop ineen.
‘Waar is Jo toch?’ vroeg Nanda, die door een merkwaardig toeval de paraplu
tusschen de linnenkast en den muur ontdekte.
‘Dat is gemeen!’ dacht ze verontwaardigd, want ze hield zich overtuigd, dat Jo
die daar moedwillig verstopt had. ‘Houd toch eindelijk met dat oorverscheurend
leven op,’ zei ze, terwijl ze Betsy, die van de algemeene verwarring gebruikmaakte
om op Saartje's trompet te blazen (een genot dat haar, als Saartje op was, nooit ten
deel viel), de trompet uit de hand rukte, en het ding in den zak stopte.
‘Alstublieft, Pa,’ en ze bood haar vader de langgezochte paraplu aan.
‘Ik zal nu maar heengaan,’ zei Mijnheer, ‘anders mis ik den trein,’ en hij had juist
vluchtig afscheid genomen en de deur achter zich dichtgetrokken, toen er een stem
door het huis weerklonk, die wel van den zolder scheen te komen: ‘Is Pa er nog, is
Pa daar?’
Het was Jo, die het heele huis doorzocht had tot den zolder toe, en nu de trap af
kwam stormen, de beide vermiste voorwerpen in de hand.
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Nanda was zoo verstandig, haar hoed op te zetten, den koker en het koekje zonder
een woord te verspillen van Jo over te nemen en ze haar vader achterna te brengen.
Vóór hij den hoek van de straat bereikt had, hoorde hij al Nanda's hard klinkende
stappen in de nog stille straat, hij keerde zich om, en nam met een ontevreden gezicht
de beide voorwerpen van haar aan.
‘Dat is een aardigheid die niet meer voor moet komen,’ zei hij boos, en eer de
hijgende Nanda hiertegen een woord kon inbrengen, was hij om den hoek verdwenen.
Gebukt onder het verdriet van onschuldig verdacht te worden, keerde Nanda
mismoedig terug.
Die Jo, wat een streken! Nanda was nog niet binnen of haar verontwaardiging
barstte los.
‘'t Is schande, Jo. Dat is geen manier van doen. Pa was vreeselijk boos. Hoe d o r s t
je alles wegstoppen!’
‘Ik? Je bent niet goed wijs,’ zei Jo, terwijl een blos van kwaadheid haar wangen
overtoog, ‘i k den boel wegmaken, i k die Pa overal naloop, en hem alles aanbreng!’
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‘Houd nu op met dien onzin!’ zei Nanda, en haar donkere oogen fonkelden van toorn;
‘als Pa te laat komt, is het jouw schuld en dat weet je heel goed!’
‘Leugenaarster!’ riep Jo buiten zichzelve.
Het scheelde bitter weinig of de meisjes waren handgemeen geworden. Maar iets,
dat buiten haar omging, maakte een eind aan den twist.
Een smartelijk gehuil weerklonk op de trap en deed Mietje uit de keuken, Tante
uit de huiskamer en Jo en Nanda uit het spreekkamertje naar de gang snellen.
Het was Saartje, Saartje in haar nachtpon, en op bloote voeten, die luid schreiend
naar beneden kwam.
Tante Tilde, die niet anders dacht, dan dat het meisje een ongeluk overkomen was,
werd wit als een doek, terwijl ze haar op den arm nam, haar sussend op de wangen
kuste en haar smeekte toch te zeggen wat haar zoo verdrietig maakte.
Maar Saartje worstelde zich los en liet zich uit Tante's armen op den grond glijden.
Het was toorn, die haar buiten staat bracht om een woord te uiten.
‘Zij en zij, en Bets ook!’ riep ze eindelijk nog
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snikkend, ‘ze zijn opgestaan, allemaal, en ze hebben me niet geroepen!’
Haar boosheid scheen voor een oogenblik plaats te maken voor werkelijke smart,
toen ze, zacht snikkend en op heel bedroefden toon, vroeg of Pa nu al weg was?
Nu begon tante Tilde iets van het verdriet te begrijpen. Saartje was gewoon om
vroeg op te staan, ze scheen wel niet anders te kunnen, ze was altijd vroeg wakker.
En het was haar trots, de eenige te zijn, die haar Pa altijd, vóór hij op reis ging,
vaarwel kuste. En nu had ze zich verslapen!
‘Valscherds, dat je me hebt laten liggen! Ik had het jullie niet moeten zeggen, ik
zal je nooit, nooit weer iets vertellen!
‘En jij, jij hebt zeker op mijn trompet geblazen?’ zei ze met onuitsprekelijke
verachting tot Betsy. ‘Geef je op!’
‘Ik heb je trompet niet,’ zei Betsy, ‘Nanda heeft ze in haar zak.’
‘Ze zijn allemaal naar voor me,’ snikte Saartje, zoo wanhopig droevig of ze het
zoetste kindje op de heele wereld was. Haar booze bui had uitgewerkt, en ze wierp
zich aan tante Tilde's
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hals en besproeide Tante's wangen met haar tranen.
‘Ben ik zoet? Ik zal zoet zijn. Bent u goed op die zoete Saartje?’ smeekte ze, en
Tante gaf haar zwijgend een kus terug en profiteerde van Saartje's weeke stemming
door haar vlug te wasschen en aan te kleeden.
Jo en Nanda waren haar drift vergeten, Betsy verzocht als een gunst de trompet
terug, die ze zich haastte bij Saartje's speelgoed te leggen.
‘We hebben Tante niet veel plezier gedaan,’ zei Jo somber, ‘en we hebben het
toch goed bedoeld.’ Toen legde ze Nanda uit, hoe ze zich gehaast had om haar vader
alles na te dragen, en Nanda op haar beurt vertelde hoe alles verkeerd geloopen was.
‘Dat Pa nu zoo slecht over ons denkt,’ zei Jo met diepe spijt.
‘Ja,’ zei Nanda, ‘en Pa verdenkt m i j , en ik ben er onschuldig aan.’
‘Ik weet wat,’ zei Jo met een opgeklaard gezicht. ‘Ik zal Pa een brief schrijven en
hem alles uitleggen.’
‘Best,’ vond Nanda, ‘en ik ook; het regent, we kunnen toch niet uit.’
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Het was een goede inval, tante Tilde vooral was er zeer over in haar schik. Want de
brieven werden eerst in klad en later in het net geschreven, en ze werden zeer lang,
want er viel heel wat in uit te leggen en te verdedigen. Tegelijkertijd moesten ze een
proeve van stijl worden.
De meisjes lazen ze elkaar voor. Ook Tante moest ze hooren, en zelfs Mietje,
terwijl ze de keuken aan het zeepen was, kreeg visite, eerst van Nanda en toen van
Jo.
Jo en Nanda hadden geoordeeld, dat de brieven zoowel voor Tante als voor Mietje
van groot belang waren, want daardoor zou haar beiden veel duidelijk worden.
Ze hadden er alles in medegedeeld, ook, dat ze opzettelijk zoo vroeg waren
opgestaan.
Tante schudde het hoofd, toen ze alles hoorde; maar het deed haar toch genoegen,
dat de kinderen geen kwade bedoelingen gehad hadden.
De morgen viel haar, na alles, nog mee, want de brieven hielden de oudste twee
den heelen ochtend bezig, en Saartje was ook uitgehuild, die zat met Betsy uit één
doosje - het hare nog wel - kraaltjes te rijgen.
