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I.
De levensgeschiedenis van Charlotte Craayloo.
Het is heel moeilijk om een levensgeschiedenis te schrijven, vooral voor iemand, die
zooveel ondervonden heeft als ik.
Ik heb wel eens, vroeger, een boek gelezen met de levensgeschiedenissen van
beroemde mannen. Ik herinner me er niet heel veel meer van, want het is heel lang
geleden. Ik was toen nog maar een kind, en ik zat in de zesde klas. Nu ben ik veertien,
en sommige vriendelijke menschen noemen me ‘jongedame’.
‘Jongedame!’ Het klinkt goed, en het is volstrekt niet dwaas, dat ze me zoo noemen.
Als ik mijn haar opsteek, ik heb het wel eens gedaan, Woensdag nog...
Zie je, dat is nu zoo naar met het schrijven van een levensgeschiedenis, de feiten
verdringen zich. Ik weet niet, waarmee ik beginnen moet.
Kon ik me dat boek van die beroemde mannen maar voor den geest halen, en wist
ik maar of ze
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hun levensloop zélf verteld hadden, en hoe ze begonnen zijn.
Maar dat kan ik niet; ik geloof, dat ik het boek indertijd nogal vervelend vond.
Misschien komt het daardoor dat die menschen allemaal zoo beroemd waren, en heel
geen gebreken hadden, en ook geen zusters, zooals ik. Want zusters, die zorgen er
wel voor dat je leven niet als een stille beek voorbij-murmelt, maar dat het is als een
bewogen zee met woeste golven en branding en stormen.
Als ik niet van plan was mijn levensgeschiedenis geheel alleen voor mezelf te
schrijven (behalve natuurlijk voor mijn boezemvriendin Tillie en misschien ook voor
Hester), dan zou ik dien laatsten zin: het leven, vergeleken met een murmelende
beek, hardop willen voorlezen aan al mijn zusters.
Maar daar kan nu natuurlijk geen sprake van zijn.
Ik ben nog ongelukkiger dan Asschepoester; ik heb drie zusters.
Ja, behalve dat ik geen stiefmoeder heb, maar een allerliefst eigen moedertje, dat
veel van me houdt (reden, waarom de zusters beweren, dat ik verwend word), en dat
ik ook niet het vuile werk behoef te doen (we hebben twee meiden), is mijn lot bijna
volkomen gelijk aan het hare.
Mijn drie zusters.... maar ik wil niet voortdurend mijn humeur bederven, door aan
haar te denken. Ik zal probeeren, eens uitsluitend over mezelve te schrijven.
Op het oogenblik zit ik in mijn kamer; eigenlijk
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is het de kamer van Truus en mij samen, maar wat doet dat er toe? Ik zit in Tine's
heerlijken stoel. Zeker lijk ik nu een heele dame, want ik heb, voor de aardigheid,
Annie's morgenjapon aangetrokken. Wacht, ik zal toch, vóór ik verder schrijf, even
mijn haar opsteken. Ik zal Truus' schildpadden haarnaald nemen en een heel klein
tikje van haar boschviooltjes op mijn zakdoek doen. Zij geeft geen zier om
boschviooltjes; ik geloof waarlijk, dat ze blij zal wezen als het flaconnetje leeg is.
Zoo, nu voel ik mezelf veel prettiger. Ik laat me weer in den crapaud vallen, zorg
dragende, dat de sleep van het morgenkleed zich waaiervormig op den grond drapeert.
Het is wel jammer, dat iemand als ik, met een natuurlijke begaafdheid voor het dragen
van slepen, nog met halflange rokken moet loopen!
Och, en dat is maar één van de vele grieven. Ik zal me er nu bedaard toe zetten,
ze alle op het papier te brengen. Eigenlijk ben ik altijd een ongeluksvogel geweest.
Als zoodanig werd ik al geboren, want ik ben de jongste.
Wie weet wat het zeggen wil, de jongste te zijn, zal me beklagen. O, de jongste
te zijn, de allerjongste, en dan niets dan zusters te hebben! Want als ik broers had,
kon ik niet half zoo ongelukkig zijn!
Broers zouden niet uitgaan, zonder me mee te nemen, vooral niet naar een concert
of een bal!
Broers zouden me niet voortdurend uitlachen, omdat ik probeer een dame te zijn.
Ze zouden het juist aardig vinden en me aanmoedigen.
Broers zouden me wel helpen aan mijn schoolwerk;
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waarschijnlijk zouden ze het geheel en al voor me doen, zoodat ik gelegenheid had,
een aardig handwerkje te maken of eens wat met Tillie te converseeren. Til en ik
spreken haast altijd Fransch samen, het staat zoo deftig. We denken dan, dat de
menschen ons voor Françaises aanzien, die tijdelijk hier, in Amsterdam, vertoeven.
En bovendien geloof ik wel, dat we er van leeren, al zeggen we ook de woorden,
die we niet kennen, in het Hollandsch.
Neen, het zou in alle opzichten beter voor me geweest zijn, als ik maar broers had
gehad. Helaas!
Van mijn prille jeugd heb ik weinig of geen herinnering. Moeke heeft me verteld,
dat Annie, die twee jaar ouder is dan ik, toen ik nog in de wieg lag, altijd naar me
toesloop om mijn flesch uit te drinken. Dat ik dus niet van honger ben omgekomen,
of geen onontwikkeld, dwergachtig wezentje geworden ben, maar integendeel groot
en slank, is háár schuld niet. Truus, de oudste, maar van ons allen de meest
onbezonnene en wildste, heeft me, toen ik een jaar was, van een blauwe werktrap
achterover naar beneden laten vallen. Als ik mijn haar in een scheeve scheiding kam
en me een beetje buk, kan ik in het driekante spiegeltje nog het litteeken zien. Ik had
een hersenschudding kunnen krijgen, of heelemaal van mijn verstand beroofd kunnen
zijn.
Alleen Tine heeft me, zoover ik weet, niets misdaan, en ze draagt me ook geen
kwaad hart toe, soms kan ze zelfs wel heel aardig zijn; maar, vanavond was ze als
de anderen.
Ik heb Pa nog gekend. Ik herinner me hem ook
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nog een heel klein beetje. Hij had een bruinen baard, en een blozend, opgeruimd
gezicht. Ik had een gereserveerd plaatsje op zijn rechterknie, waarop ik heel trotsch
was en dat ik voor niets ter wereld aan een ander zou hebben afgestaan, allerminst
aan Annie, die ook nog in de jaren van het op-schoot-zitten was.
Zaterdagsavonds, als we gewasschen waren, en zoo prettig frisch in onze witte
gestreken ponnetjes op zijn knie zaten, keken we samen platen met Pa, uit een groot
prentenboek met beweegbare poppetjes. Ik weet nog, hoe wij beurt om beurt de
plaatjes mochten ‘verwegen’, en hoe Pa vertelde. Ook dat hij dan mijn bloote voetjes
in zijn groote hand warmde. Ik liet me koesteren als een poesje, en vond het heerlijk.
's Middags, als Pa thuis kwam, trippelde ik hem tegemoet. Hij pakte mijn handjes
flink vast, en daar ging het de hoogte in. Langs zijn beenen liep ik op, en zoo hooger,
tot op zijn schouder, dat was mijn troon. Daar bleef ik, juichend, zitten, en zoo gingen
we samen Moe tegemoet.
Moe was toen ook nog heel anders, nooit lijdend, zooals nu.
Pa's dood, een vreeselijke, plotselinge dood - Pa stierf aan influenza - heeft haar
ziek gemaakt. Arm Moedertje! Ik herinner me die dagen nog wel. Het was alles zoo
vreemd. Spelen mochten we niet, tenminste geen woeste spelletjes.
Annie en ik, die nog niet school gingen, zaten, hoog op onze stoelen, voor het
raam, om naar de menschen te zien. Tante Louise, die bij ons was om op te passen,
gaf ons een doosje kraaltjes, die we
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aan een snoer moesten rijgen. We voelden ons zoo bedrukt, Moeke zag er zoo droevig
uit, we mochten niet bij Pa, en de dokter, voor wien Annie en ik zoo bang waren,
kwam telkens.
Er kwam zelfs nóg een dokter bij, die zag er nog oneindig veel barscher uit. Ik
weet het nog, omdat Annie me bang voor hem maakte. Ik had al de glanzige roode
kraaltjes uit het doosje genomen. Annie eischte er de helft van terug. Maar ik hield
ze krampachtig vast, en toen Annie ze me toch wou ontnemen, begon ik te huilen.
Dadelijk stak Tante Louise haar hoofd om de deur. Ik verstomde, en ik zou Annie
de kraaltjes gegeven hebben, als ze ze me nog gevraagd had. Maar dat deed ze niet.
Ze trok haar gezichtje in een vastberaden plooi en zei: ‘Houd ze maar, ik wil ze niet
eens hebben; maar ik weet wat!’
Ik werd geprikkeld door het geheimzinnige van den toon, waarop ze sprak.
‘Wat weet je dan?’
‘Dat zeg ik niet.’
‘Zeg het maar, toe!’
Ik had de roode kraaltjes uit mijn hand gelegd, die hadden nu geen waarde meer
voor me. Ik dacht, dat Annie ze zou opnemen, en het me dan zeggen zou. Maar ze
taalde er niet naar. Toch zei ze opeens aan mijn oor: ‘De nieuwe dokter gaat je straks
inenten!’
Ik was al ingeënt, maar dat wist ik niet. Ik wist zelfs niet wat inenten beteekende.
Maar ik dacht, dat hij me een pak slaag zou geven, - en weer begon ik te huilen, met
een plotselingen gil.
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De gevolgen waren ontzettend. Niet de nieuwe dokter, maar tante Louise kwam, nam
me met een boos gezicht bij de armen op, bracht me, hoe langer hoe harder loopende,
de lange gang door naar de mangelkamer, en sloot de deur.
Daar stond ik, alleen, in de koude, holle kamer. Een oogenblik bleef ik verstomd
van schrik staan, toen begon ik hard, hard te huilen. Ik snikte van kwaadheid. Ik
probeerde te schreeuwen: ‘Annie zei... Annie zegt...’ maar niemand hoorde me.
Ik had het wanhopige gevoel van heel, heel onbillijk behandeld te worden. Ik
morrelde aan den deurknop, sloeg mijn vuistjes aan het hout zeer, schopte met mijn
pantoffeltjes. De deur bewoog zich niet, en niemand hoorde me.
De mangelkamer was een vertrek dat nooit gebruikt werd. Er stond een oude pers,
waar Truus indertijd stapels boeken tusschen perste. Des zomers speelden we er in.
Er hingen een schommel en een paar ringen. Ander speelgoed was er toen niet. Tegen
den muur stonden vaatjes met ingelegde groenten, en er was een nare pekellucht.
Ik werd er zoo koud! Ik voelde me zoo onmachtig en verdrietig! Op een puntje
van den schommel ging ik zitten, ineengedoken, mijn armen om het touw heen. Ik
berustte in mijn lot. Ik was overtuigd, dat Tante me wel gauw zou komen halen, en
ik wachtte. Maar Tante kwam niet.
Het werd hoe langer hoe kouder en donkerder. Af en toe barstte ik weer in een
vlaag van huilen uit. Vooral toen ik hoorde schellen en wist, dat Truus en Tine uit
school kwamen. Maar het hielp me niet.

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

8
Truus en Tine waren te ver af. De deur ging achter haar dicht.
Nu was ik voorgoed alleen. Met een hopeloos gevoel van verlatenheid zat ik op
mijn schommel en schreide, zachtjes nu.
Ze moesten wel allemaal boos op me zijn, om me zoo te laten zitten.
Ik dacht aan de anderen, aan Truus en Tine. En ik zag ze in de warme kamer. Daar
moesten ze even bij de kachel blijven staan, voor ze naar Pa toe mochten. En als ze
gingen, kwamen Annie en ik ook mee, dan mochten we ook een poosje bij Pa's bed
blijven staan.
O, wat was ik toen graag bij Pa geweest, wat had ik graag zijn goedige hand op
mijn hoofd gevoeld! Ik dacht, dat Pa óók boos was om mijn schreeuwen, en ik snikte,
werkelijk diep ongelukkig: ‘Paatje, Paatje, is het over? Ik zal zoet zijn!’
Eindelijk werd ik bang in de duisternis, die me vreemd was.
Het scheen me toe, dat de vaatjes bewogen, ze leken me gedrochtelijke wezens,
uit de griezelige sprookjes, die Truus ons vertelde. De zware steenen op de plankjes,
dat waren de hoofden. Ik werd zóó bang, dat ik de oogen dichtdeed. Maar toen stond
ik nog meer angst uit, want ik verbeeldde me, dat ze onhoorbaar naar me toe waren
gekomen, dat ze me beetpakten....
Opeens gaf ik een gil, want ik hoorde iets.
Het was Truus maar. Truus, die me kwam zoeken, en me riep.
Ze draaide den sleutel, die van buiten in de deur stak, om.
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Ze vroeg er niet naar, hoe ik daar kwam. Ze troostte me ook niet. Ze tilde me op van
den grond, nam me onhandig op den arm en droeg me de lange gang door, naar de
keuken. Daar zette ze me op een stoel neer en veegde met haar boezelaar links en
rechts mijn gezicht af. Ik dacht niet meer aan mezelf, ik merkte alleen, dat er iets
bijzonders was en ik wachtte af.
Truus zag er zoo vreemd uit en ze deed nog linkscher dan anders. Opeens nam ze
de groote glazenspons, die boven de rechtbank hing, en begon er mijn betraand
gezicht mee af te wasschen. Het was een nieuwe, harde spons, vol kleine steentjes,
die me als een rasp langs het gezicht schuurden.
‘Au!’ riep ik onder bittere tranen.
Truus liet de spons op den stoel vallen en suste me. ‘Je moet zoet zijn, Lotje, heel
stil, en heel lief voor Moes, want - want - Pa is dood.’ Toen liet Truus zich voor den
stoel op de knieën neervallen, en begon, met het gezicht in haar boezelaar, wanhopig
te schreien.
Ik weet niet, hoe ik dat alles nog zoo onthouden heb. Annie durft beweren, dat ik
het niet onthouden heb, maar het me alleen verbeeld, omdat ik het Truus en Tine zoo
heb hooren vertellen. Omdat zij twee jaar ouder is en het niet meer weet, daarom
weet ík het nog wel! Dergelijke dingen ergeren me altijd. Zij spreekt a l t i j d met
zoo'n bespottelijke zekerheid van zaken, waarvan ze totaal niets afweet. Ik ben eens even opgestaan om bij Moe een kopje thee te halen. Een heerlijk, sterk
kopje, met heel veel suiker er in.
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Ik geloof niet, dat het heel deftig is, van thee met veel suiker te houden, en daarom
zal ik ook probeeren er langzamerhand al minder en minder in te nemen. Toen ik
den laatsten keer met mijn lieve vriendin Tillie bij Henriëtte van Raadt te visite was,
gaf Tillie, op de vraag of ze melk en suiker gebruikte, ten antwoord: ‘Een ideetje
suiker, en een nuagetje melk, alstublieft.’
‘Een ideetje suiker en een nuagetje melk!’ Het klonk zoo echt aristocratisch, te
meer, omdat Til het met zoo'n fijn, deftig stemmetje zei.
Ik hoop maar, dat ik ook nog eens zoo deftig word. Als ik eens bij iemand anders
op bezoek ben, z o n d e r Tillie (want anders zou ze denken, dat ik haar nadeed), en
ze vragen me of ik thee wil, zal ik het ook zoo zeggen. Ik wou, dat het maar gauw
gebeurde, ik ga zoo graag uit!
Moeke geeft er niet om of ik deftig ben of niet, en daarom heb ik voorloopig dan
ook maar veel suiker genomen. Ik proef het nog, het is echt lekker!
Arme Moes! ze zag er weer zoo lijdend uit. Zoo stil en bleekjes, zoo, of ze weer
erge pijn had, maar toch vriendelijk, toch opgeruimd.
‘Ben je nog boos?’ vroeg Moe.
‘Boos?’ zei ik; ik had zoo druk zitten schrijven aan het begin van mijn geschiedenis,
dat ik het bijna vergeten was. Maar toen herinnerde ik het me weer. ‘Och, neen,’ zei
ik tegen Moe; maar ik ben wél boos. Truus, Tine en Annie zijn met haar drietjes door
tante Louise gevraagd, om mee naar een lezing van Justus van Maurik te gaan. ‘Als
je wat grooter bent, ga je ook mee!’ zei Tante.
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Nu, dat ik niet mee mocht, kan me niet schelen, daar geef ik niets om. Bovendien,
áls Tante me gevraagd had, zou ik niet eens graag gewild hebben. Want Tante Louise
heeft altijd wat op me te zeggen. Dán kijk ik te nuffig, dán neem ik te veel notitie
van mijn handschoenen; ik zit te rechtop, of ik trek een mondje. En Tante maakt haar
aanmerkingen altijd halfluid. Laatst nog, in de pauze van een middagconcert, toen
mijn parasol viel, en ik den beleefden jongeheer, die hem voor me opraapte, met een
sierlijken hoofdknik bedankte, viel Tante opeens uit (zóó dat de jongeheer het hooren
kon): ‘Kind, heb toch niet zulke prinsessenmanieren, wees toch wijzer!’
Nu, alsof ik er wat aan doen kon, dat ik prinsessenmanieren heb! A l s ik ze nu
eenmaal heb, kan ik ze toch niet expres gaan afleeren! Ik ben heel blij, dat ik niet
zoo plomp en onhandig in mijn bewegingen ben als Truus, of zoo onverschillig op
mijn uiterlijk als Annie! Ik weet wel, dat het een kind, of een meisje dan, of zelfs
een jongedame, niet past op ouderen aanmerkingen te maken; maar als ik Tante
Louise was, zou ik wel wijzer zijn. Dan zou ik zoo eenvoudig niet voor den dag
willen komen, maar me heel chic en naar de mode kleeden; of, als ik zoo eenvoudig
was, zou ik tenminste een kostbare brillanten broche dragen, zoodat de menschen
zien konden, dat ik niet zoo gering was, als ik er overigens uitzag.
Ik schiet nog niet erg op met mijn verhaal. Morgen zal ik het vervolgen. Ik geloof,
dat ik beter doe met Moe een beetje gezelschap te houden.
Ook ben ik niet meer zoo boos als in het begin;
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ik geloof, dat het me goed doet, dat ik al mijn leed en grieven op het papier breng.
Dat had die arme Asschepoester óók moeten doen, dan zou ze zich nooit zoo
ongelukkig en verlaten gevoeld hebben. Het schrift, waarin ik schrijf, zal mijn trouwe
makker worden, aan wien ik alles vertel, en bij wien ik mijn verdriet kom uitschreien.
Het doet me plezier, dat het zoo'n echt mooi schrift is. Heelemaal nieuw en met
glad en glanzig papier, waarop je voor je plezier schrijft. En het kaft is van glimmend
leer. Ik vond het op Truus' schrijftafel, waar het al een paar dagen ligt te slingeren.
Ik denk, dat ze er wel niet om geven zal dat ik het in gebruik heb genomen.
Nu zal ik naar beneden gaan en Moe wat voorlezen uit De Génestet. En dan zal
ik haar meteen vertellen, dat ik niet meer boos ben, en er niets om geef, dat ik niet
mee naar de lezing mocht. Hoewel het heel onaardig van Tante is om te zeggen: ‘Als
je wat grooter bent!’ - Dát heeft ze bepaald gezegd om me te plagen, en daarom trek
ik er me ook niets van aan. - Wat grooter! - Ik zou voor de aardigheid me wel eens
met Tante willen meten. En áls ik misschien kleiner ben, dan kan het niet meer dan
een paar vingers schelen! Ik ben maar blij, dat ik geen zier geef om al die
hatelijkheden.
Kom, ik ga naar beneden. Moe zal het prettig vinden, en ik vraag meteen nog een
kopje thee met niet zoo héél veel suiker!
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II.
Het tweede hoofdstuk van mijn droeve geschiedenis.
Ik ben zoo verdrietig, zoo diep ongelukkig. Daar is al wat leed over mijn - betrekkelijk
jong - hoofd gegaan in deze week.
Want ik heb mijn verhaal een week moeten laten liggen, door omstandigheden.
Ten eerste doordat ik bergen van schoolwerk had, ten tweede, doordat ik niet gestemd
was tot schrijven, en ten derde, en dit is de allervoornaamste reden, doordat ik
nauwelijks den moed had voort te gaan, omdat ik mijn ervaringen bijna niet meer
aan het papier durf toevertrouwen. Want er is iets vreeselijks gebeurd.
Ik zal probeeren alles bedaard te vertellen.
Het was op Maandag, den twaalfden September, dat Justus van Maurik zijn lezing
hield, en dat ik met mijn geschiedenis een aanvang maakte.
Nu is het Dinsdag, de twintigste. Tine is met Moe beneden. Ze teekent een patroon
om mijn nieuwe japon te soutacheeren. Mijn ‘jurk’ zegt ze, maar mijn jurk is geen
haar korter dan h a a r japon.
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Ze doen hier thuis - mijn zusters, bedoel ik - alles om me maar klein te houden, alles!
Annie zit voor haar les te werken. Het dwaze kind wil boekhoudster worden. Ba!
Hoe heeft ze er zin in! En ze zit maar uitentreuren te rekenen. Het verwondert me,
dat ze geen lorgnet heeft; ook behoorde iemand van haar karakter het haar niet in
losse krullen te dragen. Ze moest het glad naar achteren gekamd en dan in een stijf
toetje opgespeld hebben. Ook moest ze manchetjes en een staanden boord dragen,
dat zou ík allemaal doen, als ik een savante was. Maar ik ben geen savante, dat wijst
mijn rapport (al staan er ook een massa hoogst onbillijk cijfers op) helaas maar al te
duidelijk uit.
Truus, die leerares in de gymnastiek is, woont vanavond een les bij van de
vereeniging ‘Eerste hulp bij ongelukken’. Of ik niet meeging, vroeg ze; maar ik heb
haar hartelijk bedankt. Ik zou toch nooit iemand kunnen helpen, al woonde ik ook
nóg zooveel lessen bij; en ik beklaag ook dengene, die door haar geholpen wordt.
Ze is zoo hardhandig.
Zoo zit ik hier alleen. Ik ben naar boven gegaan om mijn schoolwerk te maken,
en dat zal ik ook straks doen. Eerst wil ik in de eenzaamheid mijn hart eens uitstorten.
Dinsdag had ik geen gelegenheid om met mijn reuzenarbeid (het te boek stellen
van mijn levensgeschiedenis) voort te gaan.
Woensdag natuurlijk wel; maar Woensdagmiddag ben ik met Tillie gaan wandelen.