‘'t Is eigenlijk te mooi zoo,’ dacht tante

Tine van Berken, Kleine menschen

156
Tilde, ‘het wordt onnatuurlijk.’ En het verwonderde haar dus niet zoo heel erg, toen
Nanda weer bij haar kwam met den brief en het volgende uitgewerkte postscriptum
voorlas:
‘P.S. nota bene. Ik wil u nog een zaak ophelderen, Pa, en den sluier oplichten van
een geheim, dat ook tante Mathilde niet onverschillig zal zijn te vernemen. Het
volgende namelijk is ongelukkigerwijze geschied.’
Tante Tilde begon zeer onrustig te worden, maar Nanda las voort, langzaam en
met een hooge, heldere stem, zooals kinderen op school lezen, wanneer een heele
klasse naar hen luistert. Ze dacht ook niet aan hetgeen ze las. Haar eenig idee was
nu maar, de mooie zinnen en schoone zegswijzen goed te laten uitkomen. Zonder
zich in het minst te haasten, of op Tante's kuchje te letten, ging ze plechtig voort:
‘Bezig zijnde hedenmorgen, met mijn zuster Johanna, alles voor de ontbijttafel in
orde te brengen, ten einde u en tante Mathilde een genoegen te verschaffen, ontglipte
mij (hoe en door welke oorzaak is me tot heden een raadsel) ontglipte mij, eensklaps
en als door een wonder....’
Nu begon Nanda te stotteren. Ze werd zich
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opeens bewust, wát ze las, en Tantes buitengewone opmerkzaamheid belemmerde
haar in haar voordracht.
‘Toe nu,’ zei Tante, die op het ergste voorbereid was....
‘Als door een wonder,’ vervolgde Nanda, zich vermannend en met geheel
veranderde vriendelijke stem, ‘ontglipte mij een kopje, dat vermoedelijk reeds stuk
of gebroken geweest is, daar het in een oogwenk geheel verbrijzeld aan mijn voeten
nederlag. Ik behoef u mijn ontsteltenis en mijn overstelpende gewaarwordingen zeker
niet te beschrijven. Het zal u genoeg zijn te weten, dat dit ongeval tante Mathilde
zeer aan het hart zal gaan, daar zij zeer gehecht is aan het servies. Het is het mooie,
Pa, het schoonste dat wij hebben, en het is mij na een zorgvuldig onderzoek gebleken,
overigens in geheel ongeschonden staat te verkeeren....’
‘Het is het eenige ongeschonden servies, dat we hebben,’ kon tante Tilde niet
nalaten haar in de reden te vallen.
‘Dat volgt ook, Tante,’ zei Nanda op een toon van zacht verwijt. ‘Hoort u maar:
Het is mij,’ herhaalde ze, ‘gebleken, overigens in geheel
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ongeschonden staat te verkeeren, iets wat’ (en hier zag ze Tante overtuigend aan)
‘we van geen onzer andere serviezen zeggen kannen.
‘Te beschroomd en lafhartig om tante Mathilde, wie dit ongeluk het hart
ongetwijfeld zal breken, deelgenoot van deze noodlottige zaak te maken, verzoek ik
u, in deze mijn tolk te zijn. Na nog een kus verblijve ik als te voren uw u innig
liefhebbende Wijnanda.’
‘Dat van die tolk en zoo, zal ik nu maar schrappen, hè tante?’ vroeg Nanda, terwijl
ze bedremmeld haar oogen naar Tante opsloeg.
‘Ik zou het je ook raden,’ zei Tante, ‘het is net zoo goed, of ik het al weet.’
‘Bent u erg boos?’ vroeg Nanda weer; ‘ik kon het niet helpen, tante!’
‘Beloof me maar, dat je geen van beiden ooit weer zóó vroeg opstaat, en doe geen
pogingen meer om thee te zetten, zonder dat ik er bij ben,’ zei tante Tilde.
Het kostte de meisjes niet veel moeite om dit van ganscher harte te beloven, want
ze vonden zelf, dat thee zetten een ondankbaar werk was, waarmee je weinig of geen
eer inlegde!
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II
Groote plannen.
De heele week was het blijven regenen, tot spijt van de meisjes en tot groot leedwezen
van tante Tilde, die nu den heelen dag met het woelige troepje opgescheept was.
Gingen de meisjes uit - want zij wilden wel - dan was het voor Tante nog lastiger.
Als tante Tilde haar nichtjes tot de deur uitgeleide deed, en ze op straat nog even
nakeek, dan kon ze dat doen met trots en tevredenheid. Want keurig zagen ze er dan
uit. Betsy en Saartje voorop, als voorbeeldige kinderen onder één paraplu loopend,
de handen in handschoentjes, de hoeden recht op het hoofd, het halflange blonde
haar van Betsy en het kroezige donkere van Saartje netjes op den rug neerhangend,
- de kousen strak, de glimmend gepoetste schoentjes zonder één spatje en de veters
zorgvuldig ingestopt en geheel onzichtbaar.
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Jo en Nanda kwamen achter haar aan, als moedertjes, die met haar kinderen uit
wandelen zijn. Jo hield, hoewel onnoodig, behoedzaam de rokken op, en stapte voort
met het air van een nufje, dat ze intusschen volstrekt niet was. En Nanda keek de
wereld in, het neusje in den wind, alsof ze zeggen wou: ‘Heeft er iemand iets op mij
aan te merken, laat hij dan zoo goed zijn, het me te zeggen!’
Ze liepen beiden flink rechtop, elk onder haar eigen paraplu, en meden de plassen,
zooals het behoort.
Maar ze hadden ternauwernood twee straten ver zoo geloopen, of Saartje en Betsy
hielden halt om orders te ontvangen aangaande den te nemen weg. Dat was altijd
een gewichtig vraagstuk.
Niet de stad in, dáárover waren ze het eens; van het loopen door saaie straten
hielden ze niet, en de grachten verveelden haar ook gauw. Maar waarheen dan, als
je in Amsterdam woont?
‘Naar buiten,’ zooals zij het noemden, den Haarlemmerweg op, of het Vondelpark
in, of de Weesperzij langs en de Kruislaan in en dan langs de Linnaeusstraat terug.
Of naar Zeeburg,
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dat was ook een mooie tocht, of den Amstel langs en het Kalfje om en den
Amstelveenschen weg terug.
En als ze dan eenmaal een doel hadden, dan was het uit met het feitelijke wandelen,
dan werd het meer een marsch. Dan stapten ze als soldaten, - één, twee, links, rechts!
Vooruit maar! Niet naar winkels zien, niet rusten, altijd maar voorwaarts! Zoo ging
het zoolang ze zich nog in, wat Jo noemde ‘bewoonde streken’ bevonden, maar als
ze Amsterdam, naar haar gedachten, achter zich hadden, als het niet meer juist straten
waren, waarin ze liepen, maar slechts op afstanden huizen te zien waren, en de wegen
een eenigszins landelijk aanzien kregen, dan gedroegen de zusjes Gerzon zich niet
langer als stadsjongejuffertjes, ook niet meer als ordelijke soldaten, maar dan kregen
ze dadelijk zooals Nanda zei: ‘iets echt landelijks’. Dat ‘echt landelijke’ bestond
voornamelijk hierin, dat ze nu zonder orde of regel er maar op los liepen, dan links,
dan rechts van den weg, meest over het gras, of, als de weg helde, altijd op die helling.
Ze renden dan als speelsche veulens in het wild maar weg, of speelden krijgertje, of
hurkten neer
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bij een kevertje, dat op zijn rug lag, en hielpen het op en bleven het een kwartier lang
in al zijn bewegingen volgen, of ze zetten zich, als de weg niet al te modderig was,
neer om eens uit te rusten en van het landschap van weiden en slooten en koeien naar
hartelust te genieten.
Als ze na zoo'n tocht huiswaarts keerden, waren ze bijna onherkenbaar.
De haren verwaaid en verward, kletsnat geregend - want, eenmaal ‘buiten’, vonden
ze het onlandelijk zich voor den regen te beschutten - de laarzen grijs en dikwijls
zwaar van aangekleefde klei, de hoeden scheef op het hoofd, de handschoenen in
den zak, - maakten ze een jammerlijken indruk.
De kleintjes hadden daarenboven nog afgezakte kousen en veters uit de laarzen,
de grooten bemodderde rokken, hoewel het volgens Tante een raadsel was, hoe ze
er aan kwamen, want de rokken waren volstrekt niet lang, eer het tegendeel.
Evenals bieten, die van klei ontdaan en geschild worden vóór ze bruikbaar zijn,
zoo werden ook de vier jongejuffrouwen, vóór ze in den huiselijken kring werden
toegelaten, ontkleed en
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gereinigd. Mantels, hoeden en paraplu's werden aan Mietje afgegeven, die ze in de
keuken of op zolder te drogen hing of uitzette; de laarzen moesten eerst buiten op
straat duchtig afgestampt en de modder er zooveel mogelijk afgeschrapt worden, en
dan in huis - maar altijd nog in de gang - worden uitgetrokken, - Tante stond al met
de pantoffels klaar. Vaak gebeurde het ook, dat een van de meisjes direct naar haar
kamer werd gezonden om een andere jurk aan te doen, en het wás zelfs voorgekomen,
dat kleine Saar van top tot teen gewasschen en verschoond moest worden omdat ze
midden in een breede plas gevallen was, waarover ze had willen heenspringen.
Het werd waarlijk tijd dat er een eind aan de regenachtige dagen kwam. Tante
Tilde was er oprecht blij om, en niet alleen voor zichzelve. Ze gunde het den meisjes
graag, dat ze in de vacantie genoten, en het was alleen om harentwil, dat ze die tochten
buiten de stad toestond. Trouwens, Tante had er geen idee van, op welke wijze de
meisjes zich bij zoo'n gelegenheid vermaakten.
De Maandag van de tweede week was de
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eerste mooie dag geweest. Ook 's avonds bleef het weer goed, de lucht was helder
en bezaaid met sterren.
‘Als het weer morgen zoo blijft, gaan we overmorgen eens een dagje uit,’ zei tante
Tilde.
‘Uit? Een heelen dag?’
Jubelkreten stegen van alle kanten op, Jo en Nanda, met het Halmaspel bezig,
gooiden in haar drift alle pionnen door elkaar, Betsy en Sara, die in haar
nachtponnetjes ‘wel te rusten’ kwamen wenschen, buitelden over elkaar van plezier.
‘Waar naar toe, tante? Toe, zegt u het!’
Maar ze hadden makkelijk praten, Tante kon geen woord uitbrengen, zoo werd ze
door de dametjes omsingeld en bestormd.
Nanda omhelsde haar zoo hartstochtelijk, dat tante Tilde er rood van werd in het
gezicht en een oogenblik voor haar leven vreesde.
‘Laat me gauw los,’ zei Tante, naar adem hijgend, ‘anders zeg ik het niet.’ In een
oogenblik stond tante Tilde nu op vrije voeten en alle meisjes stonden doodstil en in
afwachting om haar heen geschaard.
Tante Tilde zag haar lachend aan, genoot een
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oogenblik van de plotselinge rust, en zei toen: ‘Naar Bussum.’
Een seconde nog, waarin de meisjes elkaar uiterst verrast aanstaarden - ze hadden
een dagje naar Zeeburg of naar het Tolhuis verwacht - maar ook niet meer dan één
seconde bleef het stil. Toen brak er een oorverdoovend viervoudig hoera los, en acht
meisjesarmen slingerden zich om Tante, om haar hals, om haar middel, om haar rug,
waar maar plaats was, om vat op haar te krijgen. Saartje was achter Tante's rug op
een stoel geklommen en kuste haar hartstochtelijk in den nek, en toen een ingeving
krijgende, sloeg ze haar armpjes om Tante's hals en klemde haar beenen om Tante's
middel, en jubelend zat ze zoo ruiter te paard.
Ook Jo en Nanda waren uitgelaten. Ze waren al eens meer in Bussum geweest, en
haar hoofden waren vol heerlijke herinneringen. Bussum, Jan Tabak, de bosschen
van Bredius, mooie lanen, zacht mos, Valkeveen, de zee, pannekoeken! Het een was
nog grooter genot dan het andere.
‘O, tante, gaan we pannekoeken eten in Valkeveen? Zouden de schommels en de
wip er nog
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zijn, en de aardige gulzige kippen? En de haan, Tante, die zijn kippen zoo deftig al
wat hij krijgt, met den snavel overreikt? En gaan we dan naar die kleine kronkelende
laantjes, waar je zoo lekker verdwalen kan, en waar Nanda haar kralen verleden jaar
verloren heeft? Misschien vinden we ze terug. Ja, m i s s c h i e n vinden we ze terug....’
‘Ja, heel misschien,’ zei tante Tilde, die blij was, dat de gedachte aan de
mogelijkheid het snoertje bloedkralen terug te vinden, de meisjes een oogenblik tot
kalmte bracht.
Ook Saartje, die van haar hoogen zetel ontdekt had, dat Betsy de kamer was
uitgeslopen, met geen ander doel natuurlijk dan om op háár trompet te blazen, Saartje liet zich van Tante's rug glijden om Betsy na te gaan, en ze betrapte haar juist
op het oogenblik, dat Betsy, om aan haar blijdschap uiting te geven, den mond aan
de trompet zette. Tijdig stak Saartje haar kleine vuist in de breede opening van het
instrument, zoodat er slechts een klaaglijk, bedwongen geluid uit klonk, en nam het
toen de ontstelde Betsy uit de hand. Daarna blies ze er driemaal triomfantelijk op en
bergde
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het eindelijk met de grootste zorgvuldigheid weg.
Saartje en Betsy werden door tante Tilde naar bed gebracht.
‘Als je niet heel gauw in slaap valt,’ zei Tante, ‘gaan we morgen maar niet, want
dan zal jelui beiden te moe zijn.’
‘Gaan we dan heelemaal niet?’ vroeg Saartje ongeloovig.
‘Zeker, maar op een anderen dag, als je 's nachts te voren goed gerust hebt.’
‘Ik zal probeeren gauw te slapen,’ zei Betsy zoet, terwijl ze tante Tilde goedennacht
kuste.
‘Ik moet nu al zoo erg slapen, ik zal wel dadelijk in slaap vallen,’ zei Saartje
ernstig.
En hoewel ze nog tot halfelf met dichte oogen wakker in bed lag, had Tante ten
minste geen last van haar.
Nanda en Jo raadpleegden Bos' atlas omtrent Bussums natuurschoon. Ze zaten
met ernstige gezichten als geleerden over de kaart gebogen; maar ze werden er niet
veel wijzer door. Dat Bussum in het Gooi lag, in de onmiddellijke nabijheid van
Naarden, ja, dat hadden ze volgens haar verzekering haar leven lang al geweten.