We liepen langs de De Ruyterkade en we spraken Fransch. Tillie krijgt tegenwoordig
ook les in het Engelsch. Ze is er al
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twee maanden mee bezig, en ze heeft beloofd, me er zóóveel van te leeren, dat ik
me tegenover vreemden behelpen kan. Ik weet nu al een en ander, niet heel veel;
maar als iemand me nu in het Engelsch iets vroeg, zou ik hem tenminste in het
Engelsch kunnen te woord staan. ‘I beg your pardon, I don't understand you,’ zou ik
zeggen, dat is: ‘Neem me niet kwalijk, ik versta u niet,’ en dan zou ik met een deftige
buiging heengaan.
Toen ik het Annie vertelde, zei ze, dat een vreemdeling daar ook al niet veel aan
hebben zou, maar het is toch in elk geval beter dan dat je niets zegt en met een
onnoozel gezicht de schouders optrekt! O, ik verlang er al naar, dat ik Engelsch zal
kennen! We hebben heerlijk gewandeld, dien middag. Het was zulk prachtig weer, en de
zon scheen zoo mooi op het water, en er waren zoo weinig menschen, we verbeeldden
ons bijna, buiten aan het strand te zijn. En we hebben samen plannen gemaakt. Als
we wat ouder zijn, gaan we 's zomers samen naar Scheveningen. Daar logeeren zulke
in-deftige menschen. De Van Raadts gaan er elk seizoen heen. Ik vind het heel
plezierig! Ik heb er lang naar verlangd. 's Avonds in bed kon ik niet nalaten, het tegen
Truus te zeggen, zoo vervuld was ik van dat heerlijke plan. ‘Wie zal dat betalen?’
vroeg ze. ‘Wel, wie anders dan ik. Ik zal dan wel geld verdienen.’ Toen vroeg Truus
wat ik worden wou. Och, dat weet ik eigenlijk zelf niet precies. Niet, zooals Truus,
gymnastiekjuffrouw, ik houd niets van marcheeren en aan de ringen hangen en al
die dingen; ook niet onderwijzeres, dat vind ik zoo burgerlijk. Muziek-
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lessen geven zooals Tine, dat kon nog, maar dan alleen in fijne kringen, bij rijke en
aristocratische menschen. Boekhoudster te worden, zooals Annie van plan is, daar
denk ik heel niet aan, en dat zou me ook niet veel geven, al dacht ik er nog zoo over,
want rekenen kan ik in het geheel niet.
Maar och, dat komt er ook allemaal nóg niet op aan. Ik zal wel een of ander worden,
en veel geld verdienen. En als ik zoover ben, dán ga ik met Tillie naar Scheveningen.
Och, toen ik er met Tillie over sprak, was het me bijna of we er al waren, of
tenminste of we er héél gauw naar toe zouden gaan. En in de gelukkigste stemming
ter wereld kwam ik thuis. ‘Bonjour, ma mie!’ zei Tillie, die me thuis bracht. ‘Au
revoir, chérie!’ En zoo stapte ik naar binnen.
Betje deed open. ‘Is er iemand?’ vroeg ik, want ik hoorde een buitengewoon
rumoer van stemmen uit de kamer. Dat geraas hinderde me, het paste heel niet bij
de vredige kalmte van de wijde zee, die ik in den geest nog zag.
‘Niemand as de juffrouwe,’ zei Betje; toen deed ik de deur open.
Truus, Tine en Annie sprongen onder luid gelach van haar stoelen op. Truus hield
iets in de hand, dat ze op verzoek van de anderen in den zak liet glijden.
Zeker weer een of andere flauwe grap; ik was niet in een stemming om er op in
te gaan. Ik dacht, dat ze me nieuwsgierig wilden maken, daarom keek ik expres een
anderen kant uit.
‘Bonjour,’ zei ik achteloos.
‘Bonjour, Cinderella!’ zei Truus. Ik begreep niet
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wat het woord beteekende, maar ik vond, dat het nogal aardig klonk.
‘Jij waardeert het niet, zusters te hebben,’ zei Tine, ‘anders zou je ze zeker wat
beleefder groeten.’
‘Heeft “ma mie” je thuis gebracht?’ vroeg Annie. (Zoo noemt ze Tillie altijd, ze
kan haar niet uitstaan, maar Tillie haar gelukkig ook niet.)
‘Wil je ook een kopje thee?’ vroeg Annie opeens; Truus en Tine schaterden.
Ik begreep haar nog niet; thee vóór den middag; en waarom lachten ze zoo?
‘We hebben afternoon-tea, nogal deftig, vindt je niet? We hebben ze de twee
meiden laten zetten!’ zei Truus plechtig.
Ik begon me een beetje benauwd te voelen; opeens dacht ik er aan, dat ik op school
altijd van onze t w e e meiden spreek, omdat ze er bij de Van Raadt's en bij Tillie
óók twee hebben. (Eigenlijk hebben we maar één meid, en dan nog een
schoonmaakster, die eens om de veertien dagen komt.) Maar hoe zouden zij daar
achter zijn gekomen?
‘Nu, w i l je een kopje?’ vroeg Tine ook, en met een fijn spotlachje voegde ze er
bij, toen ik zoekend rondkeek, om te zien, waar de thee dan toch was, en wat dat
alles te beduiden had: ‘Met een i d e e t j e suiker, en een n u a g e t j e melk?’
Dat was verschrikkelijk! Dat was ontzettend! Ik werd pijnlijk rood in het gezicht.
En heel, heel veel moeite had ik om mijn tranen in te houden. Ik stampvoette.
‘Dat is gemeen, dat is laag van jullie, je bent nare, nare wezens!’ Ik stotterde, ik
wist bijna niet
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wat ik zei; ik was zoo driftig, dat het voor mijn oogen schemerde.
Ze lachten niet meer; Truus kreeg het noodlottige schrift voor den dag. Ik beefde
van kwaadheid.
Tine zei iets; ik verstond haar niet; ik deed ook niet mijn best om haar te verstaan.
Ik ratelde voort, rad, rad, mij meer en meer opwindend.
‘Het is meer, méér dan min; jelui hebt er niets mee te maken wat ik schrijf; het
zijn m i j n geheimen!’
Ik kon niet meer; als ik nog meer gezegd had, was ik in snikken uitgebarsten, en
dat wilde ik niet.
‘Zou je dan ook zoo goed willen zijn,’ zei Truus koel, ‘om je geheimen niet in
m i j n schrift te schrijven?’
‘Trek het je niet zoo aan, Charrie,’ zei Tine, ‘nietwaar, Truus, we meenden het
zoo kwaad niet!’
Maar het scheen, dat Tine's vriendelijkheid me nog meer opwond; want opeens
voelde ik, hoe vreeselijk het was, dat zij, Tine, de eenige, die me anders nog de hand
boven het hoofd hield - want Truus en Annie kunnen me in het geheel niet lijden dat zij met de anderen tegen me samenspande.
‘Het kan me niet schelen,’ riep ik, ‘ik trek het me niet aan, ik trek het me in het
geheel niet aan. Leest het voor mijn part, en hebt er plezier mee, en lacht er om, maar
ik zal nooit, nooit in mijn leven meer een woord aan een van jelui allen verspillen!’
Toen kon ik me niet langer inhouden, ik liep de kamer uit, wierp met een ruk de
deur achter me dicht, en snikkend, doodverdrietig liep ik de trappen op. In ons
kamertje ging ik zitten op den rand van mijn bed, en ik voelde me werkelijk zoo
rampzalig
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en gebroken, dat ik dacht, in mijn leven nooit meer te kunnen lachen, of me nog één
oogenblik gelukkig te voelen.
Toen kwam Tine. Ik hoorde haar al op de trap; ik keerde me om, met mijn rug
naar de deur, en verborg mijn gezicht in het kussen. Maar het kussen was overdekt
met de zware gehaakte sprei, en het grove katoen deed me pijn. Ik gaf er niet om. Ik
bleef onbeweeglijk, zelfs toen Tine zich over me heen had gebogen, en met een
aardig, zacht stemmetje mijn naam zei.
‘Charrie!’
Ik perste de lippen op elkaar; ik had immers pas een oogenblik te voren gezegd,
nooit meer tegen een van haar te spreken.
‘Zeg, Char, wees nu niet flauw, we meenen het zoo kwaad niet, Truus niet, en
Annie niet, en ik ook niet.’
Ik zei niets. De opgewerkte noppen van de sprei maakten heele deuken in mijn
wang, en mijn houding was zoo gedwongen, dat ik er moe van werd. Tine zat heel
bedaard op den stoel voor het bed, ik voelde haar eene hand op mijn middel. Ze
babbelde onverdroten voort. En het werd me al moeilijker en moeilijker, niets te
zeggen en zoo te blijven liggen in mijn ongemakkelijke houding, en op die harde
sprei, die wel gesteven scheen.
‘Waar ben je nu eigenlijk zoo boos om? Kon Truus het helpen, dat ze haar eigen
schrift inzag? Zou jijzelf ook niet hebben meegelezen, gesteld, dat we Annie's
geschiedenis gevonden hadden; we wisten toch immers niet, dat het een geheim was.’
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De woorden brandden me op de tong. ‘Dat wist jelui wel, dat kon je wel begrijpen,’
had ik willen uitroepen, maar ik hield me nog in. Tine ging voort.
‘Of ben je zoo boos, omdat Truus je Cinderella noemde?’
(Ik weet nu wat het beteekent, het is het Engelsche woord voor Asschepoester,
Tillie heeft het in de dictionnaire gevonden.)
‘Of, om die grap van dat i d e e t j e , en dat n u a g e t j e ? Maar,’ hier barstte Tine
opeens weer in lachen uit, ‘dat was ook ál te kostelijk, Char!’Ik was juist, juist op het punt geweest, me gewonnen te geven, toen Tine's hatelijk
lachen me weer boos maakte. Ook begon de sprei me nu zoo geweldig te snijden want het leek werkelijk of ik er door gesneden werd - dat ik het niet langer uit kon
houden. Ik sprong op. ‘Doe maar geen moeite meer, ik spreek toch niet tegen je,’ en
ik liep de kamer uit, de gang door, de trap af, en ging in de huiskamer aan de gedekte
tafel zitten.
Truus zat er al; Moe sneed het vleesch.
Truus zat te lezen of er niets gebeurd was. Ik zat met een saamgeknepen mondje
en het hoofd in den nek. Ik verbeeldde me, dat ik er koninklijk trotsch uitzag. En dat
wou ik ook zijn, trotsch en ongenaakbaar.
Met een gullen, hartelijken lach keek Truus op. (Nu, z i j kon makkelijk gul en
hartelijk lachen.)
‘Komt, geven we elkander als broeders de hand,’
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vervelend gymnastenliedje. En ze stak me de hand toe. Ik zag ze heel goed, Truus'
kleine, gespierde hand - ze heeft inderdaad net gevormde handjes, alleen is het
jammer, dat ze door dat nare gymnastiseeren van binnen vereelt zijn - ik zag ze heel
goed, maar ik hield me of ik er niets van merkte, en heel bedaard ontvouwde ik mijn
servet, altijd nog in mijn houding van beleedigde koningin.
‘Neem me niet kwalijk,’ zei Truus, ‘zooals je wilt,’ en tegelijk klapte ze het boek
dicht en legde het weg. Toen ze weer zitten ging, barstte ze opeens in lachen uit:
‘Maar kind, wat heb je toch in 's hemelsnaam voor teekens op je wang, het heele
spreipatroon is er in afgedrukt!’ Ook Annie, die juist binnenkwam, proestte mee, op
haar gewone flauwe manier; Tine nam er geen notitie van, die keek ontstemd voor
zich.
Wat bleef er nu van mijn fierheid over? Daar zat ik nu, mezelve en de anderen
verwenschend.
‘Is er wat?’ vroeg Moe eindelijk, ‘wat zit er toch op je wang, Charrie?’
‘Niets, Moe, - heusch, niets!’ zei ik wanhopig. Mijn stem klonk zoo verraderlijk
hoog, het scheen voor allen een waarschuwing, geen woord meer tot me te spreken,
want bij het geringste was ik in huilen uitgebarsten.
‘Komt, laten we dan maar beginnen,’ zei Moe.
‘Nu, smakelijk eten,’ zei Truus. - Hoe komt ze toch aan zulke burgermansmanieren!
Tine en Annie spraken met Moe over een verhaal uit een van de tijdschriften uit
de portefeuille. Ik had het ook gelezen, - en ik brandde van verlan-
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gen om mee te spreken. Ik had het prachtig gevonden en van a tot z verslonden. Truus
meent natuurlijk weer, dat ik die dingen niet lezen moest, omdat ik ze toch niet
begrijp. Alsof ik niet alles begrijp, zoo goed als zij, met haar groote verbeelding!
O, wat had ik graag meegesproken. Maar ik hield mijn mond. Ik had me immers
voorgenomen te zwijgen? - Welnu, - ik zweeg! (Dit vind ik een mooien zin. Zoo
kort, zoo eenvoudig en zoo veelzeggend. ‘Welnu, ik zweeg!’ Wat een trots, wat een
fierheid ligt er in. Een koningin kon het zeggen!)
Ja, ik zweeg; maar het was me moeilijk. Ik vond het boek zoo mooi, en het wás
een prachtig boek, e r g prachtig. (Annie zegt dat dit een bespottelijk overdreven
uitdrukking is. Maar hier is ze juist op haar plaats.) Ik heb er bij gehuild toen ik het
las, telkens moest ik het boek neerleggen, omdat ik door mijn tranen niet zien kon.
En nu vonden Truus en Tine het ‘een draak’- en Moe warempel ook. De schrijfster
was, vol, gens haar, een dwaas, sentimenteel persoontje; i k had haar kunnen kussen,
zoo lief en aandoenlijk vond ik haar!
Het hinderde me eigenlijk een beetje, dat ze allen zoo lustig voortpraatten, of er
niets gebeurd was, en heel geen notitie van mij namen. Het eenige wat me aan tafel
troostte was, dat Moe voor een toe-tje mijn lievelingskostje had klaargemaakt,
heerlijken citroenpudding, koud en smeltend in je mond als sneeuw, en dan met een
geur van citroen en vanille! Ik doe mijn oogen dicht van genot, als ik er aan
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denk, en ik kan niet nalaten, even, lichtjes, met mijn tong te smakken!
Dadelijk na het dessert ben ik naar boven gegaan. Ik wou niet meer aan mijn
verdriet denken, en met hart en ziel wijdde ik me aan mijn schoolwerk. Het is wel
waar, dat arbeid een troost is voor hen, die lijden; ik heb het ondervonden. Want ik
had mij zoo verdiept in de aardrijkskundige gesteldheid van Frankrijks bodem, dat
ik niet meer dacht aan de spotternijen van mijn zusters. Want dát was het inderdaad;
ze hebben me bespot. En als ik er aan denk, voel ik me nog zoo gekrenkt, dat de
tranen me in de oogen schieten. Wat ik voor mezelve neerschreef, voor mij en mijn
boezemvriendin, hebben z i j gelezen, daar hebben zij om gelachen!
's Avonds, toen ik me ontkleedde, kwam Truus op de kamer, ze legde het schrift
voor me neer.
‘Hier,’ zei ze, ‘je kunt het houden, Charrie, en je hoeft het voor mij niet te
verbergen, ik zal er geen oog meer in slaan.’
Ik was bezig mijn haar te vlechten en verwaardigde het schrift met geen blik.
‘Nu, wel te rusten!’ zei Truus, terwijl ze een boek uit haar kastje nam, en de kamer
verliet.
‘Wel te rusten!’ zei ik ook, maar bijna onhoorbaar. Dadelijk toen ze weg was,
blies ik het licht uit en stapte in bed. Het kostte me moeite, niet terstond naar het
schrift te grijpen, ik had het willen opnemen, verscheuren en verbranden, - en tegelijk
wou ik er niet aankomen.
Tot nu toe heb ik het laten liggen waar het lag, op Truus' schrijftafel. Daar zwierf
het een dag of
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wat, alleen verlegd door Betje met stof afnemen.
De bui is nu wat gezakt, en alles schijnt als van ouds, maar is het toch niet.
Moeke is dezer dagen lang niet goed. Ze ligt telkens te bed en klaagt over
hartkloppingen en hoofdpijn. Nu zijn we om beurten verpleegster en er is heel wat
meer te doen dan anders.
Er is nu den heelen dag haast geen gezellig oogenblik meer. In huis is het stil, aan
tafel vind ik het nog het vervelendst. Truus en Annie laten me links liggen; Tine, die
zoowat voor moedertje speelt, zegt niet meer tegen me, dan hoog noodig is. En er is
niemand, die me eens het lekkerste toestopt.
Ik zelf spreek natuurlijk geen woord, hoewel het heel lastig is. Ik heb Tillie de
heele geschiedenis verteld. Zij vindt, dat ik volkomen gelijk heb. ‘Negeer ze,’ zei
ze. Juist, en dat doe ik nu ook, ik negeer ze. Maar soms, ik moet het bekennen, is het
wel wat héél moeilijk. Vanmiddag aan tafel nog. Tine had een pudding klaargemaakt,
omdat Moe nogal van frissche dingen houdt. We hadden allen onze portie gehad;
maar er was nog één stukje over. Ik houd van puddingen, het is, met fruit en ijs en
fondants en zoo, het heerlijkste, wat ik me denken kan, als je goed en lekker gegeten
hebt tenminste. En het was een overheerlijke, een rose, die naar frambozen smaakte.
‘Wie wil dit laatste stukje?’ vroeg Tine.
‘Ik dank je,’ zei Truus, ‘geef mij maar een zuren appel.’
‘Ik dank je ook,’ zei Annie, - ‘neem het zelf maar.’
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‘Heeft echt n i e m a n d er zin in?’ vroeg Tine met een nauw merkbaar lachje.
Ik keek star een anderen kant uit, - ik hield me goed.
‘Niemand?’ vroeg ze weer. O, ik stond kwellingen uit, erger dan die van Tantalus,
en ik moest mijn lippen samen- en mijn tanden vast opeenklemmen om niet uit te
roepen: ‘Ja, ik wil het wel, geef het mij maar.’
‘Zeur nu niet zoo,’ zei Truus, ‘en eet het op!’
En daar ging het stukje pudding naar binnen, langzaam, langzaam; het scheen of
Tine, om mij te ergeren, het nog rekte.
Heel, heel dikwijls heb ik last van mijn zwijgen. Ook nu. Ik kon het niet langer
aanzien, dat het schrift, waaraan ik al mijn leed had toevertrouwd, daar maar bleef
liggen op Truus' tafel. Het was me onmogelijk. Ik verlangde zoo, met mijn verhaal
voort te gaan, en ik kon toch niet van voren af aan beginnen in een ander schrift!
Daartoe had mij zeker de moed ontbroken. Ik heb tóch al zooveel te zeggen!
Ik heb het maar genomen, en ben voortgegaan met schrijven. Maar het hindert me
nu meer dan ik zeggen kan, dat het Truus' schrift is, en dat zij nu merken zal, dat ik
het weer in gebruik genomen heb. Daarom heb ik vijftien centen - want dat is de
prijs er van, en ik vind het nogal heel wat, voor iemand als ik, met een wekelijksch
zakgeld van nul gulden en tien centen - daarom heb ik maar vijftien centen in Truus'
portemonnaie gedaan, toen zij er niet bij was. Nu spijt het me heel erg, dat
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ze het niet weet. En zeggen kan ik het haar ook niet; wat héél jammer is.
Och ja, ik ben in alles al héél ongelukkig.
Ik hoop maar, dat ik er langzamerhand in zal leeren berusten.
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III.
Allen zijn tegen mij.
Ik lag nog in bed. Ik houd er niet van, vroeger dan noodig is op te staan. Truus was
op. Ze was al naar de badkamer geweest.
Och, als ze dit las, zou ze me weer uitlachen, want een eigenlijke badkamer is het
niet. Maar we gebruiken het er toch voor. Het is een klein, vierkant kamertje, een
hokje eigenlijk, met zink beslagen. Er is een fonteintje, en in den vloer een rooster,
waardoor het water wegloopt; ook is er een douche. Het geheel is een uitvinding van
Truus, die er in wascht en plast, dat het een aard heeft. En het is ook heel prettig,
maar ik vind het er nu te koud.
Ik bleef nog langer liggen dan gewoonlijk, omdat het Zondag was. Ook had ik
niet bijzonder veel lust om op te wezen, want Tillie was den heelen dag uit en ik
moest me zonder haar behelpen. Het was een mooie morgen. Van mijn bed uit zag
ik het zonnetje door het Lancaster gordijn, dat nu zelf goudgeel glansde, de balletjes
woeien een beetje naar binnen,

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

28
en het gordijn wuifde zachtjes mee, want Truus had het raam hoog opengezet.
't Scheen heerlijk weer, echt Zondagsweer. Voor het raam op den grond stond in
een mandje een bonte chrysanthemum, waarvan de bloemen op haar hooge stengels
tot boven de vensterbank reikten. Ze genoten van het zonnetje.
Het wekkertje tikte vroolijk en de wijzers zeiden, dat het halfnegen was.
Truus stond in de kamer, frisch en kloek, in haar bloote ronde armen. Ik zag naar
haar door mijn wimpers heen, want ik hield de oogen halfdicht. Ze was opgewekt
en vroolijk en ik verlangde er naar, evenals zij al zoo'n waschkuur achter den rug te
hebben, want als je het gedaan hebt, is 't heerlijk. Ze stond recht en flink, in iedere
hand een zwaren ijzeren halter, en maakte haar gewone oefeningen. Hoe ze daar toch
plezier in kan hebben, iederen morgen beweging te nemen; alsof ze geen
lichaamsbeweging genoeg heeft, den heelen dag door! Ons wil ze er ook aan hebben,
het is zoo gezond, zegt ze, na een frisch bad. Er is een tijd geweest, een paar jaar
geleden, dat we werkelijk elken morgen onder haar aanvoering oefeningen deden.
Op een rij in lange, witte nachtjaponnen, die expresselijk voor dat doel gebruikt
werden, stonden we vóór haar en zij commandeerde. Ik vond het wel aardig, werkelijk.
Maar Tillie zei dat het bespottelijk was, ze houdt toch onze Truus voor zoo'n halve
kunstenmaakster, geloof ik. En dan moesten we er al altijd verbazend vroeg voor op.
Tine maakte er zich dan dikwijls met een grapje van af, Annie had vaak zooveel
werk, dat ze er geen tijd
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voor had, en ik bleef ook liever wat langer slapen. Truus alleen hield standvastig vol.
Ze werkte met vuur. Eén, twee; hup, twee! zóó ging het, met veerkrachtige, korte
bewegingen. Eindelijk legde ze de halters weg, nam de haarspelden uit het haar, dat
in een losse vlecht was opgespeld, en begon het op te maken. Het was duidelijk, dat
ze haar best deed. Maar ik heb nooit in mijn heele leven iemand op zoo'n onhandige
manier iets zien doen. In zulke dingen is Truus bepaald linksch. Als het maar strak
zit, het haar, zóó dat ze het goed voelen kan, dan is ze in haar schik, dan zal het wel
netjes zijn, denkt ze. Ze kamt en schuiert het en trekt er aan of ze het met wortel en
al uit wil rukken. En hoe meer ze haar best doet, hoe ongelukkiger en onbeholpener
het wordt.
Ik had bepaald medelijden met haar arm hoofd, dat de bewerking onderging.
Opeens ging de deur open en Tine kwam binnen, kant en klaar in haar gezellig
ochtendjaponnetje.
‘Och, Truus, je lijkt wel zoo'n boerinnetje met je gladde haar,’ lachte ze; ‘ga gauw
even zitten, terwijl jij je kopje thee leegdrinkt, zal ik eens voor kamenier spelen.’
‘Slaapt ze nog?’ vroeg Tine zacht, met een blik op mij. Truus trok onverschillig
de schouders op. ‘Speld het niet te los,’ zei ze, ‘ik voel graag, dat mijn haar opgemaakt
is.’
Het was me of het vriendelijke morgenzonnetje verduisterde. Het deed me leed,
dat er zoo weinig notitie van me genomen werd. Zouden ze nu heel niets om me
geven, geen oogenblik aan me denken?
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Opeens voelde ik tranen in mijn oogen komen. Ik had willen zeggen: ‘Truus, wees
maar weer goed, ik ben een naar, zelfzuchtig spook, en ik voel wel, dat je niet van
me houden kunt, omdat ik zooveel verbeelding van mezelf heb, en ik weet ook wel,
dat het bespottelijk was, me zoo aan te stellen, omdat jullie gelezen hadt, wat ik
schreef; maar och, wees maar weer goed op me en probeer een heel klein beetje van
me te houden.’
Maar ik zei niets. Aan Truus of aan Tine had ik mijn ongelijk kunnen bekennen,
zou ik het zelfs graag gedaan hebben, - aan b e i d e n kon ik het niet.
‘Nu zie je er fatsoenlijk uit, nu kan ik je met trots als mijn oudste zuster
presenteeren!’ riep Tine vroolijk, terwijl ze Truus' kapsel bewonderde en tegelijk
gaf ze haar een vriendelijk kneepje in den blooten arm.
Ik was jaloersch om die kleine hartelijkheid. Ik voelde me zoo verlaten, vooral
door het vooruitzicht, den heelen dag zonder Tillie te moeten doorbrengen. Ik zuchtte
in stilte.
Truus stond voor den spiegel en bezag zich met aandacht, wat iets ongewoons
was. ‘Je hebt me kranig opgeknapt!’ zei ze tevreden.
Tine lachte. ‘En je wilt wel mooi zijn vandaag, hè Truuske?’
Ik zag Truus in den spiegel blozen. Als Truus bloost - ze doet het zelden - wordt
ze altijd rood tot in den hals.
‘Hoezoo?’ vroeg ze onverschillig en toen bukte ze zich om de haarspelden op te
rapen, want ze
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had het heele pakje, dat ze in de hand had, laten vallen.
Ik verwonderde me over Tine's ondeugend, schelmsch lachje en dacht er over,
waarom Truus dan toch wel mooi zou willen zijn, Truus, die anders niet om haar
uiterlijk gaf, toen er geklopt werd en Betsie een brief om het kiertje van de deur stak.
‘Mejuffrouw G. Craayloo, HEd.’ las Tine triomfantelijk en ze zwaaide met een
plagend gezichtje den brief boven haar hoofd. Truus stak er de hand naar uit; ze zag
zoo mogelijk nog rooder dan een oogenblik te voren. Ook deed ze een poging om
hem te pakken, maar het gelukte haar niet. Tine was haar met een behendige beweging
ontdoken en stond nu, met den brief achter den rug, half lokkend, half plagend, voor
Truus.
‘Toe, geef nu hier,’ zei Truus kort, terwijl ze wanhopige pogingen deed om een
onverschillig gezicht te zetten.
‘Zeg: ‘blief!’ lachte Tine, ‘dan krijg je hem.’
‘Dank je,’ zei Truus, het klonk ontstemd; zonder meer naar Tine om te zien, liep
ze naar den kapstok, om haar japon te krijgen. Tine trok een grappig verschrikt
gezichtje, alsof ze erg inzat met de wending, die de zaak nu nam; toen zei ze opeens
op een lief, troostend toontje: ‘Nu, wees maar zoet, Truus, dan zal ik hem je
voorlezen!’
Truus hield zich flink. ‘Als je zoo goed wilt zijn, alsjeblieft,’ zei ze opgewekt.
Toen lei Tine den brief neer: ‘'k Heb geen tijd, ik moet brood snijden, maak maar
dat je gauw komt!’ En ze wipte de kamer uit.
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Tot mijne groote verwondering maakte Truus den brief niet dadelijk open. Ze nam
hem in de hand en bleef er mee op haar schoot zitten, terwijl ze onafgebroken op het
adres staarde.
Wat het toch voor een epistel zijn mocht, en van wien? Ik was er nieuwsgierig
naar, ik had er niet het minste begrip van. Het eerste, waaraan ik dacht na Tine's
plagerijen, verwierp ik dadelijk als geheel onmogelijk. Het had zoo den schijn, als
zou hij door den een of anderen aanbidder geschreven zijn. (Aanbidder, dat zegt
Tillie altijd van een heer, die een dame het hof maakt.)
Maar dat was inderdaad totaal ondenkbaar. Verbeeld je, Truus een aanbidder!
Ik heb wel eens boeken gelezen, echte romans, die in de portefeuille zaten, maar
daaruit weet ik wel, dat niemand voor onze Truus liefde kan opvatten.
De meisjes uit de boeken, die ten huwelijk gevraagd worden, zijn héél anders. Ten
eerste zijn ze beeldschoon; nu, Truus is in 't geheel niet schoon, haar mond is veel
te groot, dan is haar voorhoofd te hoog en ik zou ook zeggen, hoewel er nergens een
juiste maat wordt aangegeven, - dat ze te dik is. Andere meisjes weer zijn niet schoon,
maar bezitten toch dat onnavolgbaar gracieuse, dat onweerstaanbaar bekoorlijke, dat
Truus geheel mist. Of ook zijn er met onregelmatige gezichtjes, maar die hebben
dan weer zulke betooverende bloemenoogen, of zien er zoo interessant uit in haar
albasten bleekheid, dat ze daardoor alleen ieders hart winnen. Truus is mijn zuster,
en misschien ben ik een beetje
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vooringenomen tegen haar, omdat ik nu eenmaal niet van zusters houd, maar al wil
ik nu nog zoo onpartijdig zijn, b l o e m e n o o g e n heeft Truus niet. Grijs, donkergrijs
zijn haar oogen, en ik heb nog nooit een donkergrijze bloem gezien, of het moest
een verdorde zijn. En van i n t e r e s s a n t e b l e e k h e i d is heelemaal geen sprake,
Truus heeft integendeel een boersch-gezond uiterlijk en stevige roode wangen.
Ten tweede hebben de romanheldinnen - o, dat ik er een ware! - allen zonder
uitzondering een liefderijk hart. Ik meen niet, dat Truus n i e t goed is, 'k geloof zelfs,
dat ze in den grond zoo heel kwaad niet is; maar ze is toch héél anders. Geen van
alle meisjes, die in boeken beschreven worden, zou een jongste zuster behandelen
als zij. Niemand bijvoorbeeld zou het aanbod, dat Tante eenigen tijd geleden deed,
hebben aangenomen. Zij zouden gezegd hebben: ‘O, Tante, u bent wel vriendelijk,
maar och, ik smeek u, op gevaar van u boos te maken, laat Charrie in m i j n plaats
gaan; ze is nog zoo jong, ze heeft nog zooveel minder van het leven en de wereld
gezien dan ik.’ Nu, aan zoo iets denkt Truus in de verte niet, daarvan ben ik overtuigd.
Ook hebben die meisjes allen een of ander groot talent, soms ook meer dan een.
Ze musiceeren, spelen harp of viool, en, natuurlijk, uitmuntend piano. Truus haat
pianospelen, en een viool of harp heeft ze nooit in handen gehad. Dat is nu haar
schuld niet, maar ze b e h o o r d e tenminste te kunnen zingen. Zingen kunnen al die
meisjes; haar (ik bedoel natuurlijk nog altijd die meisjes uit de boeken, die zich de
liefde van een jonkman verwerven) haar zang
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klinkt zoet als een nachtegaalslag, of vroolijk als het lied des leeuweriks, die den
dageraad begroet, ook wel zacht en klagend als het geruisch der zee. Als Truus zingt
- ze doet het zelden, maar altijd als iemand er het minst op verdacht is - lijkt het wel
't opgewonden krijgsgezang van een jongen wilde, en eerst als haar lied uit is, is het
mogelijk te benaderen, welke wijs ze bedoeld heeft.
Aan boetseeren of schilderen doet Truus zoomin als wij (alleen Tine gaat zich,
zooals ze zegt, van tijd tot tijd aan het beschilderen van een bord of vaasje te buiten).
Ze doet niets dan gymnastiseeren, iets wat ik van geen van alle meisjes gelezen heb.
Truus had den brief gelezen, toen Tine haar hoofd weer binnen de kamer stak.
‘Kom je, Truus?’ vroeg ze, en toen tot mij: ‘Je mag wel opstaan, Charlot, het is
negen uur.’
Truus scheurde den brief in stukjes en legde die op tafel op het speldenbakje. Tine
sloeg met een grappig gebaar van wanhoop de handen ineen: ‘Maar kind,’ zei ze op
moederlijken toon, ‘ben je nog niet verder? Wat heb je toch uitgevoerd in dien tijd,
- je moet dadelijk weg!’
‘Ik hoef niet weg te gaan,’ zei Truus, terwijl ze het laatste haakje van haar jaquet
vastknoopte; toen volgde ze Tine de gang in.
‘Denk je er aan?’ riep Tine nog eens tegen mij, terwijl ze aan de deur tikte.
‘Ja,’ zei ik bijna boos; toen stond ik op.
Ik was uit mijn humeur, omdat ze zoo totaal niet op mij letten. Nu zaten ze beneden
allen gezellig aan het ontbijt, terwijl ik pas geroepen werd. Ja,
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heel in de vroegte, toen Truus zelf opstond, had ze me wel gewaarschuwd, maar toen
was ik natuurlijk nog niet opgestaan. En Tine had wel evengoed mij als Truus een
kop thee kunnen brengen. Weer sprongen me de tranen in de oogen; ik had wel gelijk,
ik was een Asschepoester, maar och, er kwam voor mij geen fee om me in mijn
verdriet te troosten.
Ik waschte me vlug, en mijn toilet was dezen keer gauw gemaakt. Ik ging niet met
Tillie uit, dus kwam het er zoo erg niet op aan. Toch wilde ik mijn ceintuur wat
gladder hebben, - met één speldje zou het als geschilderd zitten. Ik keerde me om
naar de tafel, greep naar het bakje.... daar lagen de fragmenten van Truus' brief. Ik
verschoof er eenige, grabbelde met mijn hand naar een speld, maar terwijl ik er een
opnam las ik: Prin.
Nu wist ik het al van wien de brief kwam, eenvoudig van Prinsen, mijnheer F.J.
Prinsen, die met zijn moeder een paar huizen van ons vandaan woonde, een
gymnastiekonderwijzer, bij wien Truus nu les in heilgymnastiek nam. Vroeger had
hij haar klaarge maakt voor haar akte middelbaar.
Wat kinderachtig om daar zoo geheimzinnig mee te zijn, met een brief van Prinsen!
Wat flauw om dien dadelijk te verscheuren! Eén, twee, drie zocht ik de stukjes bij
elkaar, als de deelen van een legkaart. Ik schoot op. De eene helft was geheel wit,
die kon ik dus missen, daar had ik niet mee noodig. De andere spreidde ik netjes
naast elkaar uit. Op tafel stond een blaadje, het was leeg, Tine had er een poosje
geleden het kopje thee voor Truus op binnengebracht. Daar legde ik de stukjes op,
die aan
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elkaar pasten. Ik werkte er ijverig aan, met een zeker boos vermaak. Het was een
kleine revanche. Eindelijk was ik klaar. Toen las ik alles nog eens na; de inhoud van
den brief, waarvan ik toch al niet de minste verwachting had, was toch nog een
teleurstelling. Ik las:
‘Hooggeachte Mejuffrouw,
Tot mijn groote spijt kan ik U voor de les van heden niet verwachten. Een
oom van mijn moeder is plotseling overleden; met den eersten den besten
trein vertrekken mijn moeder en ik naar Nijmegen.
Ook ons bezoek aan de Driejaarlijksche tentoonstelling moeten wij nu tot
later uitstellen, tenzij U hedenmiddag met mijn zuster alleen wilt gaan.
Mijn moeder en Henriëtte laten U hartelijk groeten.
Na beleefde groeten noem ik mij, met de meeste hoogachting,
Uw dienstwilligen dienaar
F.J. PRINSEN.’
Dat was alles. Nu, dat Truus met Jet Prinsen en haar broer naar de Driejaarlijksche
zou gaan, wist ik al lang. Was het daarom, dat Tine zei, dat Truus reden had om zich
mooi te maken? Neen, dat was belachlijk! Voor Jet Prinsen behoefde zelfs Truus
zich niet op te schikken. Jet ziet er op en top als een boerinnetje uit. Niet den minsten
smaak heeft ze. Tillie zegt, dat de Prinsens zulke i n -burgerlijke menschen zijn, ze
zegt, dat de oude
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heer Prinsen vroeger bakker moet geweest zijn; maar ik weet het niet zeker; ik zal
er Truus toch eens naar vragen. Wat kon Tine toch van een kleinigheid een drukte
maken! En waarom behoefde Truus zoo'n kleur te krijgen?
Ik hoorde aan de trap roepen. Het was Truus, die vroeg of ik haast beneden kwam.
Wat een manier toch, om zoo over de gang te schreeuwen! En waarom is ook niet
ieder huis voorzien van spreekbuizen?
‘Kom je dan?’ riep Truus nog eens, en tegelijk hoorde ik haar op de trap. Opeens
kreeg ik een inval, ik nam het blaadje en liep er mee de gang in, Truus tegemoet.
‘Alsjeblieft!’ zei ik met een buiging, terwijl ik haar het blaadje met den brief in
stukjes overhandigde. Ik had wel een idee dat ik iets brutaals deed, en met gedweeheid
zou ik een standje geaccepteerd hebben als iets, dat me volgens recht toekwam, maar
die uitwerking had ik niet verwacht.
Doodsbleek werd Truus en haar neusvleugels trilden. Ze hield de lippen stijf op
elkaar, maar zei niets. Ik schrok er van. Nog altijd stond ik in dezelfde houding, het
blaadje voor mij uit, maar nu lachte ik niet meer. Ik verwachtte iets heel ergs.
‘Als je een jongen was,’ zei Truus, en het klonk zoo koud en langzaam in de stille
gang, ‘zou ik je een klap geven.’ Toen keerde ze zich om, en, waardig, stapte ze weg,
de gang door, de trap af.
Ik stond er nog; o, ze had me met haar woorden al een klap gegeven. Mijn wangen
brandden van schaamte, maar ook van boosheid.
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Wat een drukte maakte ze van zoo'n kleinigheid! Had ik meer misdaan dan zij, toen
ze mijn dagboek las? En toen namen z i j het me nog kwalijk, dat i k me geraakt
toonde!
Ik schudde mijn vlecht, die over mijn schouder gevallen was, naar achteren, en,
fier, stapte ook ik naar beneden, met iets opzettelijk tartends in mijn blik. Het kon
me niet schelen, of Truus me minachtte, ik voelde me er geen haar minder om. Zóó
deed ik de kamerdeur open.
Wat ik het eerste zag, waren Moeke's oogen, die me stil verwijtend aanzagen.
Maar ik hield me, alsof ik het niet merkte. ‘Goedenmorgen, Moe!’ zei ik quasi
opgewekt. ‘Dag Tine, dag Annie!’
‘Morgen, Charrie,’ zei Moe.
Tine knikte met het hoofd. Annie stoof op. ‘Dat 's gemeen, Charlotte, om den brief
van Truus te lezen!’
‘Bemoei je er niet mee,’ zei ik, zoo koel mogelijk; toen nam ik aan de ontbijttafel
plaats.
In de suite zag ik Truus voor het raam staan met den zakdoek in de hand. Het
scheen warempel, of ze gehuild had. Truus huilende, en om zoo iets onbeduidends!
‘Kom toch eten,’ zei Tine vriendelijk, - het was tegen Truus, en toen ging ze naar
de voorkamer om haar te halen. Ik trok de schouders op, sneed mijn boterham door,
en begon met voorgewende gretigheid te eten.
Truus ging ook zitten. Ze huilde niet, maar ze had op iedere wang een vuurroode
plek. Zoolang
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het ontbijt duurde, vermeed ze, mij aan te zien. Gelukkig was het gauw afgeloopen.
Truus stond het eerst op. ‘Waar ga je heen?’ vroeg Moe.
‘Met Jet naar de Driejaarlijksche,’ zei Truus, ‘als Jet tenminste lust heeft.’ In een
kwartier stond ze gehoed en gemanteld beneden. ‘Dag Moe,’ zei ze, ‘dag Tine, dag
Annie!’ Toen ging ze de kamer uit. Ik bleef zitten, ik voelde me langzamerhand een
kleur krijgen. M i j had ze niet goedendaggezegd, ik was niets voor haar!
Moe nam mijn hand, en gaf me een wenk. ‘Maak het weer goed,’ fluisterde Moe,
‘vraag excuus, gauw!’
Maar ik kon het niet. Stug bood ik weerstand aan den zachten drang van Moe's
hand. Ik was niet schuldiger dan Truus, toen zij mijn levensgeschiedenis las, vond
ik.
‘Toe dan, kindje,’ zei Moe, maar ik kón niet. Ik bleef staan waar ik stond. Truus'
stappen klonken in de gang, ik hoorde haar de buitendeur dichtslaan.
Nu was het te laat.
Ik ontweek Moe's oogen. ‘Foei, Lotje,’ zei ze, ‘ik dacht niet, dat je zoo onaardig
kon zijn!’
Ik voelde tranen in mijn oogen komen, brandende tranen, die mijn blik
verduisterden. Op dat oogenblik kwam Tine binnen om het blad met de kopjes te
halen. Moe stond op en ging naar de keuken. Ik droogde mijn oogen in stilte af, en
wilde ook meehelpen, de tafel af te ruimen.
Tine bleef staan met het groote blad in de hand.
‘Het was niet fair van je, Charrie,’ begon ze, en
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zeker zou ze een heele preek gehouden hebben, maar ik viel haar in de rede.
‘Het kan me niet schelen of het fair was of niet, het was van jullie ook niet fair,
toen je met je drieën mijn levensgeschiedenis las!’
Tine lachte, wat me ontzettend hinderde. ‘Je levensgeschiedenis! Het was een
vermakelijk opstel en dáárom alleen zijn we er niet boos om geworden, omdat we
er schik in hadden,’ zei Tine.
O, wat griefden me Tine's woorden, ze krenkten me in de ziel. Een v e r m a k e l i j k
opstel! En ze zei alles zoo netjes, zoo bedaard, zoo volstrekt niet driftig.
‘Vindt je het ook niet een beetje belachelijk, als je er over nadenkt, dat je jezelf
met Asschepoester vergelijkt? Doe jij ooit wat in huis? Help jij ooit iemand, met het
allerminste? Je bent nog heelemaal een kind, en je denkt over de dingen niet na, en
dat is je excuus.’
Tine had zich onder het spreken opgewonden, en driftig liep ze nu de kamer uit.
Ik stond heel alleen. Ik gloeide van boosheid over de vernedering. Tine's woorden
suisden me na in het oor; ik had groote moeite om me goed te houden voor Betje,
die ik in de gang voorbijliep.
Boven wierp ik me op het afgehaalde bed neer, drukte het gezicht in de peluw en
barstte in snikken uit.
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IV.
Naar de tentoonstelling.
Ik had een tijd liggen schreien. O, wat heb ik wanhopig gehuild, als een kind, dat
zijn overgroot verdriet uitsnikt. Ik kon niet denken, ik w o u niet denken. Ik stopte
de vingers in de ooren, om niet weer Tine's woorden te hooren, die me schenen te
achtervolgen. Ik wou alleen maar dááraan denken, dat ik ongelukkig was, en mezelve
beklagen, en tranen storten van medelijden met mijn eigen leed.
Opeens hoorde ik aan de deur kloppen. Vlug sprong ik op, zag een verschrikt,
behuild gezicht in den spiegel, streek inderhaast mijn haar wat glad en deed de deur
open.
‘Zoo kind, ben je daar, ik tref het dat je thuis bent. Zie je, ik wou je vragen of je
lust hadt vandaag met me naar de tentoonstelling te gaan. Gerda Meynen gaat ook
mee.’
‘Ja, tante; heel graag, alstublieft tante!’ Ik was zoo verlegen met mezelf, met mijn
rood, betraand gezicht; ik wist niet, wat ik zeggen zou.
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‘Scheelt er wat aan?’ vroeg Tante opeens, terwijl ze me nauwkeurig opnam.
Ik schudde heftig het hoofd. ‘O neen, in het geheel niet, Tante!’ zei ik zoo luchtig
en vroolijk als maar mogelijk was.
‘O, dan verbeeld ik het me zeker,’ zei Tante weer, en met een blik, die me geheel
in de war maakte: ‘Ik dacht, dat je gehuild hadt.’
‘O nee-een,’ zei ik weer, maar mijn stem klonk zóó onzeker, dat als Tante nog in
twijfel geweest was, ze nu wel beter ingelicht zou zijn.
‘Nu, maak je dan maar gauw klaar, Lotje! Gerda en ik zullen beneden op je
wachten.’
Zoodra Tante weg was, bezag ik mezelf in den spiegel. Och, och, wat had ik er
uitgezien! Ik nam de lampetkan, schonk de kom vol water en dompelde er mijn warm
gezicht in. Dat frischte op. Maar verdrietig was ik toch. Toen ik me afdroogde, begon
ik opeens weer te snikken, en weer moest ik mijn oogen wasschen.
Ik haastte me. Ik wist, dat Tante niet van lang wachten hield en ik wou ook niet
onbeleefd zijn. In de gang haalde ik wat ruimer adem, het was wel heerlijk, dat Tante
me kwam weghalen. Wat had ik anders toch met den dag moeten doen?