Vooral Nanda, die, ik moet het met schaamte
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bekennen, Bussum eerst in de provincie Utrecht gezocht had, was diep verontwaardigd
over de onvolledigheid van den atlas. ‘Wat heb je eigenlijk aan een atlas,’ zei ze
boos en geprikkeld door onvoldane weetgierigheid, ‘als hij niet wat uitvoeriger is!’
‘Als we er anders wat voor school van moeten leeren, vind ik hem nog veel te
uitvoerig,’ zei Jo oprecht; ‘voor mijn part stond er maar de helft op!’
Nanda zweeg, hoewel ze Jo in haar hart gelijk gaf.
‘Ik heb nog een plattegrond van Baarn en 't Gooi,’ zei tante Tilde, ‘misschien, dat
die je nog wat leeren kan, Nanda.’
Nanda bloosde, maar ze wou toch niet over haar kant laten gaan, wat ze meende
dat fout was.
‘Baarn i n 't Gooi,’ zei ze.
Tante Tilde lachte. ‘O ja,’ vroeg ze, ‘heet dat tegenwoordig ook het Gooi?’
Nu kon de atlas Nanda toch nog wel wat leeren, maar ongelukkig had ze juist
genoeg van de aardrijkskunde.
‘'k Hoop maar dat het morgen ook zulk goed
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weer is,’ zei ze, om de aandacht af te leiden.
‘Hè ja,’ viel Jo haar dadelijk bij, ‘het moet mooi weer zijn, anders....’
‘Wat anders?’ vroeg tante Tilde, die moeite had niet te lachen om Jo's somber
dreigend gezicht.
‘Anders speel ik den heelen dag op mijn...’
‘Op je wát?’ vroeg Nanda ondeugend.
‘Op mijn been,’ zei Jo.
‘Dat zullen we dan treffen,’ zuchtte tante Tilde, en met den innigen wensch dat
het toch mooi weer mocht zijn, ging ze voor den volgenden dag een en ander in
gereedheid brengen.

III.
Een teleurstelling.
Met den trein van kwart over achten zouden ze vertrekken.
Om vooral niet te laat te komen, had Jo den wekker op kwart voor zessen gezet,
nog i e t s er voor, dat ze om kwart op kon zijn, maar niet
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op halfzes, want dát had Tante verboden, en Jo en Nanda deden niet graag iets tegen
Tante's wil.
Jo verbeeldde zich, dat ze pas in den eersten slaap was, toen een afschuwelijk en
aanhoudend gerikketik haar deed opschrikken.
‘We hebben hem veel te vroeg laten afloopen,’ was haar eerste, troostrijke gedachte.
En toen vond ze het een genot te denken, dat Nanda nog sliep. Die zou ze eens op
haar gemak gaan wakker maken. Maar dát viel tegen, want uit het ledikant aan den
overkant dook eensklaps een hoofd op en in een wip zat Nanda overeind in bed.
Met een sprongetje was ze er uit. Ze liet er geen gras over groeien, maar begon
dadelijk Jo te roepen.
‘Ben je nóg niet wakker, Jo? De wekker is al láng afgeloopen! Zeg, Jo, je mag
gerust wel opstaan, - Jo!’
‘Och, kind, je bent niet wijs,’ zei Jo gemelijk. ‘Ik was al een uur voor jou wakker.’
Nanda was op het punt, Jo een vinnig antwoord te geven, toen een blik door de
franjes van het neergelaten gordijn haar deed ontstellen. Groote regendruppels spatten
op de kozijnen uit-
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een. Ze trok het gordijn wat op en daar lag het tuintje, donker van nattigheid, en de
lucht zag grauw en triestig en de gootpijp stroomde over.
‘Het regent, Jo,’ was al wat Nanda teleurgesteld uitbracht.
‘Regent het?’
Jo was ook opgesprongen en beide meisjes stonden in haar nachtjaponnen voor
het raam, en zagen de bui aan, en het scheelde weinig of haar tranen vloeiden met
de regendroppelen mee.
‘Zouden we nu niet gaan?’ vroeg Nanda bezorgd.
Jo schudde het hoofd, haar gezichtje stond heel somber, maar ze zei niets.
Nanda trok zich op den rand van haar ledikant terug, waar ze met het hoofd in de
hand ging zitten en treurig door het raam naar buiten bleef staren.
‘Het zou zoo'n heerlijke dag geweest zijn,’ zuchtte ze. Toen stond ze weer op,
haalde het gordijn nog verder op, om de lucht nog beter te kunnen zien, maar geen
enkel lichtplekje kunnende ontdekken, begon ze haar kousen aan te trekken en wipte
toen in haar pantoffeltjes.
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Jo was weer naar bed gegaan, om haar verdriet in den slaap te vergeten.
Toen Nanda op het punt was de kamer uit te gaan, sloeg Jo de oogen weer op.
‘Hè, ga de kinderen nu toch niet wakker maken,’ zei ze, ‘en laat Tante ook slapen!’
Nanda had in het eerst niet veel ooren naar Jo's moederlijke raadgevingen. ‘Dat
zegt ze alleen, omdat ze zelf nu slaap heeft,’ dacht ze; maar ze moest Jo toch gelijk
geven.
‘Wat moet ik dan doen?’ zuchtte ze; de morgen leek haar eindeloos in dat huis
waar ieder sliep.
‘Doe je kousen en je pantoffels uit, en ga ook weer slapen,’ zei Jo, wie het spreken
al moeielijk werd, en die de oogen nauwelijks open kon houden.
Nanda had er niet veel idee in. Gelukkig zag ze op tafel ‘Het Gooi en Baarn’ liggen,
en met een weemoedig gevoel nam ze het boek ter hand en begon het door te bladeren.
Och, wat was er toch veel heerlijks en schoons in Bussum te zien! Nanda zuchtte;
het was haar, terwjl ze een en ander over de bosschen van Bredius las, of het een
beschrijving van de wilde wouden
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van Zuid-Amerika was; ze voelde er zich even ver van verwijderd. Dat er, zooals
Tante zeggen zou, ‘morgen weer een dag kwam,’ daaraan dacht ze in het geheel niet.
Mistroostig zag ze al de ‘fraaie wandelingen’ na, die ze hadden kunnen doen, en ze
toonde ze ook aan Jo en spreidde den plattegrond op het beddelaken uit. Om het zich
makkelijker te maken, stapte ze bij Jo in het ledikant, en bleef zoo mokken. Jo had
niet veel belangstelling meer voor de schoone zaak; van het oogenblik af, dat ze er
zeker van was, dat alle kans op het tochtje verkeken was, verlangde ze niets liever
dan maar te slapen.
Nanda was er boos om. Ze vond Jo een onverschillig schepsel, die niet verdiende
uit te gaan. En ze las dapper en ijverig voort over ‘schoone vergezichten’,
‘lommerrijke lanen’, ‘trotsche woudreuzen’, ‘spiegelgladde vijvers’ en ‘donzige
mostapeten’, zoo lang tot ze er wee en moe van werd. Een poos bleef ze toen nog
op de letters staren, maar de hand, die het boek hield, viel slap neer, het hoofd zakte
dieper in het kussen en ‘Het Gooi en Baarn’ gleed langzaam van het ledikant en bleef
op het beddekleedje liggen....
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IV.
De tocht naar Bussum.
‘Meisjes, meisjes, staat toch op. Het is tien minuten voor halfacht, en om acht uur
uiterlijk moeten we van huis. Mietje heeft al driemaal aan de deur geklopt!’
‘O, die valscherds, die luilakken!’ riep nu Saartje, die al geheel in de kleeren kwam
binnenwippen, en zich ergerde bij het zien van haar groote slaperige zusters. Bijna
kreeg ze weer een bui van boosheid.
‘Als z i j niet klaar zijn, gaan w i j toch, hè tante? Ja, hè tante, dan gaat u met die
zoete Saartje en Betsy?’
Toen Tante geruststellend geknikt had, was Saartje weggesneld. Ze hoopte nu
bijna, dat Jo en Nanda niet tijdig meer klaar konden komen, dat zou haar welverdiende
straf zijn, vond ze.
Verbluft zagen Jo en Nanda tante Tilde aan. ‘Maar gáán we dan, tante?’ vroeg Jo
in de
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uiterste verbazing. ‘Gaan we tóch, tante?’ op een toon van zoo groote verwondering,
dat Tante niet meer wist, hoe ze het had.
‘Wou je dan liever niet?’ vroeg juffrouw Gerzon.
‘In dát weer?’ vroeg Jo nog slaperig, maar Nanda sloot haar gauw den mond.
‘'t Is heerlijk weer, prachtig! De zon schijnt!’
En Nanda was al op en Jo sprong ook uit de veeren. Het werd een ware wedstrijd
in het aankleeden. Het was: haast je, rep je, en kleedt je niet, zoo heb je niet. Het
duurde niet lang of beiden stoven naar de huiskamer, gereed om op haar boterhammen
aan te vallen, maar onverbiddelijk werden ze door Tante geweerd.
Jo moest haar haar gaan overmaken, en Nanda moest haar kousen beter optrekken,
haar laarzen vaster aanrijgen, en de veters keurig instoppen.
‘Maar tante, dan komen we vast te laat!’ jammerde Nanda.
‘Praat maar niet, en doe het gauw,’ zei Tante, en er bleef haar niet anders over,
dan te doen wat haar gezegd was.
Klokslag acht uur vertrok de karavaan. Eerst Jo en Nanda, dan Tante met Betsy
en Saartje.
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‘Wil ik Saartje een hand geven, en Nanda Betsy, dat we dan zoo naar den trein
draven?’ had Jo gevraagd. Ze waa doodsbang te laat te komen.
‘Maar kind, we hebben tijds genoeg, om er behoorlijk te komen,’ had Tante gezegd.
Jo was er lang zoo gerust niet op.
‘Geeft u ons het geld, tante, dan gaan wij vast vooruit om kaartjes te koopen,’ had
ze toen geraden. Maar zelfs dit had Tante niet toegestaan.
En zoo liepen nu Jo en Nanda vooruit, nu eens dravend, dan weer wachtend op
Tante en Betsy en Saartje, juist als jonge honden, die om hun meester heenspringen,
en hem voorbijrennen en toch ten slotte gelijk met hem aankomen.
‘Vindt je niet dat Tante wat erg den tijd heeft?’ vroeg Jo toen ze met Nanda buiten
adem stilstond, om op de anderen te wachten.
Nanda knikte. ‘Als we te laat komen, is het te laat,’ zei ze tragisch.
Jo lachte. ‘Ja, dat spreekt,’ zei ze, ‘dan is het net te laat.’ Maar opeens weer ernstig
wordend: ‘Denk toch eens, dát de trein weg was

Tine van Berken, Kleine menschen

177
als we kwamen. Onze klok kan toch best niet gelijk zijn, of er kan in het spoorboekje
een vergissing zijn, of we kunnen misschien eerst na uren zoeken het goede perron
vinden of... of... de trein vertrekt een paar minuten vroeger!’
Maar het liep alles goed af. Ze kwamen bijtijds in den trein en stapten er ook op
den bepaalden tijd uit.
De zon had de wegen weer gedroogd. Alles zag er frisch en als schoongemaakt
uit en de boomen geurden.
De meisjes genoten. Ze waren één en al verrukking, ze haalden zoo diep adem als
ze konden.
‘Merk je wel wat een heel andere lucht het hier is?’ vroeg Jo.
‘Ja,’ zei Nanda, ‘en geen wonder, want het is hier ook een heel ander klimaat.’
Jo lachte haar uit en Tante glimlachte ook even en Nanda kreeg een kleur; maar
Saartje redde haar uit de verlegenheid. Ze kwam met een kleinen rooden paddestoel
aanzetten, dien ze aan den voet van een boom geplukt had, en vroeg hoe dat ‘roosje’
heette.
Tante zei: ‘Gooi weg, kind, het is geen bloem, het is een paddestoel.’
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En Jo voegde er ernstig bij: ‘Waarachijnlijk een vergiftige.’
En Betsy gaf Saartje een duwtje vol afgrijzen en de paddestoel viel in stukken op
den grond.
De eerste wandeling was naar den ‘Gooischen Boer’, een uitspanning, waar ze
zich verkwikten aan melk en haar hartje ophaalden aan schommel en wip, en waar
ze gezicht en handen, die in den trein zoo erg stoffig geworden waren, heerlijk
opfrischten.
En toen trokken ze verder naar Oud-Bussum. Een laan van zware oude beuken,
waardoor ternauwernood een zonnestraaltje heenbrak, maakte ze bijna stil van genot.
‘Wat is het hier mooi, tante!’ zei Jo, en Nanda gaf Tante midden op den weg een
zoen. Zelfs kleine Saartje hield den adem in om te beter naar een vogeltje te kunnen
luisteren, dat met hooge trillertjes zijn liedje zong.
‘Hadden we Pietje maar meegenomen,’ fluisterde Betsy, ‘dan zou hij hier ook wel
aan het zingen zijn gegaan!’
Betsy's kanarievogel was aan het ruien en zong dus niet, wat haar erg speet.
Maar in het bosch van Bredius, waar zich
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dicht beschaduwde, schemerachtige paadjes kronkelden, daar steeg haar verrukking
ten top.
‘O tante, wat heerlijk, 't lijkt een priëeltje! Neen tante, dát weggetje, net of 't naar
een roovershol gaat!’
Nanda deed de oogen even dicht van genot en ze dacht aan de jongensboeken vol
avonturen, die ze gelezen had, en ze hoopte van harte een paar passen verder een
echten bandiet te ontmoeten, een forschen, stoeren kerel met gehavende kleeren, die
als flarden om zijn hoog trotsch lichaam hingen, een slappen vilthoed op 't krullende
ravenzwarte haar, oogen, die brandden als kolen vuur en glinsterend witte tanden,
die scherp afstaken bij zijn gebruind gezicht.
Maar op een bandiet werd ze helaas niet getrakteerd, en het paadje eindigde
evenmin in een roovershol, het bracht haar eenvoudig op den straatweg, die van
Naarden naar Huizen loopt. En nu ging het regelrecht naar Valkeveen. Het was een
heele tocht, maar hoe verder ze kwamen, des te meer schik kregen ze in het uitstapje.
Eindelijk, daar wees een handwijzer naar ‘Bella Vista’. Nanda zag het het eerst,
het
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aardige doorzichtige huisje, niet veel meer dan een overdekte ruimte met enkel een
bank in het rond, een aardig dak op palen op een heuveltje, van waar een prachtig
uitzicht te genieten was.
‘Hier zou ik altijd willen wonen,’ zei Jo, die in een ommezien op de bank
geklommen was en geheel in vervoering haar oog over al het mooie van het
uitgestrekte panorama liet weiden. ‘Kijk eens, tante, de zee; zie je die stoomboot,
Nanda, net uit een speelgoeddoos. En daar ligt Oud-Valkeveen in het groen.’