Beneden zat Gerda Meynen, in een donkerblauw cheviot japonnetje. Ze is een
heel eenvoudig meisje, een protégée van Tante. Ze is een wees, en ofschoon pas
veertien jaar, verdient ze met handwerken al heel wat geld. Ik heb niets tegen haar;
dat ze arm is, is haar schuld niet; bovendien ziet ze er altijd keurig netjes uit en ze
is wezenlijk heel lief, en uiterst
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bescheiden. Eén ding vind ik naar, maar dat kan zij alleen indirect helpen: ze wordt
me altijd door Tante tot voorbeeld gesteld. Daarom houd ik niet zooveel van haar,
als ze verdient.
Ik groette Gerda met meer hartelijkheid dan gewoonlijk; van Tine en Annie nam
ik totaal geen notitie.
‘Je hebt er toch niet tegen, dat Charlotte met me meegaat?’ vroeg Tante aan Moe.
En toen, terwijl ze mij aanzag: ‘Heb je al aan je Moe gevraagd of je mag?’
Ik kreeg een kleur, Tante heeft er zoo den slag van, iemand te kleineeren. Ik geloof
bepaald, dat ze merkte, dat er iets tusschen Moe en mij niet in den haak was, en dat
ze het daarom deed.
Tante wachtte; Gerda zag vóór zich. Ik moest iets zeggen, al was het nog zoo
pijnlijk voor me.
‘Als u liever hebt, dat ik thuis blijf, zal ik blijven,’ zei ik eindelijk, zonder Moe
aan te zien.
De woorden kwamen stroef over mijn lippen. Ik voelde wel, dat wat ik zei, heel
onaardig was, maar ik kon niet anders zeggen op dat oogenblik.
Tante zag me bestraffend aan, Moe schudde langzaam het hoofd.
‘Ik h e b niet liever, dat je thuis blijft, Charrie,’ zei ze. Het klonk zacht verwijtend,
zóó of ik haar verdriet had gedaan. En ik hád haar ook verdriet gedaan, ik hád haar
ook miskend, dat voelde ik wel. Ik wist het wel, ik had het altijd ondervonden, dat
Moe me elk vermaak, elk pretje gunde, en dat ze blij was, als we een van allen werden
uitgevraagd.
Ik bleef stil staan, nog altijd zonder Moe aan te zien.
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Tante nam rustig afscheid, Gerda ook. Toen was het mijn beurt. Ik had Moe graag
een zoen gegeven, om haar te toonen, dat ik dat alles zoo kwaad niet gemeend had,
maar het stond zoo kinderachtig tegenover Tante, tegenover Gerda, en vooral,
tegenover Tine en Annie, die vlak bij ons stonden.
‘Dag, Moe,’ zei ik, en ik probeerde het op een hartelijken toon te zeggen; maar ik
ben bang, dat me dit, ook al door de aanwezigheid van al die anderen, slecht gelukte.
‘Dag meid, veel plezier,’ zei Moe, ‘denk er aan, dat je je warme sjaaltje meeneemt,
het is winderig.’
Onderweg was ik stil. Moe's vriendelijkheid maakte me in eigen oogen zoo zwart.
‘Heb je hoofdpijn?’ vroeg Gerda.
‘Neen,’ zei ik.
‘Je ziet zoo bleek; vindt u ook niet, Tante, dat Charrie er slecht uitziet?’ Gerda
zegt ook ‘tante’, maar ze is eigenlijk een achternichtje van Tante Louise.
Tante zag me een oogenblik scherp aan. ‘En nog geen half uurtje geleden, toen ik
bij je kwam, zag je er uit als een kreeft,’ zei ze. Maar, een oogenblik later, toen we
bij een apotheek waren, bleef ze opeens staan. ‘Och, Gerda, wil jij even zoo'n fleschje
salmiakpastilles voor me halen, ik ben zoo verkouden, en ik denk, dat zoo'n heele
dag in de open lucht me niet beter zal maken, 't is frisscher dan ik dacht.’
Gerda ging en Tante en ik bleven alleen staan. Ik dacht, dat nu het tijdstip gekomen
was, waarop ik de lang verwachte vermaning zou krijgen over
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mijn stuurschheid tegen Moe, maar die bleef uit. Tante pakte opeens mijn arm, nam
hem vertrouwelijk in den hare, en stapte een eindje met me op.
‘Als we thuis zijn, moeten we Moe maar eens een fermen zoen geven,’ klonk het
warm en hartelijk, ‘en dan nu maar weer een vroolijk gezicht gezet!’ Ik lachte Tante
toe, ik vond haar zoo aardig op dat oogenblik, maar och, terwijl ik lachte, sprongen
me warempel de tranen in de oogen.
Het scheen, dat Tante daar juist schik in had, tenminste ze knikte me goedkeurend
toe. Ik vond het niets aardig, maar gelukkig kwam juist Gerda met haar pastilles en
lette Tante verder niet op me.
Een vijf minuten later liepen we op de Stadhouderskade, waar we dadelijk werden
bestormd door opkoopers met tickets.
‘Alsjeblieft, mevrouw, tickets voor de Tentoonstelling, mevrouw, vijf en veertig
centjes maar.’
‘Dank je, man,’ zei Tante, maar de opkoopers lieten haar niet met rust, ze gingen
vlak voor ons staan, als om ons den weg te versperren. Tante kreeg een kleur, wat
zelden gebeurde.
‘Dankje,’ zei ze nog eens. Het klonk bijna dreigend.
‘Toe, mevrouw, alsjeblieft, mevrouwtje, vier en veertig, omdat uwé het is.’ Nu
stond de man vlak voor Tante's voeten, maar Tante liep in dezelfde richting voort,
ze weck niet voor hem. En hij ging, steeds achteruitloopend, met ons mee. Ik vond
het flink van Tante, maar keek toch links en rechts, of er soms iemand was, die ons
zag; het was zoo'n raar idee, een scène met een opkooper. Tante liep regelrecht naar
een kiosk, hij, altijd achterwaarts,
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ging denzelfden koers uit, druk sprekend, druk gesticuleerend. Ik geloof niet, dat hij
het meer deed in de hoop ons nog over te halen, maar alleen om ons te plagen. Toen
gebeurde, wat gebeuren moest. Met een stoot en een vloek bonsde hij tegen de kiosk
aan. Tante nam niet de minste notitie van hem. ‘Drie tickets, alstublieft,’ vroeg ze
aan de juffrouw uit de kiosk. En nu kregen we de helft van een winterhand te zien,
de andere helft was onder een gebreid zwart polsmofje verborgen. De dikke roode
vingers schoven drie kaartjes naar voren, en streken het geld over een krant naar
binnen, toen verdwenen ze voorgoed.
De man, die tegen de kiosk was aangebonsd, stond ons nog altijd kwaad aan te
zien, bij zich zelven mopperend. Ik geloof, dat hij ons heel graag had uitgescholden,
en dat hij het alleen voor zijn nering liet, want die was het ook, die hem een oogenblik
later haastig deed wegstuiven, om een ander slachtoffer met zijn koopjes te vervolgen.
‘Ik houd niet van opkoopers,’ zei Tante alleen, als ter verklaring, en met een
triomfantelijk gezicht knipte ze de réticule dicht, waarin ze haar portemonnaie had
opgeborgen.
Het tourniquet draaide ons naar binnen en we stonden in de breede gewelfde poort,
die onder het Museum door, naar het terrein voerde. Ik voelde me grappig klein in
dat reusachtige, hooge gewelf en ik scheen mezelf, in mijn net, modieus japonnetje,
een pop, een onbeduidend poppetje, klein en nietswaardig.
Aan de linkerhand was een beeld, dat me tot

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

47
kijken dwong en dat ik toch veel liever niet gezien had.
Het was een groot vrouwebeeld, met smartelijk verwrongen gelaatstrekken, het
heele lichaam als door pijn ineengekrompen. Het was me, of ik de hartverscheurende
jammerkreten hoorde van die ongelukkige, die, door lijden verteerd, zich de haren
uit het hoofd rukte. Dat moest het beeld zijn van de wroeging, van het te laat berouw,
van gewetensknaging over onherroepelijke, nooit goed te maken daden.
Ik huiverde nog, toen ik het niet meer zag, en in stilte hoopte ik, nooit zoo te
moeten lijden. O, als Moe eens stierf en ik k o n niet meer goedmaken, met den besten
wil niet, wat ik had misdaan, dan zou ik me ook zoo rampzalig, zoo bitter ellendig
gevoelen. Ik z a l het weer goedmaken, vanavond nog, v a n a v o n d nog, beloofde
ik mezelf, en die stille gelofte in dat sombere hooge gewelf stemde me plechtig. Ik
hoorde niet, dat Gerda iets tegen me zei, nog even keerde ik me om, om voor het
laatst die gefolterde vrouw te aanschouwen; toen liep ik voort, de poort uit, en we
stonden op het terrein.
Of het kwam doordat, als met een tooverslag, het zonnetje, dat zich gedurende
onze wandeling had schuilgehouden, met groote helderheid doorbrak, ik weet het
niet, maar opeens was mijn naargeestige stemming weg.
Ik ademde frisch en vrij op het groote open terrein, dat mij, stedelingetje, niet
verwend door natuur, het heerlijke gevoel gaf van buiten te zijn, ergens ver van de
stad. In een opwelling van vroo-
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lijkheid nam ik Gerda's arm, en zoo wandelden we verder. Anders houd ik er niet
van, gearmd te loopen; Tillie en ik, hoe intiem we ook met elkaar zijn, doen het nooit,
we vinden het te burgerlijk. Maar nu deed ik het, in een behoefte me een beetje te
geven, en ook, omdat ik het prettig en vertrouwelijk vond en omdat we zoo echt
kameraadjes waren op dat oogenblik, Gerda en ik, en we niet anders te doen hadden
dan het goede maar aan te nemen en er van te genieten.
‘Dit is net de papegaaienlaan uit Artis,’ zei Tante, ‘met bonte lampjes in plaats
van bonte vogels.’
Ik had de Tentoonstelling al tweemaal gezien, eens bij dag en eens bij avond, en
ze altijd prachtig gevonden. Nu is ze haast gedaan, met een maandje zal ze er niet
meer zijn, en van de opening tot nu toe, heb ik van niemand iets anders dan klagen
en schimpen gehoord. Ik begrijp niet, hoe de menschen zoo ondankbaar kunnen zijn.
‘Maar vindt u het dan niet beeldig, Tante, al die lichtjes, als je ze bij avond ziet?
Het zijn net guirlandes van edelsteenen, diamanten, smaragden, granaten en....
melkblauwe onyxen.’
‘Wát zeg je?’ vroeg Tante lachend.
Ik bloosde, ik was toch al niet zoo heel zeker geweest van die melkblauwe onyxen,
maar ik had ze een schitterend slot gevonden voor mijn glansrijke redevoering.
‘Onyxen,’ zei ik flauwtjes.
‘Misschien bedoel je opalen,’ zei Tante, ‘die k u n n e n blauw zijn, onyx is melkwit
met bruinachtige aderen. Jij moest het weten,’ ging ze lachend voort, ‘want het is
een steen, die in de mode komt.’
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Ik tobde niet lang over mijn vergissing. Met luchtigen tred stapten Gerda en ik over
het kiezel voort. Het was alles zoo recht prettig. De café's, luchtig gebouwd als
zomerhuisjes in tuinen, de besneeuwde rots, - een heerlijk plekje uit de Zwitsersche
Alpen, waarop ik mezelve droomde met Tillie, ons naar voren buigend over een
onmeetlijken afgrond, om Edelweisz te plukken; - de stoomboot in de verte, de
torentjes van Oud-Holland, de tentjes van den Wereldbazaar met hun kleurige waar,
de Oosterlingen zelf met hun bruine huid, roode mutsjes en witte tanden; de sierlijke
spitse daken van elegante kleine kiosken, de plompe Olifant met zijn houten staartje,
de kwieke kellnerinnetjes met haar puntige schoentjes, haar armbanden-gerinkel,
haar vroolijke gezichtjes en haar trippelpasjes; - de kermisachtige muziek, die uit
het Hippodrôme naar ons toe waaide en ons uit den Olifant tegenklonk, de
Zondagsmenschen, die uit waren, de snoepende kinderen met zuigende lippen, van
genot half dichtgeknepen oogen en smakkende tongen, - het Turkengeroep van
‘Gatschi baba, lekker, lekker!’ de vroolijke vlaggetjes, lustig wapperend in den wind,
- dat alles werkte opwekkend, maakte me plezierig, dartel, vroolijk, blij om te
huppelen!
Gerda was ook al in het Hoofdgebouw geweest, maar we liepen er toch nog even
in. Tante stapte regelrecht naar de Italiaansche expositie van marmeren beeldjes, en
toen naar de bronzen beelden. We genoten van de marmeren vrouwe- en kinderkopjes,
we hadden er onze eigen lievelingen, en Gerda en ik waren bijna aan het twisten
geraakt over de keuze
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van een beeldje, dat we zouden koopen, als we rijk waren, en dat we ons heele leven
lang, dagelijks voor ons wilden zien.
Tante maakte een eind aan ons gekibbel. ‘Wacht maar,’ zei ze, ‘tot het zoover is,
en kies dán.’
Tante had wel een beetje gelijk, maar ik zei, dat ik toch, in elk geval, dan dát
beeldje koopen zou; Gerda zei niets meer, ik zag, dat er heel even een lachje over
haar gezicht trok, en toen vond ik het niet eens meer prettig, het laatste woord te
hebben gehad.
We bleven niet zoolang in het Hoofdgebouw tot we moe en beu waren van het
kijken, Tante wist ons vóór dien tijd mee te troonen, en toen gingen we naar
Oud-Holland.
Het was nog vroeg en er waren niet zoo heel veel bezoekers. Toen we de
tentoonstellingsdrukte en het getjingel van de draaiorgels achter ons hadden, en op
het grachtje liepen, was het me of ik in een dorp was op Zondagmorgen, onder
kerktijd. Alles was zoo netjes en stil en vredig. Achter de kleine ruiten der huizen
moest de koffieboel klaarstaan, het water in den koperen ketel in de theestoof koken,
vaders pijp gereedliggen bij het komfoor, naast den grooten Bijbel met slot, en de
dikke poes in het zonnetje op het groen saaien kussen voor het venster liggen spinnen.
Het was zoo kalm en rustig, dat we allen een beetje onder den indruk kwamen.
‘Kijk,’ zei Gerda opeens, ‘er groeit gras ook.’
En dat was ook zoo; aan den waterkant, tusschen de steentjes, staken sprietjes gras
uit.
‘Ik weet niet, hoe jullie er over denkt,’ zei
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Tante opeens, ‘maar ik zou wel eens willen gaan zitten.’ Er viel niets tegen te zeggen,
en we stapten het Marktplein over, recht op het Melkhuis af.
‘Wie een kop chocolaad?’ vroeg Tante.
‘Ik alstublieft,’ zei Gerda. ‘En ik,’ zei ik ook.
‘Wat is dat?’ vroeg Gerda opeens, ‘bevroren cacao?’
‘O, dat kun je ook krijgen,’ zei Tante, ‘wil je dat eens hebben?’
Ik was ook wel nieuwsgierig, maar ik wilde me er niet aan wagen; ‘bevroren
cacao’, dat was zoo iets raars. Toen viel mijn oog op wat er onder stond: ‘chocolat
frappé’. Dat klonk heel anders, veel deftiger, veel uitlokkender. Ik vroeg dadelijk
ook om ‘gefrappeerde chocolade’.
‘Heb jelui zoo'n last van de warmte?’ vroeg Tante lachend, maar ze bestelde het
toch.
Ik vond het heerlijk, alleen begreep ik niet, waarom die oude Holllanders aan zoo
iets lekkers zoo'n leelijken naam gaven.
We hebben veel gezien, het Levend-sprekend-menschenhoofd en het Doolhof, we
zijn zelfs in de Duisternissen van Afrika geweest. Ik had er nooit meer van gezien
of gehoord dan die twee leelijke vrijpostige Afrikanen met hun hoorns, waarmee ze
zulke naargeestige geluiden maakten. Ik vond het eerst een beetje griezelig om naar
binnen te gaan, maar ik had er geen spijt van. Toen we het nauwe, kermistent-achtige
trapje op waren - halverwegen werden we nog verschrikt door een langen,
doordringenden kreet, ook uit dien hoorn - kwamen we op een galerij, vanwaar we
het uitzicht hadden op het
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schoone panorama aan onze voeten. Ik heb het pas gezien, en toch is het me nu of
het lang geleden is. Er was ook zooveel te zien. Onder ons het dal met palmen en
platanen en meer zuidelijke boomsoorten, alles e c h t . Kleine heuveltjes, met klimop
begroeid, de droge bedding van een riviertje, schilderachtige tentjes, - het was een
afwisselend schouwspel. In de verte - of liever, het leek ver, maar het was dichtbij was het aangelegde onmerkbaar op het doek voortgezet. In het verschiet bergen met
blauwe nevels, de toppen besneeuwd, ook sombere wouden; meer naar voren een
tijgerjacht, badende neushoorns, ook olifanten, wilden, reizigers met Panamahoeden,
inlanders onder hun pajong. Gerda en ik stonden, om het in Oud-hollandsch te zeggen,
‘gebluft’. We waren inderdaad sprakeloos van verbazing.
‘Zóó denk ik me nu Zwitserland,’ zei ik zacht tegen Gerda, want het was me of
een harde stem de illusie weg zou nemen. ‘Zie je die bergen aan den horizon?’
Gerda knikte.
‘En dat witte zijn zeker gletschers,’ fluisterde ik. ‘O, ik kan me best verbeelden,
dat wij een paar Alpenreizigsters zijn, en hier nu genieten van het schoone vergezicht!’
In stilte nam ik me voor - maar ik wachtte me wel, Gerda of Tante in mijn geheim
in te wijden - om met Tillie, in plaats van naar Den Haag, naar Zwitserland te gaan.
Dat zou wel veel meer kosten, maar we zouden onze reis ook kunnen uitstellen en
een jaar langer sparen.
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Ik zag ons al, Tillie en mezelf, met groote Alpenstokken in bergkostuum op den
Mont Rosa (die lijkt me nog het mooist, om den lieven naam); een beek, helder als
kristal en blauw als... opaal, zal ik nu maar zeggen, schoot over de rotsblokken naar
beneden, bruisend en opspattend met sneeuw en schuim. Heerlijk was het! Tillie
plukte een bouquet Edelweisz (Tante zegt, dat ze veel Alpenreizigers gekend heeft,
maar niet een, die zelf één Edelweisz heeft kunnen bemachtigen; maar dat kan ik
haast niet gelooven), Tillie plukte een bouquet Edelweisz, en in het haar had ze óók
een krans van die lieve witte bloemen gevlochten, en ik, ik stond droomend en
aanschouwde den azuren hemel en luisterde naar het zilveren gerinkel der
Alpenklokjes....
Tururululurulu!! Opeens was het uit met mijn gemijmer, - o, dat ellendige getoeter
van die afschuwelijke Afrikanen! Opschrikkend zag ik Tante en Gerda aan het andere
eind van de galerij, luisterend naar de verklaringen van den Franschman, die alles
als uit een boekje opdreunde.
Ik gaf er niet om, ik wou het niet eens weten, mijn eigen droomen amuseerden me
meer dan het droge gerammel van den gids. Gelukkig was het gauw gedaan, Tante
legde een dubbeltje op de groote schaal, die wel goud leek, maar het denkelijk toch
niet was. Het leek zoo erg klein, dat dubbeltje op die groote schaal, in mijn oog
scheen het een beleediging. Maar de Franschman vatte het anders op, hij boog beleefd
en bedankte door zijn gegalonneerde pet af te nemen.
‘Nu?’ vroeg Tante, en we gingen achter haar
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aan de trap af, die min of meer kraakte onder onze voeten, en waarin reten en kieren
waren, door welke het licht binnenkwam.
Toen gingen we naar de Mailboot, maar daar was ik al tweemaal geweest en ik
gaf er dus niet zooveel om.
‘Je kunt voelen, dat we op het water zijn,’ zei Tante, ‘het is hier erg frisch,’ en ik
zei: ‘Ja, tante,’ te goeder trouw, en ik merkte pas, dat ze den spot met me dreef, toen
ze voortging: ‘Maar nu is het hier ook een heel breed water.’
Van het schip af, was er van het water in het bassin al heel weinig te zien, we
keken er overheen. ‘Maar het is hier werkelijk koud,’ zei Tante, zeker om me een
beetje over mijn verlegenheid heen te helpen, ‘we moeten maar wat warms drinken.
Willen de dames een kop thee?’
Het was halfvijf en ik dacht dadelijk aan onze afternoon-tea, ik zag er Tante op
aan, maar ik merkte wel, dat zij er niets van wist, waar ik Truus en Tine en Annie in
mijn hart dankbaar voor was. We namen plaats in een tochtvrij hoekje en Tante
wachtte tot de kellner kwam.
We troffen een heel deftigen, een met een waardig embonpoint en nederbuigende
manieren.
‘Wat een rare man,’ zei Tante.
‘Zou het ook soms de oberkellner zijn?’ vroeg Gerda.
‘Welneen, kind, maar die heeren zijn tegenwoordig zoo verwaand, dat ze bijna
bersten.’
Tegen verwaandheid kan Tante heelemaal niet, en eerst toen de man uit het oog
was, zette ze weer een gewoon vriendelijk gezicht.
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We moesten lang genoeg wachten op de thee, maar ze kwam toch eindelijk, en met
een hooghartig air, zoo, of hij wel zoo goed was zich voor ons te vernederen, zette
hij ze op het tafeltje, voor ons neer.
‘Hoeveel is het?’ vroeg Tante, terwijl ze met een gewichtig gezicht - Tante doet
alles met groote securiteit - in haar beursje grabbelde.
‘Drie maal vijftien, dat is vijf en veertig!’ klonk het genadig.
‘Alsjeblieft,’ zei Tante en ze legde twee kwartjes neer.
De man nam ze op, liet ze met een edelen zwier in zijn zak glijden en stapte
zelfbewust voort, zonder een schijn van bedankje. Tante is al tegen het fooienstelsel,
en dat hij niet eens bedankte, was meer dan ze verdragen kon.
‘Kellner!’ zei ze met een vaste, heldere stem. Hij kwam dadelijk. ‘Het was vijf en
veertig centen, nietwaar, en hoeveel heb ik je gegeven?’
‘Twee kwartjes,’ zei de man verbluft.
Tante knikte. ‘Dus dan krijg ik nog vijf centen van je.’
Ik kan best begrijpen, dat hij op dat oogenblik Tante in zijn hart verwenschte, maar
in den grond van de zaak had ze toch gelijk.
Hij hield zich op zijn manier goed. ‘Eén, twee, drie, vier, vijf!’ Zoo telde hij één
voor één de centen op het tafeltje af. ‘Dank u beleefd,’ voegde hij er aan toe, met
een stem, die een snijdend sarcasme moest aanduiden, maar een beetje haperde.