‘Ruik je de pannekoeken al?’ vroeg Betsy.
‘Neen,’ zei Saartje, terwijl ze terdeeg snoof, en toen jaloersch: ‘Jij?’
Neen, Betsy rook ze ook niet.
‘Zullen we er nu maar heengaan?’ vroeg Nanda, ‘dan kunnen we straks nog wel
eens terugkomen.’
Het was een uitstekend plan. Oud-Valkeveen had ook zeer veel aantrekkelijks.
Alleen Jo keek nog eens om en zei: ‘Hë tante, wat heerlijk; denkt u eens dat we daar
altijd op “Bella Vista” woonden.’
‘Zou het niet wat luchtig zijn?’ vroeg Tante lachend.
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‘O, we konden ramen laten maken, desnoods,’ zei Jo, ‘openslaande ramen’; maar ze
had geen tijd het huisje verder te stoffeeren, want daar hadt je de kippen van
Oud-Valkeveen al, die het gezelschap te gemoet kwamen loopen.
‘Ziet u dat, tante, ze kennen ons nog,’ zei Betsy in verrukking. ‘Ik heb ze verleden
jaar rookvleesch van mijn boterham gegeven.’
‘Ze hebben je weldaad dus niet in het zand geschreven, maar in marmer gegrift,’
zei Jo, en Betsy knikte ernstig, hoewel ze er niets van begreep.
Het weerzien van al die oude bekenden, de bloemperken, de wip, den schommel,
de priëeltjes en tentjes, de nette boerderij, dat alles vervulde de meisjes met blijdschap.
Maar de geur der pannekoeken (want er werden werkelijk, toen ze kwamen,
pannekoeken gebakken) streelde haar buitengemeen.
Tante Tilde bestelde natuurlijk voor ieder een portie en de meisjes konden geen
woorden vinden, die krachtig genoeg de mate van genot aanduidden, dat haar bij het
smullen vervulde. Toen de laatste kruimeltjes naar binnen waren, en de tongetjes
nog eens behaaglijk de suiker-
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korrels van de lippen hadden gelikt, begon haar hart naar de andere vermaken uit te
gaan.
‘Mogen we nu wat wippen, tante?’ Nu, tante Tilde ging mee met Betsy en Saartje,
maar Jo en Nanda, die nogal eerbied voor spierkracht hadden, bleven veel liever
kijken naar een kleinen, dikken jongen, die de wonderlijkste toeren aan het rek
verrichtte. Maar de aardigheid ging er af, toen de jongen niet moe bleek, telkens weer
dezelfde kunsten te vertoonen.
‘Laten wij wat gaan schommelen,’ zei Nanda, terwijl ze Jo aan de mouw van haar
jurk trok.
In een ommezien snelden beiden op den schommel af; een klein aanloopje, en met
kracht dreef Jo den schommel voort en wipte er toen zelf op. Heerlijk ging het, boven
de takken der boomen uit. De frissche lucht, die ze inademden, deed haar goed, en
het was een weelde om zich stil te laten gaan en langzaam ‘uit te schoppen’, met
dichte oogen en fladderende haren en een voorhoofd, prettig koel door de lucht, die
ze sneden!
Nu hadden zij weldra een toeschouwer; de dikke kunstenmaker vond het wel zoo
prettig mét als zónder publiek te werken, en toen de
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meisjes waren heengegaan, was hij ook met zijn toeren uitgescheiden en haar gevolgd.
‘Wil ik jullie eens opzetten?’ vroeg hij gedienstig. En Jo zei genadig: ‘Ja, maar
hoog, hoor!’
Hij deed zijn best en Jo was tevreden.
‘Wat zie je er raar uit,’ zei Jo met een blik op zijn steile natte haren en zijn
doorweekt boordje.
‘Niksraar,’ zei hij, ‘ik heb melekker gewasschen.’
‘Wat is het toch heerlijk, als je een jongen bent,’ zei Jo ‘dan kun je je ten minste
eens goed en frisch wasschen!’
Ze wou ook dolgraag eens onder de pomp, maar ze had er een flauw idee van, dat
Tante het niet prettig zou vinden.
‘Maar onze handen kunnen we wel onder de pomp houden, voorzichtig dan,’
meende Nanda, met grooten nadruk op de laatste woorden.
Ja, daar viel niets tegen te zeggen.
De jongen, die zich voorstelde als Gerrit Voorhoef, tijdelijk verblijf houdende te
Bussum, maar ingezetene van Amsterdam, was dadelijk bereid voor de dames te
pompen.
Hij was de opdracht waard, hij deed het zoo netjes, met duizend voorzorgen, en
de pomp gaf niet meer water dan noodig was om de
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jongejuffrouwen te bevochtigen. Maar dat was - hoe ze hem ook van te voren
gewaarschuwd hadden, niet te hard te pompen - toch niet haar idee.
‘Een beetje meer mag wel,’ zei Nanda. En toen Gerrit haar gehoorzaamde, en er
een breeder straal over haar handen stroomde, riep Jo: ‘Ja, vooruit maar; zulke
poppetjes zijn we niet!’
Van lieverlede gingen ze nu over tot een hoofddouche. Ze begonnen met een paar
druppeltjes, nauwelijks genoeg om een kanarievogel een bad te geven, en ze eindigden
met luid lachend den vollen bruisenden pompstraal op haar hoofd te laten neerplassen.
‘O, kijk die eens!’ riep Saartje, wie het moeite kostte in de druipnatte meisjes met
loshangende haren de nette zusjes te herkennen. Maar na een oogenblik wou ze ook
wel zoo'n kuur ondergaan.
Maar daar kwam Tante, en Tante's verschrikt gezicht toonde weinig ingenomenheid.
‘Maar kinderen, wat bezielt jelui toch! Wat heb je nú uitgevoerd? Moet je zoo den
heelen dag blijven loopen? Jelui moest je schamen! Is dat een manier van doen voor
groote meisjes!’
Ook Saartje's gezicht was heel ernstig geworden en met afkeurende blikken
beschouwde ze de natte
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jurken van haar grootere, maar niet wijzere zusters.
‘Je kunt zoo niet blijven loopen. Ik zal een handdoek voor jelui vragen,’ zei Tante,
en de goede eigenares van Oud-Valkeveen gaf twee handdoeken, die de meisjes op
haar rug lieten hangen, opdat het haar de jurken niet nog natter zou maken.
‘Je moet eerst wat opgedroogd zijn,’ zei tante Tilde, ‘zóó ga ik niet met jelui
verder.’
‘Gaan we dan nog niet naar het strand?’ vroeg Saartje teleurgesteld.
‘Hè, tante, laat u ons nog even naar “Bella Vista” gaan, ik heb mijn rolletje
chocoladetabletjes daar laten liggen,’ zei Jo; ‘we wilden het zoo graag halen, het ligt
op de bank.’
‘Als je den weg maar vinden kunt,’ zei juffrouw Gerzon bedenkelijk.
Zonder dralen gaf Jo nu een verslag van den weg, dien ze nemen zou. ‘Bella Vista’
was inderdaad vlak bij, dus Tante maakte geen bezwaar.
‘Dan blijven wij hier wachten,’ zei ze.
‘Maar tante,’ zei Jo, ‘dat paadje rechts voert toch naar zee. We weten het wel.
Gaat u maar gerust vooruit.’
‘Nu, dat is goed,’ stemde tante Tilde toe, ‘maar wacht hier dan op ons. Wij gaan
nu naar
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het strand en komen jelui over een kwartier halen.’
Hoewel Jo en Nanda dat ‘halen’ een kinderachtig idee vonden, bleef haar niets
anders over dan er in te berusten. Ze maakten dus maar dat ze wegkwamen, want ze
waren erg bezorgd over haar tabletjes.
‘Denk eens, dat ze weg waren,’ zei Jo somber.
‘Het zou vrééselijk jammer zijn,’ zei Nanda en ze verhaastte haar schreden.
‘Er is niemand op Oud-Valkeveen gekomen, nadat wij weggegaan zijn, wel?’
vroeg Jo.
Nanda schudde het hoofd. ‘Neen,’ zei ze, ‘maar de dikke jongen is heengegaan.’
‘Dat is waar ook; zou hij.... denk je, dat...?’ Jo dorst haar booze vermoedens niet
uitspreken. Bovendien hadden ze ‘Bella Vista’ al lang in het oog. Ze wou dus liever
eerst zien.
‘Wie er het eerst is,’ zei Nanda, en ze holde vooruit en Jo haar na.
Het werd een dolle ren, en de strijd bleef onbeslist, want tegelijk zetten ze den
voet op ‘Bella Vista’, en.... tegelijk ontdekten ze dat het pakje chocoladetabletjes
verdwenen was.
Ze zochten, waar ze konden, maar er v i e l weinig te zoeken, want daar het noch
op noch
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onder de bank was, en de bank de geheele stoffeering uitmaakte, wás het er niet.
‘Zou die Gerrit het toch....?’ vroeg Jo.
‘Weet je wel zeker, dat je het op de bank hebt laten liggen?’ zei Nanda voorzichtig.
‘Ja, zeker, 'k weet het vást,’ zei Jo beslist.
Maar een oogenblik later begon ze te weifelen. ‘Heb ik je niet gepresenteerd toen
we hier samen stonden?’
Nanda trok de schouders op. ‘Ik gelóóf het niet,’ zei ze, en toen opeens zich
bezinnend: ‘Weet je waar je het laatst gepresenteerd hebt? In een van die laantjes,
aan dien kant, geloof ik. We zaten op die plek met dat mooie grijze mos.’
‘O ja! Nu weet ik het precies!’ riep Jo terwijl haar gezichtje heelemaal ophelderde.
‘Ik heb het zakje opzij in een kuiltje in het mos gelegd. En wat dom van me, om het
daar te vergeten! Het is ontzettend jammer!’
Jo zei dit zoo diep neerslachtig, dat Nanda medelijden met haar kreeg.
‘We moeten maar eens even gaan kijken,’ troostte ze, ‘het kán hier niet ver vandaan
zijn!’
Jo was het niet met zichzelve eens, of ze gaan zou of niet.
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‘Als we maar niet verdwalen,’ zei ze.
‘Kom, dat is nonsens,’ Nanda lachte. Ze strekte haar arm uit in de richting van de
zee.
‘Kijk, dien kant moeten we op,’ zei ze. ‘Als we d i e richting maar onthouden, dan
komen we vast terecht.’
Jo had niet meer noodig, om zich te laten overhalen.
‘Als we het niet heel gauw vinden, keeren we terug,’ zei ze; het scheen een belofte
aan haarzelf, en ze meende het oprecht.
Ze stapten trouw door en keken links en rechts naar het mossige plekje, en, wat
prettig was, ze merkten duidelijk dat ze op den goeden weg waren, denzelfden, dien
ze in het heengaan genomen hadden.
‘Hier moet het in de buurt zijn,’ zei Nanda opeens; ze stond stil onder een bruinen
beuk en keek links en rechts om zich heen.
‘Hier?’ vroeg Jo ongeloovig, maar ze keek toch ook scherp in het rond, en
werkelijk, daar ontdekte ze op eenigen afstand iets wits. Ze snelde er heen; maar het
was een leeg koekjeszakje. Het was een groote teleurstelling voor Jo.
‘Waar moeten we nu heen?’ vroeg ze onverschillig. Ze stonden aan een viersprong.
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Nanda was weer gids. ‘Dien kant zijn we afgekomen,’ zei ze, ‘laten we nu nog even
doorloopen, ik geloof stellig, dat het hier vlak bij was.’
‘Het zou toch jammer zijn,’ zei ze, na een poosje doorgeloopen te hebben en nu
eens rechts, dan weer links te zijn afgeslagen, ‘het zou bitter jammer zijn, als we het
nú niet vonden, we hebben er zoo ons best voor gedaan.’
‘Maar op die manier kunnen we wel aan den gang blijven,’ zuchtte Jo. Dat was
waar.
‘Hé, 't is me soms, of ik het ruik,’ zei Nanda bij wie het zoeken nu een ware
hartstocht geworden was.
‘Herinner je je nog, dat we hier geweest zijn?’ vroeg Jo opeens.
Nanda stond stil. Haar ijverig streven naar het vinden van bruine beuken en lichte
mosplekken had haar geheel den weg doen vergeten.
Een oogenblik stond ze verslagen; maar ze herstelde zich gauw, en wees met de
hand zonder aarzelen in een bepaalde richting. ‘Het doet er niet toe, dáár is de zee,’
zei ze, ‘als we daar maar op afgaan, komen we aan het strand, en dan vinden we
vanzelf Oud-Valkeveen.’
‘Waar tante Tilde op ons wacht,’ zei Jo nu met schuldgevoel. En toen: ‘We mogen
niet
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verder gaan, we moeten dadelijk terug. Die arme Tante zal niet weten waar we
blijven.’
‘Ja, Tante maakt zich zeker ongerust; het was maar beter geweest, dat Tante met
de kinderen aan het strand was gebleven. We kunnen immers niet verdwalen met de
zee vóór ons!’
‘Zie je de zee daar?’ vroeg Jo.
‘Wat kun je toch onnoozel iets vragen,’ zei Nanda bijna boos. ‘Natuurlijk niet, zie
jij ze dan? Maar ik vind, dat voel je als vanzelf. Dáár is ze.’
Jo zag haar zusje in de uiterste verbazing aan. ‘Daar? En straks wees je naar dien
kant?’
Nanda ontkende dit halsstarrig. ‘Je zult het zelf wel zien,’ zei ze. ‘Kom maar gauw
mee.’
Jo g i n g mee; maar ze zag niets. Ze merkte alleen op, dat Nanda's schreden
ongewisser werden, en dat ze aarzelde bij tweesprongen. Ze zag nóg iets, dat haar
van schrik deed stilstaan.
‘O, Nannetje!’ zei ze in volslagen wanhoop, ‘je hebt je handdoek verloren.’
Nanda werd rood en toen bleek; ze trachtte tevergeefs op haar rug te zien.
‘Wat moet ik nu beginnen?’ riep ze bijna huilend. ‘Ik kan toch zoo niet bij Tante
komen! We m o e t e n terug om hem te zoeken.’
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Jo blikte radeloos om zich heen. ‘Tante zal in doodelijke ongerustheid zijn,’ zei ze.
‘Ik weet wat,’ zei Nanda. ‘Ga jij naar Tante, dan ga ik terug om te kijken.’
‘Maar h o e moet ik bij Tante komen,’ riep Jo, ‘ik weet heg noch steg en jij ook
niet.’
Het was een afschuwelijk geval.
‘Was ik maar bij mijn eerste richting gebleven,’ zuchtte Nanda, ‘je zei al dadelijk,
dat ik me vergiste.’