Tante bleef heel kalm. ‘Niets te danken,’ zei ze alleen, en toen tot een kleinen
jongen, die een grooten
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bak met taartjes voor zich uit droeg: ‘Hier, ventje, trakteer je zelf eens, dat is voor
jou.’
De oogen van het ventje glinsterden. Hij nam het geld in de eene hand, en stopte
met de andere een grooten roomhoorn in zijn mond. ‘Dank u wel,’ klonk het nog dof
uit zijn proppenden mond. Tante lachte hem toe, en wij stapten op.
Het was tijd geworden om naar huis te gaan, en dat deden we ook.
Het beeld in de poort bracht me nog eens mijn voornemen, om thuis alles goed te
maken, in herinnering. Maar dat had ik niet meer noodig, ik was vastbesloten. Gerda
en ik gingen bij Tante's huis van elkaar, en ik nam met buitengewone hartelijkheid
afscheid van Tante.
Ze zag me even aan of ze wat zeggen wou; maar ze gaf me alleen een zoen. ‘Groet
je Moe van me,’ zei ze toen, en zoo ging ik heen.
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V.
Verzoening.
Ik heb het weer goedgemaakt. Ik schrijf liever niet op, hoe. Dat is iets tusschen Moeke
en mij. Wie later mogelijk mijn levensgeschiedenis zal lezen, en zelf veel van zijn
moeder houdt, zal het wel begrijpen.
Met Tine ging het ook heel makkelijk. ‘Dag Tine,’ zei ik het eerst, en zij: ‘Dag
Charrie.’
En ik weer: ‘Het is goed weer gebleven.’
‘Ja best, en heb je plezier gehad?’
Zoo werden onze zinnetjes hoe langer hoe grooter en ten laatste waren we in een
geheel gewoon gesprek gewikkeld en was het, of we altijd heel brave zusters geweest
waren, die nooit ruzie hadden gehad.
‘Wil je ook een praline?’ vroeg ik opeens, en ik haalde uit mijn zak een mooie,
met gefronst vloeipapier overtrokken doos voor den dag.
‘A.u.b.,’ zei Tine. Dat was een dwaze manier van haar om alstublieft te zeggen.
Ze had het zich
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aangewend, nadat ze eens in de brievenbus het volgende briefje had gevonden:
‘B.M. of T. of T.
Breng s.v.p. een b.t.h. en a.u.b. een p.r.p. - Ik moet o.v.b.
A.C.’
Moe had er niemendal van begrepen, Truus zag alleen, dat het van Annie kwam.
B.M. of T. of T. beteekende: Beste Moe of Tine of Truus.
‘Een meisje van school zal het zeker in de bus hebben gedaan,’ zei Moe. En Truus
had begrepen, dat Annie over moest blijven. Nu was het briefje bijna ontcijferd:
Breng s.v.p. een boterham, en a.u.b. een paraplu.
Een paraplu, dat begrepen ze ook, want het giet-regende, maar wat dat a.u.b.
beteekende, daar kwamen ze niet achter, voor Annie 's middags thuis kwam, die zei
dat het eenvoudig ‘alstublieft’ beteekende, en dat ze alles zoo had afgebroken, omdat
ze het briefje onder de les in haast had geschreven, en niet gewild had, dat, als het
verloren ging, iedereen het zou kunnen lezen.
Toen Tine nu lachend: A.u.b. zei, begreep ik wel, dat alles weer in orde was.
‘Neem er een p a a r ,’ drong ik aan en liet het plan om de doos alleen voor Tillie
en mezelf te bewaren, zooals ik me eerst had voorgesteld, meteen varen.
Annie kwam er ook bij, en omdat ze heel veel van pralines hield, en er bovendien
tusschen haar en mij geen bijzonder geharrewar geweest was, kwamen we dadelijk
op den besten voet.
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‘Waar is Truus?’ vroeg ik eindelijk en toen hoorde ik, dat ze dien dag bij Jet bleef.
Dat viel me tegen, háár had ik echt reden tot boosheid gegeven, en haar kon ik ook
niet met een praline paaien. Dat maakte me 's avonds een beetje stil. Ik had zoo graag
alles tegelijk in orde gemaakt.
Ik lag al in bed, toen Truus boven kwam.
Eerst stond ze nog een tijdje met Tine te praten.
‘Waren ze alweer zoo vroeg terug?’ vroeg Tine.
‘O ja, al vóór het eten,’ zei Truus.
‘En - ’ vroeg Tine, terwijl ze even wachtte alsof ze het gesprek wel wou aanhouden,
maar niet goed wist wat ze zeggen zou, ‘zijn jullie nog uit geweest vanavond?’
Truus begon zich zonder complimenten te ontkleeden, het was duidelijk te zien,
dat z i j er niet naar verlangde, de conversatie te rekken.
‘Neen,’ zei ze alleen.
Tine had tact genoeg om te voelen, dat Truus niet gestemd was tot praten; maar
ze deed of ze niets merkte.
‘Was Prinsen bedroefd over het overlijden van zijn oom?’
‘Och, welneen,’ zei Truus kort, ‘hij kende hem ternauwernood. Het moet altijd
een zonderling mensch geweest zijn, die zich zoo weinig mogelijk met zijn familie
bemoeide, uit vrees, dat ze hem plukken zouden. En,’ ging Truus voort, terwijl ze
trotsch het hoofd in den nek wierp, ‘daar hoefde hij toch waarlijk niet bang voor te
zijn!’
Men zou gezegd hebben, dat Truus zelf een geboren Prinsen geweest was, zoo
trok ze het zich voor die menschen aan.
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‘O,’ vorschte Tine, ‘had hij zooveel geld, die oom?’
Truus stond al in haar nachtjapon, ze nam den borstverwijder, die in de hangkast
was opgeborgen, en rekte hem met een paar forsche rukken uit.
‘Dat heb ik niet gezegd,’ zei ze, ‘alleen, dat hij voor wát hij had heel bang was.
Nu, - je begrijpt, dat zij hem met hun bezoeken niet lastig hebben gevallen.’
‘Zeker niet,’ zei Tine. ‘Nu, nacht Truus,’ en ze stond op het punt de kamer uit te
wippen.
‘Is mevrouw Prinsen zijn eenige nicht?’ vroeg ze, schijnbaar onverschillig.
Truus scheen een heel moeilijken gymnastischen toer te doen, tenminste ze gaf
eerst geen antwoord, en eindelijk kwam er, met inspanning: ‘Ja.’
Tine knikte tevreden. ‘En neven zijn er ook niet?’ vroeg ze onschuldig.
Met een slag vloog de borstverwijder, die juist gespannen was, tegen den muur,
en het was een buitengewoon geluk, dat hij niet de lampetkom verbrijzeld had of in
den spiegel was terechtgekomen.
‘Ik word wee van je gevraag,’ zei ze eindelijk, terwijl ze met een boetvaardig
gezicht naar het behangsel keek, dat, evenals het grondpapier en het linnen, geheel
dóór was. Toen raapte ze het noodlottige werktuig op en borg het weg. Tine was al
weggevlucht, maar nu stak ze toch nog even haar hoofd om de deur.
‘Nu, wel te rusten, Truus, dank je voor je lankmoedigheid en voor de inlichtingen,’
en toen verdween ze voorgoed.
Ik dacht, dat Truus boos was, maar dat bleek volstrekt niet het geval te zijn. Toen
Tine weg was,
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stapte ze ook niet, zooals ik verwacht had, dadelijk in bed.
‘Ze gaat zeker nog met de halters werken,’ dacht ik, maar ook dat gebeurde niet.
Ze ging op Tine's oud klein vouwstoeltje zitten, wat ze anders nooit doet, met den
rug tegen de leuning, en ze vouwde de handen boven het hoofd samen. Ik was zoo
verbaasd, ik kende haar niet. Maar toen ze een poosje zoo met gesloten oogen gelegen
had, meende ik dat ze was ingeslapen, en ik wilde haar juist gaan roepen, toen een
glimlach over haar gezicht gleed. Ze opende de oogen en bleef nog een poosje in het
kaarslicht staren. Toen stond ze plotseling op, ging voor haar bureautje zitten en
kladde bij het kaarslicht wat op een papiertje. Tine zegt, dat Truus af en toe ‘lijdende
is aan hoogere aspiraties’, waarmee ze dan bedoelt, dat Truus zich aan het maken
van verzen te buiten gaat.
Dat scheen nu ook het geval; zeker weer een gymnastiekliedje, dacht ik, of een of
andere marsch om op te loopen.
Maar het kan maar een heel klein liedje geweest zijn, want ze was dadelijk klaar.
Er was een stille, tevreden lach op haar gezicht, toen ze het geschrevene overlas,
daarom begrijp ik niet, waarom ze het tegelijkertijd verscheurde. Maar misschien
kende ze het, daar het zoo klein was, al uit het hoofd.
Nu blies Truus de kaars uit, en zou ze werkelijk in bed stappen.
‘Truus,’ zei ik.
Het scheen dat ze schrikte.
‘Ben je nog boos op me?’
‘Boos?’ blijkbaar begreep ze me niet eens en was ze met haar gedachten heel
ergens anders.
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‘Om dien brief,’ zei ik zacht, en toen wachtte ik.
‘Och, neen,’ zei Truus hartelijk, ‘eigenlijk was het ook zoo heel erg niet.’
Toen bukte ze zich over me heen, en gaf me een zoen.
‘Het is goed, dat mijnheer Prinsen je geen geheimen schreef,’ zei ik, nu ik merkte
dat ze het niet zoo erg vond.
‘Ja, dat is het net!’ zei Truus, met een ernstig gezicht, en toen begon ze opeens
weer te lachen. ‘Nu, wel te rusten, kindje,’ zei ze.
Dat beschermende ‘kindje’ hinderde me wel een beetje, maar overigens was ik
blij, dat alles zoo goed was afgeloopen, en welgemoed sliep ik in.
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VI.
Truus is verloofd.
Truus is geëngageerd!
Ik val maar met de deur in huis.
Vraag: met wien?
Antwoord: met een gymnastiekonderwijzer.
Tillie en ik noemen het een mésalliance. Het doet me plezier, dat zij er tenminste
evenzoo over denkt als ik. Zij is trouwens wél de eenige.
Mama is er er blij mee, omdat Truus gelukkig is.
Gelukkig: hoe kán je nu gelukkig zijn als je met een gymnastiekonderwijzer trouwt
op een salaris van 'n duizend gulden.
‘Buiten de particuliere school,’ zegt Truus met een van geluk stralend gezicht, ‘en
de privaatlessen.’ Dat laatste zegt ze op een toon of hij, in plaats van vier, wel honderd
lessen heeft.
Dat is met elkaar een vijftienhonderd gulden; ze hebben het me wel niet gezegd,
maar ik kan het op mijn vingers narekenen. Het geld vind ik nog het ergst niet, hoewel
Tillie, die er meer verstand van
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heeft dan ik, het een hongerloon noemt. Wat ik zoo vreeselijk vind, is, dat hij les
geeft aan openbare lagere scholen; wat klinkt dat echt bij den grond, dat: ‘lagere.’
Was hij tenminste nog maar leeraar aan de Hoogere Burger- of aan de Handelsschool,
of aan het Gymnasium. Ja, dat laatste zou nog te verdragen zijn. ‘Mijn zuster is
geëngageerd met een leeraar aan het Gymnasium!’ Dat klinkt nog eenigszins. Maar
nu, gymnastiekonderwijzer!
Ja, het is wél een mésalliance, een ongelijk huwelijk, een huwelijk beneden haar
stand, een wanverbintenis.
Tine is er heel genoeglijk onder. Ik begrijp het eigenlijk niet goed van haar. Maar
ik denk wel dat het voornamelijk dáárdoor zal komen, dat zij de heele zaak vooruit
heeft zien aankomen. Daar is ze nu natuurlijk trotsch op. Daar pocht ze op, ieder
oogenblik.
Ik niet, ik heb er niemendal van begrepen; hoe kon ik ook, hoe zou ik zoo iets ook
hebben k u n n e n begrijpen?
Annie is uitgelaten van blijdschap. Ze vindt het zóó heerlijk, dat we een broer
krijgen, ze stelt er zich zooveel van voor. Ze vindt het leuk, dol, gezellig, ik weet
niet wat al meer. Maar Annie is nooit recht wijs geweest.
Omdat het T r u u s is, daarom is alles nu mooi en lief. Maar als ík eens met hem
geëngageerd was geweest, dan zou je wat gehoord hebben; dan zou ze er wel het
noodige over te zeggen hebben gehad!
Het geval was zóó. Het was Zondag, een maand ongeveer na het bezoek aan de
Tentoonstelling. Het
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was slecht weer, maar ik was toch Tillie gaan afhalen om samen wat te gaan wandelen;
maar ze wou liever niet.
‘Kom boven,’ zei ze.
‘Ben je je strafwerk aan het maken?’ vroeg ik, want we hadden beiden op school
een berg strafwerk gekregen, omdat we elkaar onder de les briefjes hadden
overgereikt.
‘Neen,’ zei ze, terwijl ze langzaam haar blonde lokken schudde - Tillie heeft zulk
beeldig krullend haar - ‘neen, ik ben aan het schilderen.’
Toen traden we arm in arm haar kamer binnen. Een groote kamer met een mollig
kleed; Annie, die wel eens met me mee is geweest, noemde het ‘totaal verschoten,
maar nog niet heelemaal versleten’. Nu, ieder, die Annie maar even kent, weet, hoe
hatelijk ze soms kan zijn. Het kleed heeft vroeger in het ‘salon’ gelegen, en het is
waar, dát het min of meer verbleekt is. Maar het patroon is zoo prachtig, de bloemen
vormen grillige, sierlijke guirlandes, en dat de kleuren nu iets mats hebben, misstaat
volstrekt niet. Ook zijn er werkelijk hier en daar gleden en gesleten plaatsen in, maar
het is juist iets voor Tillie, om die op een ongezochte en natuurlijke manier te
maskeeren door een haardkleedje, voetkussens, een geitevelletje en dergelijke.
Niemand dan Annie, die in haar nonchalance over het geitevelletje struikelt, en het
voetkussen verschuift, zou het dan ook ontdekt hebben.
Maar het tapijt is niet het eenige moois in Tillie's kamer. Er staat ook een crapaud,
die schilderachtig bekleed en gedrapeerd is met gebloemd sits. Dan een sofa, die
naar haar kamer is overgebracht,
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omdat er een poot aan mankeert, maar die is nu door twee stoven vervangen en je
kunt er niets van zien. Alleen als je er op gaat liggen of zitten, helt ze een beetje, dat
is al. Dan, recht tegenover de sofa, een groote, ouderwetsche spiegel met gouden
lijst, daaronder links en rechts de aspedistra's, twee hoog opgeschoten, schrale planten,
die iets stijfs en deftigs aan het vertrek geven, als hooge waskaarsen in kandelaars.
Tillie heeft al eens geprobeerd, om klimopranken langs den spiegel te leiden, daarom
heeft ze van afstand tot afstand kleine draadnagels in de lijst geslagen (het is een
oude lijst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, ze is bijna geheel verveloos en het
spiegelglas is ook een beetje verweerd, op enkele plaatsen), maar dat is haar nooit
gelukt. Tillie denkt, dat het aan de meid ligt, die er de ranken met stofafnemen weer
afnam, en er ook op een keer met een nijptang alle draadnagels uitgetrokken heeft,
onder voorwendsel, dat ze er zich de hand aan openhaalde. Natuurlijk heeft Tillie ze
er weer in gemaakt, maar de klimopranken zijn toch verdord.
Ik houd van Tillie's kamer, maar toen ik er Zondag binnentrad, was ze artistieker
dan ooit. De tafel stond in een hoek tegen den muur en daarop, in strengen eenvoud,
juist in het midden, recht als een kaars, het onderstuk van een beenen naaldenkoker,
waarin een lang, stijf ijzerdraad en daar bovenop een soort van lelie van wit
vloeipapier, één blaadje naar rechts, één gelijk en gelijkvormig naar links, en één
middenin, dat naar voren gebogen was.
Waar anders de tafel was, stond nu een ezel.
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Ik kende hem wel, het was er een uit den Tweeguldensbazaar, Tillie had hem uit de
zijkamer gehaald, waar hij anders stond met een schilderij er op. Hij was heel lief,
van ebbenhout, of hout dat er op leek, maar dat doet er niet toe, en Tillie had hem
kunstig gedrapeerd met een rooden zijden doek.
Nu droeg hij een groot grijs teekenpapier, waarop Tillie het stilleven, de lelie in
den naaldenkoker, geschetst had.
Tillie en ik zijn, zooals ik, naar ik geloof, al eens gezegd heb, altijd bijzonder
hoffelijk tegenover elkaar. We gedragen ons graag als dames uit de groote wereld.
‘Het is me aangenaam je thuis te treffen,’ zei ik, terwijl ik haar een kus op de wang
gaf. Tillie kuste mij terug, en, met een gracieuse beweging van haar hoofdje: ‘Het
is mij ook lang niet onverschillig, je te zien, chérie!’
Ik moest, heel even, lachen. O, als Truus of Annie ons, hoofsche poppetjes, eens
gezien hadden! Maar gelukkig waren zij er niet bij, en wat doet het er ook eigenlijk
toe, dat wij ons elegant en netjes willen bewegen?
‘Het is vreeselijk weer, hè?’ begon ik.
‘O, een tempête!’ zei Tillie, ‘kom gauw bij het vuur, ma mie, en warm je arme
natte voetjes.’
Mijn voetjes, die in stevige Engelsche laarzen staken, waren niet zoo arm en nat,
als Tillie wel dacht, maar ik was haar toch in mijn hart verplicht voor haar
zorgzaamheid.
In Tillie's kamer brandde een petroleumkacheltje met gekleurd glas, dat een
warmen, rooden gloed gaf aan de matte bloemen van het kleed.
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‘Hoe vindt je deze schets?’ vroeg Tillie, terwijl ze me haar werk liet zien. Het leek
goed op het voorbeeld, de naaldenkoker, het ijzerdraad, de bladen van vloei, - alles,
alleen waren er nog met waterverf gele, gekrulde meeldraden bijgeteekend. Eerlijk
gezegd, vond ik het niet mooi, of eigenlijk, bepaald leelijk. Maar ik weet bij
ondervinding hoe onaangenaam het is, als ons zoo iets botweg gezegd wordt, mijn
zusters doen me maar al te dikwijls met haar onopgesmukte waarheden zeer, en
daarom verbloemde ik mijn meening min of meer en zei: ‘Beeldig’.
Je moet zulke vriendinnen zijn als Tillie en ik en zoo zielsveel van elkaar houden,
om elkaar zoo volkomen te begrijpen.
‘Wát vindt je er niet mooi aan?’ vroeg Tillie zachtzinnig.
En toen ik zweeg, omdat ik niet den geschikten vorm voor mijn gedachten kon
vinden: ‘Ik vrees een beetje, Charrie mia, dat je de idee niet begrijpt. Weet je nog
wel die moderne schilderijen op de Driejaarlijksche tentoonstelling? Er waren er bij,
in de nieuwe richting gemaakt, streng, met stijve lijnen. Ik weet het wel, Charrie, je
behoeft het voor mij niet te verbergen - waarom zou je ook? - maar jij hadt niet met
die richting op. Ik wel. Daarom probeer ik ook in dien trant te werken.
‘Ik ben nu bezig met een enkele orchidee op langen stengel. Zie je, ik had geen
echte, en nu heb ik er maar een gemaakt. Het is een zeldzame. Vindt je het niet een
mooi idee, dat ik ze in zoo'n sober ivoren vaasje gezet heb?’
Ik beken, dat ik tusschenbeide wel een beetje
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stomp ben en dat ik niet zoo teer en fijn voel, als Tillie. ‘Is het dan geen beenen
naaldenkoker zonder deksel?’ vroeg ik.
Tillie zag me even aan. ‘Meen je het?’ vroeg ze, ‘of railleer je?’
Ik verklaarde haar zoo plechtig mogelijk, dat het mij ernst was. Toen zag ze me
aan met een blik, waarin tegelijk iets droevigs en iets medelijdends was: ‘Ik wil wel
mijn best doen het je uit te leggen: maar eigenlijk moet je zoo iets voelen. Je hebt
gelijk, het is een naaldenkoker, maar voor m i j is het een rank vaasje van oud ivoor,
alleen daarom, omdat ik het er in zien wil.
‘Natuurlijk,’ ging ze met een meewarig lachje voort, ‘had ik wel een ander vaasje
kunnen nemen, d i t bijvoorbeeld,’ en ze wees op een net, klein vaasje met een gezellig
rond buikje, ‘maar dat is mijn bedoeling niet, dat is niet in den stijl. Zoo iets moet
je voelen.’
Ik bekende deemoedig, dat ik het zoo niet had ingezien, en ik ging zelfs zoover,
te zeggen, dat ik wel begrijpen kon, waarom er bij zoo'n lange schrale bloem ook
een mager vaasje paste.
‘Mager is geen goed woord, Lottie,’ zei Tillie vriendelijk, ‘maar als je teer en
slank en fijn bedoelt, wat eigenlijk hetzelfde is - het hangt er maar van af, hoe je het
noemen wilt - dan heb je gelijk.’
Ze sloeg haar arm om mijn middel, en in stille vriendschap bleven we zoo een
poosje naast elkaar op de canapé zitten.
‘Wil ik je nu eens eerlijk zeggen, waarom ik
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thuis blijf?’ vroeg Tillie vertrouwelijk. En, toen ik knikte: ‘Niet om het weer. Jou,
die ik boven alles vertrouw, zal ik de heusche waarheid zeggen.’
‘Om je strafwerk?’ vroeg ik, want daar had ik zelf den heelen morgen aan
geploeterd.
Tillie schudde grappig verdrietig het hoofd. ‘Neen, babarinnetje,’ zei ze, en toen
heel zachtjes vlak aan mijn oor: ‘Om de kunst.’
Ik begreep haar niet recht, en wachtte.
‘Zie je, ik had zoo'n behoefte me vanmiddag eens heelemaal aan het schilderen te
wijden. Ik voel, dat het nogal goed zal worden.’
Ik begon meer en meer respect te krijgen voor Tillie's talent. ‘En,’ vroeg ik, ‘als
het goed wordt, wat denk je er dan mee te doen?’
In gedachten zag ik de zeldzame orchidee, die me hoe langer hoe natuurlijker
voorkwam, al als een bekroonde aquarel op een of andere wereldtentoonstelling.
Tillie kreeg een kleur en lachte bescheiden: ‘O, dat weet ik nog niet, ik zal maar
eerst afwachten,’ zei ze.
‘Wil ik je dan maar alleenlaten?’ In mijn offervaardigheid was ik al opgestaan.
Tillie trok me bij mijn hand terug. ‘Neen, blijf jij nu stilletjes op de sofa liggen,’
zei ze, ‘als ik weet, dat je bij me bent, en ik je vriendelijk gezicht zie, voel ik me veel
meer geïnspireerd.’
Tillie zette zich nu op haar crapaud voor den ezel en ik keek nauwlettend toe.
‘Wil ik je wat voorlezen?’ vroeg ik opeens.
‘Je bent heel lief,’ zei Tillie, ‘maar wil je nog liever zijn?’
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Ik wachtte. Tillie zweeg.
‘Ik durf het je haast niet vragen,’ zei ze eindelijk.
En ik, bemoedigend: ‘Doe het maar.’
‘Zul je heusch niet boos worden?’ En toen, ziende, dat ik door al dat gevraag een
beetje moeilijk werd: ‘Ik wou je smeeken, smeeken, hoor Char, of jij vast aan mijn
strafwerk wilt beginnen. Ik ben bang, dat ik er met dat schilderen niet aan toe zal
komen.’
Het leek me niets. Ik had zelf den heelen morgen al strafwerk zitten schrijven.
‘Zou ze’ - ik bedoelde natuurlijk de onderwijzeres - ‘het niet kunnen zien, dat i k
het gedaan had?’
Tillie zag me aan met een stil verwijt in haar blauwe oogen.
‘Dat weet je wel,’ zei ze, ‘als je rechtop schrijft, kan ze er niets van zien, ze kent
onze handen toch bijna niet uit elkaar. Maar als je het liever niet doet, Charrie, zeg
het dan eerlijk. Dan berg ik mijn verfboeltje eenvoudig op, en ga het zelf doen.’
Ik voelde wel, dat Tillie het meende, ze zag me zoo oprecht aan, maar o, ik had
zoo bitter weinig lust. Ik was zoo dolblij geweest, toen ik 's morgens zelf klaar was.
‘Ik zie het al,’ zei Tillie en ze stond op van haar crapaudje en nam het werk in de
hand. Maar toen sprong ik ook op, met zooveel vuur, dat de sofa wankelde.
‘Toe, blijf alsjeblieft zitten,’ zei ik, ‘geef me maar gauw papier en pen en inkt,
dan zal ik beginnen.’
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‘Je bent een schat,’ zei Tillie en ze kuste me zóó hartelijk, dat het me speet, niet veel
vlugger met mijn aanbod te zijn geweest. ‘Je bent een darling, my dear, to be sure!’
zei ze.
Ik heb haar dadelijk de vertaling gevraagd, want Tillie weet wel, dat ik niets van
het Engelsch ken en ook, dat ik het graag zou w i l l e n kennen. En nu schrijf ik het
op, dat ik het maar niet vergeten zal. ‘Je bent een snoes, dat is zeker,’ beteekent het.
Ik ben blij, dat ik het weet. Ik heb het zóó lang herhaald tot ik het zelf vlot kon zeggen.
En als een van de zusters nu eens bijzonder lief voor me is, zal ik het haar óók eens
zeggen.
Tillie schilderde, en ik pende, tot mijn vingers er moe van waren. We spraken niet.
Af en toe zag ik Tillie met een ernstig gezicht naar haar model kijken om dan weer
met ijver aan het werk te gaan. Ik krabbelde voort. Opeens merkte ik, dat ik geen
lijntje meer op het papier zien kon, zoo donker was het intusschen geworden. Ik had
maar op het gevoel af voortgeschreven.
‘Kun jij nog zien?’ vroeg ik opeens.
‘Ik ben aan het mengen,’ zei Tillie, ‘maar je hebt gelijk, het is heel donker
geworden. Neen, blijf jij maar zitten, Char, ik zal het licht wel aansteken.’
En dat deed ze terwijl ik de gordijnen liet zakken. Het was grappig, zooals opeens
het tooneel veranderd was door de lamp, die met haar groseille kap van gefronst
vloei zoo'n teer, zacht licht over alles tooverde.
‘Ben je opgeschoten?’ vroeg ze.
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‘Ik ben bijna klaar,’ zei ik triomfantelijk, ‘nog één bladzijde.’
Bijna was ik weer voortgegaan, toen Tillie me de pen uit de hand nam.
‘Nu mág je niet meer schrijven,’ zei ze, ‘de rest zal ik vanavond wel doen; ik wil
volstrekt niet, dat je nog voortgaat.’
En toen ik tegenstribbelde, want het kon me inderdaad weinig schelen om ook dat
eene blaadje nog te schrijven, bergde ze één, twee, drie alles op.
‘Waar is je aquarel?’ vroeg ik nu, terwijl ik mijn oogen wreef, die pijn deden van
het staren op de regels in het donker, en nu zag ik ze staan op den ezel, maar ze was
overdekt met een wit vloeipapier.
Heel voorzichtig nam Tillie het er af. ‘Hoe bevalt het je?’ vroeg ze.
Nu vond ik het werkelijk beeldig. Dat kwam zeker doordat ik het nu beter begreep.
Dat de meeldraden in regelmatige kronkelingen opstaken als kleine, gele
kurketrekkers, was natuurlijk in den stijl en paste bij het stemmige en strenge van
het geheel. Ik zag naar Tillie op met stille, eerbiedige bewondering. Dat wit van de
blaadjes stond zoo mooi op het grijze papier, en de matgouden strik, dien Tillie er
bij gephantaseerd had, een stijve strik van twee lusjes en twee eindjes, werkte het
bovengedeelte van den ivoren bloemdrager keurig af.
Ik had nog altijd geen antwoord gegeven. Ik kon geen enkel woord vinden, dat
sterk genoeg mijn bewondering uitdrukte. Beeldig, prachtig, innig-lief, allersnoezigst,
verrukkelijk, - het was allemaal zoo flauw, zoo weinig zeggend.
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‘Nu?’ vroeg Tillie met een zacht stemmetje.
‘Mooi,’ zei ik alleen, maar op een toon, die geheel uitdrukte, wat ik bedoelde, en
tegelijk gaf ik haar een kus.
‘Eh bien, ma mie,’ zei Tillie, en vóór ik het goed begreep, had ze de aquarel op
mijn schoot neergelegd, ‘c'est à toi, ma chérie, parce que je t'aime!’
Ik was sprakeloos. ‘Voor mij?’ stamelde ik, terwijl ik voelde, dat ik een hooge
kleur kreeg. Ik was werkelijk beschaamd door zooveel grootmoedigheid. En ik, wie
het zooveel strijd gekost had, dat werk voor haar te maken!
Ik bedankte Tillie op een hartstochtelijke manier, maar ze wilde er niets van weten.
Ze trok me weer naast zich op de canapé en zei: ‘We hebben nog een halfuurtje, laten
we het nu goed besteden en een beetje gezellig babbelen.’
‘Waarover?’ vroeg ik, nog geheel onder den indruk van Tillie's vorstelijk geschenk.
‘Over alles,’ zei ze, ‘wij, entre nous, kunnen alles bespreken, we hebben geen
geheimen voor elkaar. Hebben we wel?’ liet ze er op een lief, innemend toontje op
volgen, en ik haastte me te zeggen, dat ze volkomen gelijk had.
‘Hoe zal het toch later zijn,’ vroeg Tillie, na een poosje, ‘als we niet meer op school
zijn?’
Ik had er ook al zoo dikwijls over gedacht, maar ik was nooit tot klaarheid
gekomen.
‘Wat er ook gebeure,’ zei ik, want dát alleen was me glashelder, ‘we zullen altijd
vriendinnen blijven, nietwaar?’
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‘Auf ewig!’ zei Tillie theatraal en ze schudde haar blonde krullen en trok een
vastberaden mondje.
‘Ja,’ zei ik ook, plechtig.
‘Maar wat ga je nu doen?’ vroeg ik na een poosje.
‘Doen?’ vroeg Tillie, ‘hoe commun!’
Ik zuchtte; ja, het was ook wel commun, om iets te m o e t e n doen, maar ik vreesde
dat het er later, bij mij tenminste, toch van komen zou. Ik wilde het voor Tillie ook
niet verborgen houden, en zei heel zacht en alsof ik haar vooruit verschooning vroeg:
‘Ik denk, dat i k het toch wel zal moeten. Zie je, Tillie, Mama is weduwe.’ (Tegen
Tillie spreek ik altijd over M a m a ).
Tillie leunde met haar blond hoofdje op het sofa-kussen.
‘Kein Mensch musz müssen,’ zei ze weemoedig, terwijl ze met haar slank handje
gesticuleerde.
‘Maak je vóór den tijd geen zorgen, Charrie,’ troostte ze, ‘zie je, ik denk, dat het
niet noodig zal zijn, dat je “in's feindliche Leben” trekt. Ik denk dat er wel iets
gebeuren zal....’
‘Wat dan?’ vroeg ik gretig.
‘Wel, par exemple,’ zei Tillie, ‘dat je trouwt met een schatrijk edelman. Het moet
heerlijk zijn om met een edelman te trouwen, hè? Met een graaf of een baron
bijvoorbeeld. O, stel je toch voor, Charrie: Madame la comtesse, madame la baronne!
Wat een klank, hè?’
Ik was niet heelemaal door Tillie meegesleept. ‘Maar,’ zei ik schroomvallig, want
ik vreesde door mijn gelijkvloersheid haar illusies te verstoren,
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‘maar, Tillie, dat kan toch niet, op mijn veertiende jaar?’
Tillie lachte; er was iets geduldigs in haar lach, alsof ze tot het uiterste haar best
wilde doen mijn dwaze woorden aan te hooren, maar ook iets weemoedigs, waardoor
ik merken kon, hoe wreed ik geweest was.
‘Och, die bedenkingen,’ zuchtte ze. ‘Wil ik je eens zeggen, Tillie, hoe i k me het
leven voorstel?’
Ik knikte en Tillie begon.
Ze lag nog altijd op de sofa, den zachten gloed van de groseille kap op haar fijn,
blank gezichtje. Achteloos speelde haar voet met het goudleeren pantoffeltje. Ik zag,
dat de zool was versleten, en dat er ook een klein gaatje in den hiel van haar zwarte
kous was. Het speet me, dat ik het gezien had; ik nam het mezelf kwalijk, ik vond
het juist iets voor Annie om dergelijke hatelijke kleinigheden op te merken; maar ik
kon er niets meer aan doen, ik beloofde mezelf alleen, er geen oogenblik meer op te
letten, en onafgebroken bleef ik ook naar Tillie's gezichtje zien.
Het is verwonderlijk, maar als je van iets heel geen notitie wilt nemen, schijnt het
wel, of je er toe gedwongen wordt, of je het juist doen m o e t . Voortdurend zag ik
een schemering van het op-en-neergaande voetje, en al zág ik het niet inderdaad want ik fixeerde letterlijk Tillie's haar en haar hoofdje en het kussen, waarop ze lag
- ik zag het dan toch in den geest. Dat maakte ook, dat ik met mijn gedachten niet
zoo bij haar woorden was als ik wel gewild had.
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‘Charrie,’ begon ze, als droomend, ‘als we bevrijd zijn van de zware kluisters, die
ons aan school binden’ - wat doet het er toe, of er misschien wat op die beeldspraak
te zeggen valt, i k voelde wel hoe Tillie het bedoelde - ‘als we niet meer op de aarde
behoeven te kruipen, als lage, nietige wormen, maar onze vleugels ontplooien en in
vrijheid kunnen rondvliegen als de kapel; - als de geheele wereld voor ons is, pour
ainsi dire...’
Hier hield Tillie even op, ze scheen zelf het gaatje in haar kous te bemerken, ze
kleurde en in een seconde had ze er het pantoffeltje overheen getrokken, met een
onderzoekenden blik op mij, of ik het mogelijk gezien kon hebben. Maar ik hield
me goed, voor niets ter wereld zou ik haar verlegen hebben gemaakt. Tillie was
gerustgesteld - van dat oogenblik fa hield ze haar voetje stil, wat me veel genoegen
deed - en ze vervolgde: ‘Waar was ik ook?’
Ik was het door dat intermezzo ook vergeten en kon haar niet dadelijk op weg
helpen.
‘Het doet er ook niet toe,’ zei ze, ‘ik wou maar zeggen, dat als we verlost zijn van
de slavernij van het schoolleven, als geen tyrannieke schooljuf ons meer kwelt met
verlagenden en geestdoodenden arbeid, dat we eerst dán zullen beginnen te leven.
‘Allereerst werp ik me in de armen van het dolce far niente,’ en met een blik op
mijn verwonderde oogen: ‘wijd ik me geheel en al aan het zoete nietsdoen.
‘O, nietsdoen, Charrie, is dat niet het heerlijkste, dat zich denken laat? Het
allerheerlijkste? Niets dan droomen en peinzen, en de zee hooren ruischen en
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zoete bloemengeuren inademen? Ik stel het me zóó voor: Papa heeft geld, en hij
zendt ons, jou en mij - want hij zal begrijpen, dat het leven zonder jou me niets is naar Scheveningen. Daar brengen wij den zomer door. Ruik je de zeelucht al niet en
zie je ons niet, jou in het rose (want dat is je kleur), mij in het wit, elk in een grooten
badstoel, als bloemen in een mandje? Daar ontluiken we, als het ware. En ik ga me
aan de kunst wijden. Ik ga schilderen, een zonsopgang, een zonsondergang, de zee
bij maneschijn. En jij zingt, - o, wat zal ik heerlijk kunnen schilderen, geïnspireerd
door jouw zang. Je hebt zoo'n hemelsche stem, Char....’
Ik protesteerde, gestreeld, maar Tillie ging voort.
‘Ik geloof, dat ik onze roeping voor me zie. Wij verlaten elkaar niet. Jij reist als
zangeres, ik als schilderes de wereld door. En wij leven van roem en van vriendschap,
en natuurlijk van de schatten, die we met onze kunst verdienen.’
Tillie zweeg en ik ook, ik was bang, dat woorden onze stemming zouden verstoren.
Mij scheen het toe, dat Tillie zich de toekomst wel wat heel rooskleurig dacht, maar
ik durfde het niet zeggen. Wat haar betrof, kon alles best uitkomen, maar hoe zou
het met mij gaan? Ik had niet zoo'n sterk geloof in mijn stem, als Tillie; hoewel, dat
moet ik bekennen, dit meer aan mijn zusters dan aan mij ligt, want zij zijn er altijd
op uit, me voor vleitaal te bewaren. Als ik eens een enkelen keer mijn lust tot zingen
botvier en mijn hart in een ongebreideld lied lucht geef, lachen ze me altijd uit.
Mogelijk begrijpen ze het niet. Truus heeft heel geen gevoel voor muziek,
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Annie geeft altijd voor, dat mijn zingen haar hindert bij haar rekenwerk; alleen Tine,
mijn leermeesteres, zegt, dat ik een lieve stem heb en ook werkelijk heel aardig zing,
als ik het maar zacht doe. Dit is de hoogste lof, dien ik thuis krijg: ‘Werkelijk heel
aardig.’
Ik zou het oordeel wel eens willen weten van Patti's zusters over haar zang (als
Adelina Patti tenminste zusters gehad heeft, wat ik voor haar niet hoop), of van de
zusters van Minnie Hauck of van Madame Albani. Ik denk, dat die zich ook niet zoo
heel gunstig over de stemmen harer talentvolle zusters hebben uitgelaten. Dat troostte
me eigenlijk een beetje, en ik begon aan de mogelijkheid van Tillie's droomen te
gelooven en nam me voor, me dagelijks flink te oefenen, tegen alle smeekbeden van
Truus en Annie in.
Ik hoorde in een andere kamer een pendule slaan, en ik sprong op van de sofa,
want het was laat geworden, te laat al voor me om op tijd thuis te zijn.
‘Och, waarom kunnen we toch niet altijd bijeen zijn, waarom zijn we geen zusters?’
zuchtte Tillie, terwijl ze voorzichtig de aquarel in het vloeipapier wikkelde.
‘Misschien is het maar goed, dat we het niet zijn,’ zei ik somber, ‘misschien zouden
we dan niet zooveel van elkaar houden.’
‘W i j niet?’ vroeg Tillie met een smartelijk verwijt in haar stem.
‘Je bent een eenig kind,’ zei ik philosophisch, ‘en daarom verlang je naar een
zuster; maar als je er drie hadt, zooals ik, zou je het ook niet doen.’
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Tillie kuste me.
‘Naar jou zou ik altijd verlangen, chérie!’ en zoo gingen we van elkaar.
Het was nog winderig en regenachtig, toen ik naar huis liep, maar ik merkte het
niet. Tillie's vriendschap en mijn liefde voor Tillie deden me mezelf warm en gelukkig
voelen. Wat was ik blij met het onomstootelijk bewijs van haar toegenegenheid, met
de beeldige aquarel, die ze mij gegeven had, en wat was ik trotsch op haar talent!
Dát vooral maakte me zoo verheugd, dat ze nu thuis ook een ander idee van haar
zouden krijgen!
Ik stond voor de deur en schelde aan, het kunstwerk nog altijd onder mijn paraplu
houdend om het voor regenspatten te bewaren. Al wachtend tot Betje zoo vriendelijk
zou zijn open te doen, stelde ik me het schoonste voor. Ik zou éclat maken met Tillie's
werk, en haar zouden ze bewonderen. Maar bij al haar lof zou ik me niet gevleid
toonen; ik zou eenvoudig zeggen, dat het eigenlijk niets bijzonders was en dat dit
maar een kleine proeve van haar talent, en een zeer gering bewijs van haar vriendschap
was. Want daarom ook deed Tillie's geschenk me goed, omdat ze thuis altijd aan
Tillie's vriendschap voor mij twijfelen.
Eindelijk ging de deur open.
Betje, rood als een biet, drukte me de hand en zei: ‘Hartelijk gefilsteerd, juffrouw,
met uws zuster.’
‘Met mijn zuster?’ vroeg ik vriendelijk, want ik zag, dat ze heel aangedaan was
en het deed me goed dat ze in haar emotie toch nog ‘juffrouw’ zei, wat ze van tijd
tot tijd wel eens vergeet.
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‘Ja, met juffrouw Sjertrude, gaat uwe maar na binnen, dan zal u het hooren. Och,
och, wat die meissies toch groot worden! Ik hoop het van u ook nog is te beleven,
jongejuffrouw!’
Ik was al binnen. Ik weet niet wat ik het eerst zag. Ik geloof, dat ik alles tegelijk
zag. Ten eerste mijnheer Prinsen naast onze Truus, die met twee bellefleurskleurtjes
achter de tafel zat en me met een allervriendelijkst lachje toeknikte; dan Moeke, wie
de tranen over de wangen liepen en die me kuste en vertelde dat Truus geëngageerd
was; dan Annie, die met een glas wijn in de hand op een dwaze, opgewonden manier
den jongverloofden ‘Prosit!’ toewenschte, en eindelijk Tine met het door haarzelf
gekweekt rozeboompje in den grooten pot vóór zich op tafel, bezig met een schaartje
de plant geheel te plunderen. Mijnheer Prinsen, Truus en Moe waren al met witte
rozen getooid. Op tafel stonden de kristallen wijnglazen, die alleen bij allerplechtigste
gebeurtenissen voor den dag kwamen, en de portwijn in de schenkkan tintelde en
fonkelde in het lamplicht.
Ik kan niet beschrijven, welke aandoeningen zich in dat ééne oogenblik van mij
meester maakten. Héél even dacht ik aan een grap, aan een gekken inval, maar dat
moest ik wel verwerpen. Vóór ik het recht begrepen had, had ik hen beiden al
gefeliciteerd. ‘Ik feliciteer je, Truus,’ zei ik, en het was volstrekt mijn bedoeling niet
haar te kussen, maar Truus had niet anders verwacht en ze gaf me zelf zoo'n paar
hartelijke zoenen, dat ik het haar wel terug moest doen. Toen werd het geval een
beetje moeilijker; ik maakte een zeer lichte nijging voor
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mijnheer Prinsen, die me goedig en vertrouwelijk toelachte, en zei stijf: ‘Ik wensch
u wél geluk, mijnheer!’
Daar ging van alle kanten een bespottelijk gelach op. ‘Ha, ha, m i j n h e e r !
M i j n h e e r tegen een zwager, tegen een broer!’
‘Frans,’ zei Annie, ‘hij heet Frans.’
Ik knikte, vast van plan hem nooit in mijn leven bij dien naam aan te spreken.
Mijnheer Prinsen stond op en boog en zei: ‘Om u te dienen, mijn naam is Frans, en
het zal me genoegen doen, als u me ook zoo noemen wilt.’
Toen zei hij nog zoo iets, dat hij wél gelukkig was, behalve zijn meisje, zulke
alleraardigste zusjes te krijgen; nu, dat vond ik niet zoo kwaad gezegd, en ik begon
hem juist een klein beetje aardig te vinden, toen Annie weer zei: ‘Zeg toch geen
j u f f r o u w , ze heet Lotje.’
Annie is altijd onuitstaanbaar, maar nu vond ik haar naarder dan ooit. Ik zou toch
denken, dat i k iemand het recht behoorde te geven, mij bij mijn naam te noemen,
en niet zij.
Truus scheen te zien, hoe me dat hinderde en ze zei vergoelijkend: ‘Laat mij haar
eens voorstellen, Frans,’ en met een sierlijke beweging: ‘Mijn jongste zuster, Charlotte
Craayloo.’
‘Het is me hoogst aangenaam,’ zei Frans (want ik ben helaas wel verplicht hem
te tutoyeeren en hem bij zijn voornaam te noemen), en daarmee was het afgeloopen.
We bleven nog even zitten en gingen toen eten.
Het leek me alles een droom toe.
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Dat Prinsen, de gymnastiekonderwijzer, mijn zwager zou worden, leek me ongerijmd.
Wat hadden Tillie en ik dikwijls om Jet, zijn stijve zuster met haar eigengemaakt
japonnetje, gelachen. En had Tillie niet gezegd, dat zijn vader bakker was geweest?
Bakker, hoe commun!
Ze hadden allen zooveel te praten en te lachen, dat ze gelukkig niet op mijn
stilzwijgendheid letten.
In alle stilte nam ik hem eens goed op en ik kwam tot deze tamelijk bevredigende
conclusie: als je n i e t wist, dat hij gymnastiekonderwijzer was, en evenmin, dat zijn
vader bakker was geweest, dan zou je dat aan zijn gezicht ook niet kunnen zien. Hij
is een flinke vent, groot en breed, met een fermen bruinen knevel; zijn hals ziet rood
en hij draagt zijn dasje altijd scheef: dat zou nu minder zijn als Truus een andere
vrouw was, maar ik vrees, dat zij het ook niet zien zal, en dat hij heel zijn leven met
die scheeve das zal rondloopen. Verder ziet hij er goed gekleed uit - het is warempel
een groote zegen, dat Jet ook z i j n kleeren niet maakt - hij heeft aardige witte tanden,
en goed gestreken linnengoed, alleen is het jammer, dat hij zijn manchetten niet
genoeg laat zien. Ook kon hij veel meer werk van zijn knevel maken, en als hij zijn
haar een tikje minder stijf droeg, zou hij er veel gezelliger en jovialer uitzien; nu
heeft het iets geplakts, ik ben bang, dat hij den kapper toestaat, er af en toe een beetje
pommade of haarolie of iets dergelijks in te doen. Juist op het oogenblik, dat ik
constateerde dat hij mooie blauwe oogen had en me er over verwonderde, dat ik die
nog nooit
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gezien had (nu is het waar, dat ik hem ook nog nooit in het licht van een aanstaanden
zwager had bekeken), zag hij ook mij aan; zeker voelde hij dat ik hem fixeerde, en
toen lachte hij weer en knikte me toe.