‘Kwamen we maar iemand tegen,’ klaagde Jo.
‘Was er maar ergens een hooge berg, dan waren we klaar,’ zei Nanda.
Maar ze kwamen niemand tegen en er was geen berg, zelfs niet het kleinste
heuveltje.
‘We moeten maar op goed geluk voortgaan,’ zei Jo.
‘Maar dan het liefst toch den kant, dien we pas afkomen,’ smeekte Nanda,
‘misschien vinden we den handdoek nog.’
Aan het rolletje met chocoladetabletten dacht geen van beiden meer.
Ze gingen terug en volgden het boschpad al maar verder, al maar verder, maar den
handdoek vonden ze niet, en den weg naar ‘Bella Vista’ of Oud-Valkeveen evenmin.
Opeens was het of hun pad lichter werd, en
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na een paar passen stonden ze op een open vlakte.
‘De hei,’ zei Jo verschrikt.
‘De Hilversumsche?’ vroeg Nanda, die geen andere kende.
‘Hoe komen we nog terug?’ zei ze, terwijl de tranen haar in de oogen sprongen.
‘De hei moeten we vast niet op,’ zei Jo, en toen, ziende, dat Nanda de tranen over
de wangen biggelden: ‘o, Nanda, wat ben ik toch dom geweest. Had ik maar gedaan
wat Tante zei!’
‘En ik ook,’ zei Nanda, ‘ik heb evenveel schuld. En Tante zal zoo bang zijn. Wat
zou ze wel denken?’
‘We kunnen nu niet eens met den trein terug, daarvoor zal het veel te laat worden,’
zei Jo.
‘Wat moeten we toch beginnen?’ Nanda had allen moed verloren.
‘Doorloopen,’ zei Jo, ‘tot we een huis zien, en dan aankloppen en vragen....’
‘Of we daar den nacht mogen blijven?’ zei Nanda.
‘Neen, hoe we naar Oud-Valkeveen komen,’ zei Jo.
‘Zou Tante misschien niet vast naar Bussum terug zijn gegaan?’ vroeg Nanda
bezorgd.
‘Neen, zeker niet. - Zie je ook een huis of een hutje?’
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Neen, Nanda zag niets.
Troosteloos stapten ze verder, telkens omziende, nu en dan stilstaand omdat ze
zich verbeeldden stemmen te hooren.
‘Waar zou je liever den nacht doorbrengen, op de hei of in het bosch?’ vroeg
Nanda opeens.
Maar Jo gaf geen antwoord. Ze staarde stijf op een punt in de verte. Ze meende..,
ja, er kwam iemand aan, een boer met een koe! Ze trok haar zusje bijna mee. Naar
adem hijgend, hield ze eindelijk halt - vlak voor de voeten van den verbaasden
landman, en vroeg:
‘Zijn we hier op weg naar Oud-Valkeveen?’
‘Neen, je bent dicht bij Huizen,’ zei de boer.
‘Waar zijn die huizen?’ vroeg Nanda, die nooit van dat dorp gehoord had; maar
Jo gaf haar een veelbeteekenenden duw, en vroeg verder: ‘Gaat dat dan naar
Oud-Valkeveen?’
‘Die weg loopt krek op Oud-Naarden aan, dat is een hoeve, die ga je maar voorbij
en dan altijd maar recht door en je bent waar je wezen moet. Als je het boschpad
maar houdt!’
‘Dank u wel,’ zei Jo, en ze gaf Nanda een hand en draafde meer dan ze liep voort,
al maar voort in de aangewezen richting.
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Ze hadden nog geen kwartier geloopen of daar ritselde iets in het hout en niemand
anders dan Gerrit sneed haar den pas af.
‘Jullie zal hebben!’ zei hij. ‘Heb je aldoor naar dat zakje lekkers gezocht? Je tante
zit te huilen en je zusje Saartje, die kleine, huilt ook, want het mooiste is....’
‘Wat is het mooiste?’ vroeg Jo hijgend, want geen oogenblik had ze haar schreden
vertraagd.
‘Het mooiste is, dat Saartje je chocolaadjes had. Ze had ze, “voor een grapje,” zei
ze, meegenomen en in haar zak gestoken, toen jij ze hadt laten liggen.’
Jo was er geheel van in de war.
Ze was eerst heel verwonderd, en werd toen boos.
‘Ik zou het kind door elkaar kunnen schudden,’ zei ze, terwijl ze nòg harder begon
te loopen, zoodat Nanda haar nauwelijks kon bijhouden.
‘Zeg,’ vroeg Nanda met een greintje hoop in het hart, ‘had ze den handdoek soms
óók?’
‘Zoo'n witten lap?’ zei de jongen, ‘dien hebben ze op “Bella Vista” gevonden.’
‘Daar is Tante,’ riep Jo opeens, en een seconde later hadden Jo en Nanda haar
armen
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om Tante's hals gestrengeld en kusten haar en vleiden, dat Tante toch niet boos moest
zijn en dat ze het heusch niet hadden kunnen helpen.
Er was niet veel tijd tot praten. Ze zouden nog juist den trein kunnen halen.
‘Hier is het rolletje,’ zei Saartje met een zelfvoldaan gezichtje. ‘Ik heb geen een
chocolaadje genomen en Betsy ook niet...’
Toen de kinderen thuis kwamen, was al het geledene alweer vergeten.
‘Gaan we nog eens een dagje uit als het mooi weer is?’ vleide Jo, en Nanda zei:
‘Het is zoo'n heerlijke tijd nu, ik wou dat we nog tien weken vacantie hadden, dat
zou prettig zijn, hè tante?’
Tante Tilde schudde langzaam het hoofd. ‘Hoe eer de vacantie om is, hoe beter,’
zei ze.
‘Het is niet lief van Tante,’ zei Nanda, toen ze met Jo alleen was, ‘maar ik geloof
dat ze het zoo kwaad niet meent.’
Het is heel treurig te moeten zeggen, dat tante Tilde het wel degelijk meende.
Ze was wonderlijk blij en opgeruimd op den avond, die den laatsten vacantiedag
besloot.
Het weer was die week lang niet mooi geweest. Het had bijna aanhoudend
gemotregend, de avon-
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den waren vroeg gevallen en als nachten zoo donker geweest.
‘Is het niet jammer, dat we nu naar school moeten, nu het weer juist zoo mooi
opklaart?’ vroeg Nanda.
Jo zuchtte; ze was bezig haar boeken bij elkaar te zoeken voor den volgenden dag;
ze merkte, dat ze nog gekaft moesten worden.
Zelfs kleine Bets was niet in haar schik. Ze keek naar de trompet, die, door Saartje
vergeten, op een stoel lag, maar ze dacht er niet aan, er op te blazen. Ze dacht aan
de tafels van vermenigvuldiging, die ze den volgenden dag zou moeten kennen en
die ze bijna verleerd was.
Alleen Saartje was blij en fier. Ze zou den volgenden dag met de meisjes mee naar
school gaan. Ze keek naar den nieuwen koker vol griffels en naar de blinkende
sponsedoos. En ze klapte in de handen; het was zoo groot en deftig, om naar school
te gaan.
Maar opeens kreeg ze medelijden met Tante, die zoo alleen achterbleef.
‘Het zal heel stil in huis zijn, hè tante?’ vroeg ze.
Tante Tilde knikte, maar het was haar niet aan te zien, dat ze het zoo erg onplezierig
vond!
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