Als ik dat alles overdenk, geloof ik, dat ik hem eerst nog zoo kwaad niet vond,
maar later....
We gingen theedrinken, en ik dacht er over hoe Tillie, die na het eten even bij me
zou komen, wel over dat engagement van Truus met Prinsen denken zou.
Moe zat voor het theeblad, maar Tine zei: ‘Gaat u nu even liggen, Maatje, ik zal
wel inschenken, u ziet er een beetje moe uit.’
Moe lachte, maar ze ging toch. ‘Voor een half uurtje maar, hoor,’ zei Moe en ze
ging naar de slaapkamer.
Truus schonk de kopjes vol. Frans en Truus zaten met een groot papier voor zich,
om alle menschen op te schrijven, aan wie engagementskaarten moesten worden
gezonden.
‘Het is wel goed,’ zei Tine, ‘dat Moe even is gaan liggen, dan is ze weer frisch en
prettig als straks mevrouw Prinsen en Jet komen.’
Och ja, die had ik heelemaal vergeten, die zou ik in het vervolg ook tot de familie
moeten rekenen.
‘Ik zal Moe de thee wel brengen,’ zei ik, terwijl ik het kopje van het blad nam,
blij, voor een oogenblik de kamer te kunnen verlaten, om in stilte over alles na te
denken.
Maar toen ik voor Moe's bed zat en wachtte tot het kopje leeg zou zijn, viel het
me in, dat Tillie gauw
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komen zou en ik hoopte maar, dat zij er nog zijn zou vóór die nare Prinsens. Tegelijk
dacht ik er weer aan, dat ze de aquarel, waarvan ik me zooveel had voorgesteld,
binnen nog niet gezien hadden; niet omdat ik ze vergeten was, maar omdat ik er nog
geen geschikt oogenblik voor had kunnen vinden. Ze waren allen nog zoo vervuld
geweest van dat engagement, dat ze er zeker niet genoeg notitie van zouden hebben
genomen.
Ik gaf Moe een vluchtigen kus en haastte me naar binnen; ik herinnerde me dat ik
het kunstwerk zoolang op de canapé had neergelegd. Het werd tijd, dat ik het zien
liet, want Tillie zou al onderweg zijn.
Toen ik de kamerdeur opende, zag ik iets vreeselijks. Prinsen op de canapé, met
een confuus gezicht iets verfrommelds in de hand houdend. Het zag grijs en was
geheel plat gezeten. ‘Neem me niet kwalijk,’ zei hij, ‘ik had het niet gezien.’
‘O, het is niets,’ zei Truus, ‘een papier.’
‘Hoe komt dat daar?’ zei Annie. ‘Laat zien, er is wat op geteekend.’ En toen
ontvouwde ze de aquarel.
Ik stond versteld. Ik was benieuwd wat ze nu wel zeggen zouden, nu ze zagen,
wát er vernield was.
Prinsen, die tot nu toe een heel beschaamd gezicht had gezet, begon hartelijk te
lachen. ‘Ik dacht warempel, dat ik iets verknoeid had,’ zei de vandaal.
Truus lachte ook. ‘Wat is het in vredesnaam voor een ding?’ zei ze, ‘o, ik geloof,
dat je het verkeerd houdt!’
‘Een boonenstengel op een pennenhouder,’ zei Tine, ‘met een lintje er om.’
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‘Eenvoudig, maar smakeloos,’ was Annie's oordeel, en toen las ze, wat aan den voet
van de aquarel stond: ‘Clothilde van Bergsma pinxit.’
‘O, dat is alleraardigst,’ zei ze, ‘ze heeft het niet geëtst of gegraveerd, maar
g e s c h i l d e r d !’
‘Tillie!’ riep Tine, maar tegelijk deed ze moeite om niet in lachen uit te barsten.
Nu kon ik me niet meer inhouden. Woedend liep ik op Tine af en griste haar de
aquarel uit de hand. Het was een schande, te spotten met wat ze niet begrepen! Mijn
arme, lieve, miskende tillie uit te lachen!
Prinsen zag me aan met een gezicht of hij mijn boosheid nog het grappigst van
alles vond; blijkbaar dacht hij, dat het me in mijn hoofd geslagen was, of dat ik de
kostelijkste snakerij ter wereld uithaalde.
Ik was juist op het punt hun allen eens terdege de waarheid te zeggen, en hun uit
te leggen, dat ze in hun barbarisme een kunstwerk hadden vernield, toen er gescheld
werd. Het was een net, zacht belletje, en ik herkende er dadelijk Tillie's schellen in.
Ik vloog de kamer uit, de trap op, om de arme, mismaakte aquarel te verbergen. In
mijn angst wist ik geen andere plaats te verzinnen, waar ze veilig was en niet gezien
zou worden, als Tillie boven kwam, dan mijn bed, en zorgvuldig legde ik ze op de
ondersprei onder het laken. Daaroverheen schikte ik zorgvuldig de dekens en de
sprei, en eerst toen ging ik naar beneden. Voor niets ter wereld mocht Tillie te weten
komen, wat er met haar werk gebeurd was. Ik had een gevoel of ik
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haar verraden had, of ik had toegestaan, dat ze haar in mijn bijzijn met hun allen
hadden bespot en verguisd.
Ik schaamde me eigenlijk, mijn lieve vriendin onder de oogen te komen; ik zag
er tegen op.
Toen ik beneden kwam, bemerkte ik, dat ik me vergist had. Tillie was het toch
niet, het waren mevrouw Prinsen en Jet. Ze zullen me wel een heel lief en heel vroolijk
meisje gevonden hebben, daar twijfel ik niet aan, maar het kon me niet schelen.
‘O, dat is de jongste, nietwaar?’ zei mevrouw Prinsen, die er altijd op uit is, zich
door iedereen ‘juffrouw’ te laten noemen, ‘Charlotte, nietwaar? Nu, ze is toch ook
al een groot meisje. Hoe oud ben je?’
Ik kon bijna geen antwoord geven, ik mompelde maar wat, en Mevrouw zei, dat
ik zeker ongesteld was en dat ik er net uitzag of ik hoofdpijn had, en toen vertelde
ze mij, dat haar dochter, Jet, ook zoo aan hoofdpijn lijdende was. En ze vroeg me,
of ik al eens geprobeerd had natte doeken met zout in mijn nek te leggen.
Toen kwam Frans naar voren. ‘Neen, Moe, Charlotte heeft geen hoofdpijn,’ zei
hij, ‘ik ben bang, dat ze een klein beetje boos op me is.’
‘Boos?’ vroeg mevrouw Prinsen op een toon of ze zeggen wou: ‘Wie kan er nu
op m i j n lieven Frans boos zijn?’
‘Is het niet?’ zei Prinsen, en op een niet onaardige manier vroeg hij me om
verschooning voor zijn domheid en zijn woestheid, en ik had hem juist eens een en
ander van de aquarel en de schilderes willen vertellen, toen er weer gescheld werd,
en het ditmaal werkelijk Tillie was.
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Er ontstond een stilte toen ze binnenkwam, iets gespannens, of allen dachten: ‘Daar
heb je haar nu, de teekenaarster’. Alleen de beide mama's, die elkaar zoo erg veel te
vertellen hadden, praatten door.
Of Tillie verwonderd was, toen Tine haar van het engagement op de hoogte stelde,
- ze liet niets blijken. Met de grootste hoffelijkheid feliciteerde ze eerst Moe, en toen
de verloofden en ook de moeder van Frans. Ik begon me half en half met het idee te
verzoenen; als Tillie niets tegen het engagement had, kon het mij ook zooveel niet
schelen. Maar zoo heel zeker was ik toch niet van Tillie. Zij, die zich geen ander
huwelijk kon voorstellen dan met een edelman, een baron of een graaf! Ik wist wel,
dat ze áltijd in den vorm bleef, al vond ze iets nog zoo bespottelijk en al lachte ze er
later nóg zoo om.
Onder voorwendsel dat ik haar wat wilde laten zien, troonde ik haar mee naar mijn
kamer.
Met een angstigen blik op mijn bed, dat gelukkig geheel in orde was, stak ik Truus'
lampje aan en noodigde Tillie met de hand uit, even te gaan zitten. Ik zei niets.
Ook Tillie zweeg. Een oogenblik zag ze me vorschend aan, toen zei ze, met een
blik van deernis: ‘Hoe ben je er wel onder?’
Ik begreep haar niet dadelijk, ik dacht er over of ze niet boos zou zijn, dat niemand
iets van haar aquarel gezegd had, en dat ze niet als kunstenaresse binnengehaald en
gevierd was geworden.
‘Wááronder?’ vroeg ik onnoozel; maar gelukkig sloeg Tillie geen acht op mijn
woorden.
‘Ik heb het al aan je gezien, arme Charrie,’ zei
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ze, ‘zoodra ik binnenkwam, merkte ik, dat er iets aan haperde, en toen Tine me
vertelde van dat engagement, begreep ik, dat je er dáárom zoo droevig uitzag.’
‘Ja, vindt je het ook niet vreeselijk?’ vroeg ik.
‘En dat Jet nu je zuster wordt, of tenminste zoo goed als je zuster; in elk geval
komt ze in de familie en kun je haar niet voorbijloopen als je ze tegenkomt. Heb je
gezien wat een ceintuur ze aanheeft, ze heeft toch al zoo'n olifantenmiddel, maar die
onmogelijke strik maakt haar nog honderdmaal breeder. Och ja,’ ging Tillie meewarig
voort, ‘natuurlijk heb je het gezien, en ik moet je liever beklagen dan er om lachen.’
Nu Tillie me zoo troostte in haar goedheid, gevoelde ik eerst recht hoe afschuwelijk
het engagement was, en hoe onbillijk het is dat meisjes, die familie hebben, zich
maar verloven met den eerste den beste zonder vooraf aan die familie toestemming
te vragen. Maar Truus heeft in haar egoïsme alleen aan zichzelf gedacht, en volstrekt
niet daarover, of, wie voor haar goed genoeg was, óns ook aanstond.
‘Denk eens, Char,’ zei Tillie opeens, ‘denk eens, dat ze het op school wisten, dat
zijn vader een bakkerswinkeltje gehad heeft in een achterbuurt.’
Ik zag met ontzetting naar Tillie, die me met een ernstig gezicht toeknikte.
‘In een achterbuurt?’ vroeg ik fluisterend.
‘Ja, wel een net, maar een klein winkeltje, en zijn moeder stond achter de toonbank.’
‘Tillie,’ zei ik, en ik zag haar met groote, smeekende oogen aan, ‘beloof je me, er
niemand op de geheele
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school, niemand op de geheele wereld, over te spreken?’
Truus' lampje scheen niet gevuld, het ging langzaam uit, er was alleen nog een
walmend, gloeiend randje, dat een mat licht in de kamer gaf. De duisternis maakte
mijn bede nog dringender, het oogenblik nog plechtiger.
‘Wees gerust, schat,’ zei Tillie, en toen met pathos: ‘Zoo min als onze vriendschap
verwelken zal, zoo min zal het geheim over mijn lippen komen; wie het mij verteld
heeft, heeft tegen het graf gesproken, en behalve jij, zal niemand het meer van mij
te weten komen.’
Ik huiverde even in de koude kamer. Het was er nu bepaald onaangenaam, de
walmlucht werd zeer hinderlijk en het eene gloeiende puntje gluurde ons als een
kattenoogje aan. Ook de kille toon, waarop Tillie van zichzelf als van het graf
gesproken had, waarin het familiegeheim van de Prinsens rustte, maakte me griezelig.
‘Willen we naar beneden gaan?’ vroeg ik klappertandend.
Tillie stak haar arm door den mijne. ‘Toe, laat ons nog even in den corridor blijven,’
vroeg ze, ‘voor ik naar huis ga. Ik wou je nog wat vragen.’
Ik voelde, dat het nu zou komen en kreeg bij voorbaat een kleur. Gelukkig was
onze gang niet al te helder verlicht, want ze kreeg het licht van beneden, zoodat Tillie
niets verdachts aan me zag.
‘Wat dan?’ vroeg ik, zoo onbevangen als me mogelijk was.
Tillie hield me staande: ‘Zeg me eens eerlijk, chérie, hoe vonden ze het?’
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‘Prachtig!’ zei ik stout; ik voelde, dat van den toon, waarop ik het zei, alles af zou
hangen, en ik zei het ferm en kort; maar ik zag haar niet aan.
‘Wie vond het prachtig?’ vroeg Tillie.
En ik, flinkweg: ‘Allemaal!’
Tillie lachte, zoo'n klein beetje, alsof ze het dwaas vond; maar ik ben er zeker van,
dat ze er erg mee ingenomen was.
‘Die Prinsen ook?’ vorschte ze.
Ik was nu eenmaal en train en het kostte me heel weinig moeite om te zeggen: ‘O,
die vond het het mooist van allen.’
‘Dat valt me van hem mee,’ zei ze, ‘ik z o u gedacht hebben, dat hij het niet
begrepen had. Om je de waarheid te zeggen, zou hij alléén als zwager nog wel gaan,
hij is niet tiré à quatre épingles maar toch presentabel; ook ziet hij er nogal verstandig
uit; als zijn familie hem maar niet naar beneden trok!’
Ik zag heel goed, dat Tillie's minzamer oordeel over Frans daaraan te danken was,
dat zij zich verbeeldde, dat hij haar werk begrepen had. Daarom kreeg ik een gevoel
of Frans dubbel schuldig was, ten eerste, omdat hij haar had uitgelachen, en ten
tweede, omdat hij door Tillie onverdiend werd geprezen.
‘Overigens,’ zei Tillie, terwijl we arm in arm de trap afgingen, ‘interesseert het
me niet zoo heel veel wat men van mijn werk denkt of zegt; och, als je het zelf maar
goed vindt, dat is, geloof ik, altijd het voornaamste.’
Ik gaf haar volkomen gelijk en ik dacht aan mijn
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zangstudiën, die niemand zoozeer op prijs weet te stellen als ik.
Tillie ging nog even naar binnen om afscheid te nemen, en ik liet haar tot de
buitendeur uit.
‘Zeg je het niemand, dat Frans' vader bakker was?’ meende ik eerst nog te vragen.
Maar ik deed het niet. Ik voelde, dat het den schijn zou hebben, of ik haar niet geheel
en al op haar woord vertrouwde.
Daarom omhelsde ik haar nog eens zwijgend.
In het vuur der omarming viel het witte roosje, waarmee Tine me getooid heeft,
ontbladerd op de vloermat. Tillie raapte de blaadjes op en liet ze toen weer langzaam
door de vingers glijden.
‘La rose, la plus belle,
Ne dure qu'un instant;
Mais l'amitié fidèle
Dure éternellement..’

citeerde ze. Toen vertrok ze met een innigen groet en ik ging naar binnen, als een
echo de schoone woorden van het onsterfelijk gedicht herhalende:
‘Mais l'amitié fidèle
Dure éternellement.’
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VII.
Een vreemde in eigen huis.
Wat vliedt de tijd! Toen ik den laatsten keer schreef, was Truus pas verloofd, nu nog
een dag of acht, en ze gaat trouwen. Toen was ik nog een kind van ruim veertien
jaar, nu ben ik een dame, van bijna vijftien. Nog een paar maanden, en ik zal van
school gaan, en de wereld in.
Ik ben een beetje bedroefd, ik voel me een beetje mat, juist of er iets heel
ongelukkigs gebeuren zal.
Dat Frans mijn schoonbroer wordt, daar ben ik overheen, men went aan alles, en
in den grond is hij een aardige, hartelijke vent.
Wat me verontrust en treurig stemt, is iets anders.
Eergisteren is Henriëtte van Raadt jarig geweest. Ze werd vijftien jaar en er was
een groote partij. Ik was niet gevraagd, maar dát kon me inderdaad niet schelen; ik
zou toch niet gekomen zijn, al was ik genoodigd, en ik had toch geen plezier gehad,
al was ik gekomen. Want Henriëtte en ik hebben ruzie gehad.
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Het gebeurde op school. Zij zei tegen Tillie: ‘Foei, Clothilde, daar hangt een vuile
band onderuit je japon!’
Geen wonder dat Tillie kleurde. Het was een heel onaangename manier om iemand
op iets attent te maken. Wat leek het wel niet! Niet alleen, dat er een band onder haar
jurk uithing, maar een v u i l e band! En zooveel had de zaak werkelijk niet om het
lijf.
De veterband van Tillie's japon was getornd en sleepte over den grond, hij m o e s t
dus vuil worden, dat was onvermijdelijk.
Ik trok het me voor Tillie aan. ‘Zeg het maar niet met zoo'n vies gezicht,’ zei ik.
‘Zoo erg is het niet.’
Henriëtte lachte. ‘Neem me niet kwalijk,’ zei ze gepikeerd, ‘ik dacht er niet aan,
dat ik in Tillie ook jou beleedigde. Ik vraag wel excuus.’
Het heeft Henriëtte al lang gehinderd, dat Tillie en ik zulke goede vriendinnen
zijn.
‘Mij hoef je geen excuus te vragen, ik heb niet het ongeluk gehad op den veterband
van mijn rok te trappen.’
Jet van Raadt's onderkin werd dikker, dat is een onfeilbaar teeken van haar
boosheid.
‘Toch niet,’ zei ze, moeite doende om kalm te blijven, ‘als ik me bij jou excuseer,
doe ik het ook bij haar, want Tillie is Charrie, en Charrie is Tillie, ieder weet dat
jullie als klitten aan elkaar hangt, en j i j vooral, jij loopt Tillie na als haar schaduw.’
Ik wist, dat Henriëtte dat alles zei uit jaloezie, omdat zij vroeger Tillie's vertrouwde
is geweest,
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maar het griefde me toch zoo, dat ik niet spreken kon. Met een gebaar van verachting,
alsof ze me te min was om nog één woord aan haar te verspillen, zette ik me aan
mijn tafeltje en begon een les na te lezen. Natuurlijk begreep ik niets, het kostte me
moeite de regels te zien, ze dansten me voor de oogen.
Half en half hoopte ik, dat Tillie ook een hartig woordje zeggen zou. Maar dat
deed ze niet. Ze stond gebukt over den stootkant van haar rok en zocht tevergeefs
naar een speld, om er den band weer aan te spelden.
Henriëtte van Raadt scheen over haar boosheid heen te zijn. Ze kreeg een
speldendoosje uit haar zak en bood het Tillie aan. Ik was er van overtuigd, dat Tillie
haar aanbod met een smadelijk: ‘Dank je!’ van de hand zou wijzen, en ik verheugde
me al over Jets onvoorzichtigheid, want ze kón toch niet anders verwachten, dan dat
Tillie haar voor haar gedienstigheid wel zeer verplicht zou zijn, maar er niettemin
geen gebruik van zou maken. Het onmogelijke gebeurde. Tillie nam met een kalm:
‘Merci!’ een paar spelden uit het doosje en stak er den band mee vast. Als ik niet
zoo zielsveel van haar hield, zou ik het een laagheid gevonden hebben; nu beschouwde
ik het alleen als een daad, waarvan ik de beweegreden niet begrijpen kon.
Jet van Raadt ging nu nog verder; ze hielp Tillie zelfs met het opspelden van den
‘vuilen band’.
‘Heb ik je inderdaad zoo gegriefd met dat te zeggen?’ vroeg Jet.
‘Och neen,’ zei Tillie. ‘Ik heb er me niet zooveel van aangetrokken.’
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Ik moet billijk blijven: dat had ze wél; ik had het gezien aan haar kleur.
Toen Jet weg was, zei ik het haar ook dadelijk.
‘Mais, tu te trompes, ik verzeker het je,’ zei Tillie.
‘Of je het nu in het Fransch of in het Hollandsch zegt, ik weet dat ik me niet vergis.’
Tillie lachte even. ‘O, als je het zoo goed weet, zal ik mijn mond wel houden.’
‘Dat is tenminste beter dan te liegen,’ meende ik te zeggen, maar ik hield het voor
me. Toen we beiden zwegen, kwam Tillie naar me toe, ‘Als je niet zoo boos was
geworden, zou ik je gezegd hebben, hoe lief ik het van je vond, dat je het bij Jet zoo
voor mij opnam.’
‘Zoo,’ zei ik.
‘Maar toen jelui zoo ging kijven samen, speet het me. Je weet wel, hè, ma petite
amie, dat ik niet van ruzie houd, dat ik er heel niet tegen kan, hè? Kom, wees weer
goed op me en kijk weer vriendelijk en geef me een kus.’
En toen ik langzaam ‘bijdraaide’, om een van Truus' geliefde termen te gebruiken:
‘Je bent en blijft mijn éénige Charrie, al neem ik ook al eens een speld aan van een
ander meisje.’
Ik lachte; wat leek nu alles ook onbeduidend!
Maar daarbij bleef het niet.
Het scheen warempel of die kleine gebeurtenis voor Jet en Tillie van groote
beteekenis was. Toen ik den volgenden morgen naar school ging, kwam Tillie me
niet, als gewoonlijk, tegemoet. Ik hield het er voor dat ze zich verlaat had, wat nogal
eens gebeurde, en
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dacht er verder niet over, tot ik ze vóór de school heel bedaard heen en weer zag
wandelen, Jet en Tillie in druk gesprek. De school was open en ik ging dadelijk naar
binnen, ik gevoelde niet den minsten lust me bij haar beitjes aan te sluiten.
Een minuut of tien later kwamen zij eerst.
‘Goedenmorgen, chérie,’ zei Tillie.
Wat klonk me dat ‘chérie’ naar in de ooren, ik was haar chérie niet, ze gaf immers
niets meer om me!
‘O, goedenmorgen,’ zei ik koel.
‘Heb je goed geslapen?’ vroeg Tillie vriendelijk.
Ik voelde, dat ze me voor den gek hield en de tranen sprongen me in de oogen.
Maar ik bleef op het boek zien, dat ik bezig was te kaften; vóór alles ter wereld wou
ik me goedhouden.
‘Ja, uitstekend, dankje; jij ook, hoop ik?’
‘Voortreffelijk,’ zei Tillie.
Ik kon het niet helpen, daar lagen ze op het gladde blauwe kaft, twee tranen, met
fijne, uitgespatte druppeltjes er omheen.
‘Domme Charrie,’ zei Tillie opeens en ze gaf me een kus op het voorhoofd, ‘ben
je daar nu jaloersch om, dat ik met Henriët op en neer loop? - Ze is me vanmorgen
van huis komen halen, ze vertelde me, dat ze Zondag jarig is, en ze heeft me
geïnviteerd voor den avond.’
Ik droogde mijn tranen af en zag Tillie aan. ‘Ga je?’ vroeg ik.
Daarvan zou ik alles laten afhangen, van het antwoord, dat Tillie nu ging geven.
Zei ze: ‘ja’, dan was alles tusschen ons voortaan uit.
‘Ik laat het aan jou over, Char,’ zei Tillie met
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haar aardig, vleiend stemmetje. ‘Ik voor mezelf geef bitter weinig om die soiréetjes,
veel liever zat ik met jou thuis. - O, Charrie, wanneer zullen we toch weer eens een
avond heelemaal voor onszelf alleen hebben? We hebben tegenwoordig zoo
voortdurend met huiswerk te kampen.’
‘Dus je gaat?’ vroeg ik koppig.
‘Je bent onbillijk, Char. In allen ernst, als jij denkt, dat het niet heel erg onbeleefd
is om te weigeren - je weet, dat i k niet graag een onbeleefdheid bega - en als je
denkt, dat het aannemen afbreuk aan onze vriendschap zal doen; dat onze vriendschap,
o n z e vriendschap, Charrie, het niet lijden kan, dat we één avond van elkaar zijn,
of liever, dat ik één avond in ander gezelschap dan het jouwe doorbreng, of ook, dat
ik af en toe met iemand anders dan met j o u spreek, - dán zal ik bedanken.’
Ik zweeg. Er was veel waars in wat Tillie zei, maar toch.... Ik was het niet met
mezelf eens.
Meende ze het, gaf ze er werkelijk niet om, naar die soirée te gaan?
‘Tillie,’ zei ik, ‘je moet het aannemen, feitelijk is er geen reden, waarom je de
invitatie zoudt afslaan, maar ik wou je dit eene wel vragen: als je liever in Jets
gezelschap bent dan in het mijne, zeg het me dan liever, maar houd me niet voor den
gek.’
‘Als er niets anders is, dat je bezwaart, Char, dan kun je gerust zijn. Er zijn veel
meisjes, die ik lijden mag en Jet van Raadt vind ik ook heel aardig, maar er is er een,
die heel dom is, en heel jaloersch, en dikwijls heel onaardig ook tegen me,
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maar die me toch het liefst is van allen, en dat is Charlotte Craayloo.’
Na dien tijd hebben we niet meer over de soirée gesproken, er tenminste niet meer
over gekibbeld. Tillie vertelde me welke japon ze zou aandoen, en dat ze er nieuwe
handschoenen voor kreeg en meer van die kleinigheden; ik denk opzettelijk, omdat
het zoo dwaas zou zijn, als we dat onderwerp geheel vermeden. En ik hoorde het
met matige belangstelling aan.
Tillie ging en ik bleef den Zondagavond natuurlijk thuis. Ik voelde me eigenlijk
een beetje vreemd. Anders ging ik naar Tillie of Tillie kwam bij mij, maar altijd
waren we bij elkaar.
Er is natuurlijk verbazend veel te doen thuis doordat Truus trouwen gaat. Zij, en
Tine en Annie ook als ze tijd hebben, zijn voortdurend bezig aan het uitzet. Daarom
bemoeien ze zich nog minder met me dan vroeger. Maar Zondagavond deden ze
niets. Truus was met Frans uit. Moe zat met den grooten Bijbel voor zich. Tine deed
alles en niets. Ze schonk thee, sprak tegen den kanarie in zijn kooitje, keek eens over
Moe's schouder en las een tijdje met haar mee, draaide de lamp wat op, verschikte
een paar kleinigheden op het étagèretje of zong eens wat, naar het haar inviel.
Annie zat zonder ophouden te lezen.
Toen ze een hoofdstuk uithad, keek ze op de klok: ‘Komt “ma mie” niet?’ vroeg
ze.
Ik gaf geen antwoord, ik kan die afgezaagde aardigheid niet meer hooren.
‘Je gaat zeker naar Tillie, hè?’ vroeg Tine vrien-
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delijk; blijkbaar was het haar er om te doen, den naderenden storm te bezweren.
‘Neen,’ zei ik alleen.
‘Dus dan genieten wij de eer van je gezelschap?’ vroeg Annie.
‘Om je te dienen!’ zei ik.
Ik zat met het Zondagsblad voor me, dat ik al voor de derde maal uitgelezen had,
en verveelde me. Ik schaam me bijna om het te zeggen, maar ik had echt een gevoel
of ik niet thuis was, of liever, of ik een vreemde was in mijn eigen huis.
Ik had niets te doen, mijn schoolwerk was af en ik ben niet zoo leergierig, dat ik
iets ga studeeren, dat me niet strikt opgegeven is. Ik had lust om me op de een of
andere manier nuttig te maken. Het had me meer dan eens getroffen, dat Annie en
Tine al haar vrije oogenblikken aan Truus wijdden, áltijd waren ze voor haar aan het
knippen of naaien, of ze deden boodschappen voor haar. Het had me wel eens
verwonderd, dat Truus mij nooit iets opgedragen had. Maar ik had haar nooit gevraagd
of ik ook van dienst kon zijn; het zou maar lastig geweest zijn, als Truus het had
aangenomen.
Voor Tine en Annie was het veel gemakkelijker, die hielden er geen vriendinnen
op na, die gingen altijd met elkaar om, en als Tillie trouwde, dan zou ik haar ook wel
helpen, dan zou ik het heerlijk vinden, allerlei voor haar te doen en haar met duizend
dingen verrassen. Maar het was toch ál te onaangenaam om Tillie telkens af te schepen
en te zeggen: ‘Ik heb geen tijd voor je, ik help Truus aan haar uitzet.’
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Tine had het me wel eens in stilte in den mond gegeven, Truus aan te bieden, de
zakdoekjes voor haar te borduren. ‘Truus kan er niet mee terecht,’ had ze gezegd,
‘en Annie ook niet; Moe wou wel graag, maar ze kan het niet zien, en ik heb zoo
bitter weinig tijd, ik heb er ook weer lessen bijgekregen.’
Dien avond had ik juist veel schoolwerk, en ik had ook op me genomen, voor
Tillie een landkaartje te teekenen, want dat vindt Tillie zoo iets afschuwelijks en mij
kan het zooveel niet schelen. Er waren vier en twintig zakdoekjes te borduren, dus
het was geen kleinigheid, en hoewel ik het van mezelf leelijk vond, ik wou er niet
aan.
‘Ik zit zelf tot over de ooren in het werk,’ zei ik, ‘zoodra ik tijd heb, zal ik het
doen.’
‘Het hoeft ook juist vanavond niet, Char,’ had Tine gezegd, ‘ik denk, dat Truus
het heel aardig zal vinden als je het doet.’
Ik nam me stellig voor, er Truus mee te verrassen, maar ik zei het Tine niet. Het
bleef, helaas, bij mijn voornemen. Toen de drukke avonden voor mij voorbij waren,
kwam Tillie me opzoeken, en een volgenden keer kwam ik bij háár; dan weer vergat
ik het, en eindelijk was ik maar heel blij, dat ik Tine niets stellig beloofd had en zij
er ook niet meer op terugkwam.
Dien Zondagavond echter wou ik mijn schade inhalen. Ik begon er wel wat laat
mee, maar als ik me repte, zou ik misschien toch nog klaarkomen.
‘Zeg, Tine,’ vroeg ik opgewekt, ‘wil je nu die zakdoekjes even geven?’
‘Welke zakdoekjes?’ vroeg Tine verwonderd.
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‘Die van Truus, ik ga ze borduren.’
‘Maar, kind,’ zei Tine, ‘die liggen al goed en wel in de linnenkast.’
‘Ongemerkt?’ vroeg ik.
‘Welneen, Truus heeft ze aan Gerda Meynen gegeven, voor haar was het aardig,
ze verdient er nog wat aan.’
‘En ik dacht, dat ik ze doen zou?’ zei ik.
‘O, dat wist ik niet, je hadt er me niets van gezegd.’
Ik zweeg. Ik voelde dat Tine gelijk had.
‘Och, dat is jammer,’ zei Moe, ‘het zou zoo aardig geweest zijn, als onze Char
ook wat gedaan had!’
Het griefde me, dat Moe dat zei, juist omdat haar bedoeling zoo goed was. Zij
beschouwde ‘onze Char’ nog altijd als de jongste, als een kind, waarvan nog niets
te verwachten is. Wat zou het voor Truus aardig geweest zijn als dat kind, die kleine,
ook al aan het uitzet had meegewerkt!
Ik voelde, dat ik, als ik gewild had, evengoed had kunnen meehelpen als Annie,
of zelfs als Tine. O, als Moeke dat eens wist dat ik niet te klein of te onhandig was,
maar alleen te lui en te zelfzuchtig was geweest om iets te doen.
‘Is al Truus' goed al klaar?’ vroeg ik aan Tine.
Ze begreep niet waarom ik het vroeg, en met voldoening zei ze: ‘Ja, alles, a l l e s !
Je hebt het toch gezien, toen het klaar was, vóór we het inpakten. Het lag alles zoo
keurig in de groote kist, in nette pakjes met rose lintjes er omheen. Was jij er niet
bij?’
Neen, ik was er niet bij geweest, dien avond had ik zeker bij Tillie doorgebracht.
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Annie sloeg haar boek dicht.
‘Heb je het uit?’ vroeg Tine.
‘Neen,’ zei Annie, ‘maar het wordt tijd voor ons Zondagavondpartijtje; geef jij
het damspel maar, dan ruim ik den theeboel weg.’
Ik merkte, dat ik niet bepaald onmisbaar was in den huiselijken kring, en ik kreeg
een vreemd gevoel in de keel, of ik in huilen zou uitbarsten; onwillekeurig schikte
ik dichter bij Moe, om bij haar troost te zoeken.
‘Charrie,’ zei Moe, en ze nam mijn hand in de hare, ‘ik heb je in lang niet zoo'n
heelen avond bij me gehad. Ik dacht half, dat mijn jongste haar moeder wel missen
kon.’
Ik wist niets te zeggen, en gaf Moe een zoen, heel stilletjes, dat de anderen het
niet zagen. En saampjes bleven we een poos zoo zitten, hand in hand, en ik voelde
me echt als een kind, als een klein kind, dat bij moeder is. En ik wenschte maar, dat
ik nog zoo klein en onschuldig was, als Moe me zich dacht, en alles nog mocht zijn
als vroeger, jaren geleden, toen ik gelukkig was, eenvoudig als ik bij Moe zat en
alleen dát voelde, dat Moe van me hield. Ik was nu zoo groot en ik voelde me zoo
ónkinderlijk.
Ik zuchtte. Die damesmanieren, dat groot doen, dat zich aanstellen als dames van
hoogen stand, dat droomen van huwelijken met graven en baronnen, dat Fransch
spreken, heelemaal dat zich zoo ánders voordoen van Tillie en mij, dan we feitelijk
waren, - het stuitte me opeens tegen de borst.
O, dat ik nog alleen Moeders kind was, en
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nooit behagen had geschept in al die dingen!
En dát maakte me nog het meest van al ongelukkig, dat ik voelde, morgen wéér
zoo te zullen zijn. Dat ik weer met Tillie en Jet en meer meisjes uit onzen kring want wij houden er een bijzonderen kring op na, den kring van ‘nettere meisjes’,
zooals wij onszelf bescheidenlijk noemen, feitelijk bedoelen we ‘deftiger’ - dat ik
weer met onzen kring mee zou doen, en dwaze airs aannemen en me gedragen als
iemand, die met onderscheiding dient te worden behandeld.
‘Wil jij wat voorlezen, meid? Mijn oogen gaan pijn doen,’ zei Moe, en ik las. Ik
weet zelf niet meer, welk hoofdstuk het was, ik wist het zelfs niet, terwijl ik het las.
Ik struikelde over bekende namen, las met onvaste stem.
Ik moest er aldoor aan denken, hoeveel slechter ik was, dan Moe van me dacht,
en hoe vreeselijk 't was, dat ik geen kans zag ánders te worden, en vooral, dat ik bij
voorbaat wist, dat ik het ook morgen niet meer zou willen.
's Avonds in bed moest ik er aldoor om huilen, tot Truus en Tine binnenkwamen;
toen hield ik mijn tranen in, en deed alsof ik sliep.
‘Je bent laat,’ zei Tine, ‘heb je nogal een gezelligen avond gehad?’ en toen Truus
zei, dat ze zich heel goed geamuseerd had: ‘Blijf je morgenavond thuis?’
‘Zeker,’ zei Truus, ‘Frans komt hier.’
‘We zullen je wel missen, als je weg bent, Trude!’ en Tine sloeg opeens haar armen
om Truus' hals, en begon te huilen. ‘Het is hier dikwijls al zoo stil!

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

t.o. 104

‘Charrie,’ zei Moe, en ze nam mijn hand in de hare. Bladz. 103.

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

105
Je moet ons niet vergeten, hoor, je moet dikwijls bij ons komen; ik wou, dat jelui
beiden maar bij ons kwam inwonen. Het zal zoo erg, erg stilletjes worden als je weg
bent.’
Truus troostte haar op haar eigen, onbeholpen hartelijke manier, en het duurde
niet lang of Tine lachte alweer.
‘Weet je wat Jet voor ons gemaakt heeft?’ vroeg Truus opeens. ‘Ik ben zoo
schandelijk ondankbaar, dat ik het je niet eens dadelijk gezegd heb. Een prachtige,
fijne sprei; het moet een reuzenwerk geweest zijn, en ze heeft het al zoo druk!’
‘Ik geloof, dat ze een heel lief meisje is,’ zei Tine; ‘ze moet zich wat beter kleeden,
dat is al.’
‘Ze is een echt goed kind,’ zei Truus beslist, ‘en ik h o u d van haar!’
Tine ging heen na een hartelijken nachtkus aan Truus, en Truus ging naar bed.
Toen was alles weer stil en donker om mij heen en met tranen in de oogen moest
ik weer denken aan wat Truus van Jet zei: ‘Ze is een goed kind, en ik houd van haar.’
Och, dat zou Truus van mij wel nooit zeggen, en daarom was ik zoo ongelukkig.
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VIII.
L'amitié fidèle dure éternellement.
Ik heb zoo'n verdriet. Er is niemand, die me troosten kan. Ik denk, dat ik wel nooit
meer getroost zal kunnen worden, mijn leven lang niet.
Ik kan het haast niet gelooven, dat het zoo is en tóch is het zoo: Tillie heeft me
verraden.
Dat ze niet meer van me hield, dat ze nooit zooveel van me gehouden heeft als ik
altijd gedacht heb, dat moest ik langzamerhand wel gaan merken; maar het scheen
wel, dat ik het niet wilde zien.
Na den avond, dien Tillie bij Jet heeft doorgebracht, is ze niets meer voor me
geweest. Een dag of wat later hoorde ik, dat Jet bij Tillie gevraagd was. En van dat
oogenblik af, hadden ze altijd geheimpjes, fluisterden ze telkens met elkaar en
schreven ze elkaar in de klas briefjes. Ik leed er onder, maar ik hield me goed. Ik
verweet Tillie niets meer. Wat gaf het of ik er haar mee plaagde; als ze niet meer van
me hield, dan deed het er niets toe, of ze me al zei, dat het wel zoo was, en dat ik me
vergiste, en zoo al meer.
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Ik ging niet meer als anders naar haar toe, ik zocht haar niet meer op, noch in huis,
noch op school. Ze moest het wel merken en dat deed ze ook, en af en toe kwam ze
bij me, en maakte een vriendelijk praatje. Telkens als ze kwam, begon er weer een
beetje hoop in mijn hart te komen. Misschien was het enkel wel jaloezie, dacht ik
dan, die me méér achter haar omgang met Henriëtte deed zoeken, dan billijk was.
En dan probeerde ik, Tillie niet te veroordeelen, en ook lief tegen haar te zijn; maar
het viel me moeilijk.
Gistermorgen kwam Tillie bij mijn bank staan, en zei, na me recht hartelijk
goedenmorgen gewenscht te hebben: ‘O, chérie, wat zit je haar vandaag alleraardigst,
wat een grappige, kleine krulletjes bij je oor; heb je het gekroesd?’
Ik zei van neen, toch min of meer gestreeld door Tillie's opmerking. ‘En wat een
prachtig lint heb je aan je vlecht; pas een nieuw?’
Ik zag Tillie verwonderd aan. Het was een lint, dat ik zeker al twintig keer gedragen
had.
‘O, pardon,’ zei ze, ‘nu zie ik het al. Maar het blijft toch beeldig. Zeg, ma
bien-aimée, apropos, heb jij soms je Duitsche thema al af; dan wou ik die wel even
met de mijne vergelijken.’
O, nu begreep ik haar met haar liefheid en haar mooie woorden. Omdat ze weinig
idee voor het Duitsch had en vreeselijk met de grammatica tobde, was ze gewoon
haar werk naar het mijne te veranderen, en dat wou ze nu ook, en daarom was ze zoo
poeslief.
‘Kun je Henriëtte's thema niet krijgen?’ vroeg
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ik scherp. (Henriëtte weet nog minder van het Duitsch dan Tillie).
‘Je doet me heusch verdriet, Char,’ zei Tillie, en toen: ‘Als je zoo slecht over me
denkt, houd je werk dan maar!’ en weg liep ze. Ze had blijkbaar verwacht, dat ik het
haar onder het maken van duizend excuses achterna zou brengen en haar smeeken,
het toch voor ditmaal nog aan te nemen, maar dat deed ik niet.
Ik kon merken, dat het haar tegenviel. Opeens keerde ze zich naar mij om: ‘Zei je
iets?’ vroeg ze met een zacht stemmetje, als om me in de gelegenheid te stellen, mijn
verzuim te herstellen en haar nog het werk aan te bieden.
‘Geen woord!’ zei ik koel; toen keerde ze me met een ruw gebaar den rug toe om
een oogenblik later Jet van Raadt in de armen te vallen. Toen begon de les.
Ik voelde me ongelukkig. Niet om Tillie's vriendelijkheid jegens Jet, maar omdat
ik me zoo in Tillie vergist had. Was Tillie altijd zoo geweest en was ik al dien tijd
van onzen omgang blind geweest?Akeliger was het wel niet te verzinnen. ‘Wat zit je haar lief! Wat heb je een mooi
haarlintje om!’ ‘Hé! bonjour, Monsieur du Corbeau! Que vous êtes joli! que vous
me semblez beau!’ Dat is precies hetzelfde, maar gelukkig had ik me niet als die raaf
laten bedotten.
De les begon. Als altijd deed de onderwijzeres een keus uit onze schriften. Iedere
week nam ze het schrift van een andere leerling. We wisten nooit van te voren, wie
het lot beschoren was, ze nam altijd door elkaar.
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Ditmaal viel de eer te beurt aan - Clothilde van Bergsma.
Tillie bloosde. In haar verlegenheid verfrommelde ze den zakdoek, dien ze in de
hand had.
Fräulein wachtte met iets erg gelatens in haar houding; alsof ze ons allen tot
getuigen riep van haar groot en onuitputtelijk geduld.
Zij, wier werk onderhanden werd genomen, had altijd min of meer het gevoel, of
ze een operatie moest ondergaan. Het was dus niets ongewoons, dat Tillie aarzelde.
Eindelijk werd het toch al te pijnlijk. Met den moed der wanhoop stond Tillie op,
en reikte het noodlottige cahier over.
Ik hoopte voor haar, dat er niet al te veel fouten in zouden zijn. Maar een oogenblik
had ik toch een gevoel, dat de menschen leedvermaak noemen, en dat kinderen:
‘Lekker! heerlijk!’ doet zeggen.
't Was juist goed, dat het zoo liep, dan had ze me het werk ook maar bijtijds moeten
vragen, en niet wachten, tot ik het haar achternadroeg met de smeekbede, of ze wel
de goedheid zou willen hebben, het aan te nemen.
Maar mijn plezier duurde toch niet heel lang.
In den eersten zin had Tillie al drie fouten.
‘Is dat het werk van Clothilde van Bergsma?’ vroeg Fräulein, alles in het Duitsch
natuurlijk, maar ik zal het nu maar vrij in het Hollandsch vertalen, omdat het me
anders te veel ophoudt.
Tillie boog het hoofdje, kleurde en zag de juffrouw verlegen lachend aan, of ze
zeggen wou: ‘Vergeef me, - ik was zeker in de war, nu schaam ik er me over.’
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De tweede zin bevatte twee fouten, de derde vier.
De juffrouw lachte niet meer; er waren rimpels in haar voorhoofd gekomen, die
er gedurende de heele verdere correctie in bleven.
Ik was niet op mijn gemak. Het speet me vreeselijk. Zóó had ik het niet bedoeld.
Als ik ook alles maar vooruit geweten had!
Ik kreeg diep medelijden met Tillie, die als een geknakt riet met gebogen hoofdje
in de bank zat.
Ook mij was het oplezen, bespreken en napluizen van de vele, vele fouten een
marteling. Tillie geeft niet om het Duitsch, ze spreekt het aardig uit, beter dan de
meesten in de klas, en het is wel jammer, dat ze zich nooit met de grammatica bemoeit.
Het is ook iets naars en ik zou er zeker ook bitter weinig van weten, als Annie niet
alle lessen met me meegeleerd en alle thema's uit pure leergierigheid met me
meegemaakt had. Zoo moest ik vanzelf wel mijn best doen, en het ligt dus volstrekt
niet aan mij, dat ik een beetje van de taalregels op de hoogte ben.
Tillie zag vuurrood, de tranen rolden haar over de warme wangen. De pijniging
duurde wel lang.
‘Je moet me eens vertellen, Clothilde,’ zei de juffrouw, terwijl ze, hardop lezend,
met ijzige kalmte ‘zeer slecht’ onder het werk had geschreven, wat ze daarna nog
tweemaal met rood potlood onderstreepte, - ‘je moet me toch eens vertellen, hoe je
werk ditmaal zoo beneden alles is.’
Tillie barstte in snikken uit. De heele klas was doodstil, ik voelde dat sommigen
mij aanzagen, vooral Jet van Raadt, die me met een minachtenden blik van top tot
teen opnam.

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

111
‘Nu?’ vroeg de juffrouw.
‘Ik had zoo'n erge hoofdpijn toen ik het maakte,’ snikte Tillie zoo zielsbedroefd,
en zoo elks medelijden inroepend, dat ik niet anders verwachtte of ook de juffrouw
zou er wel door worden getroffen. Maar dat scheen toch van niet.
‘Hoor,’ zei Fräulein doodbedaard, ‘ik heb ook wel eens hoofpijn gehad en het kan
zijn, dat ik dan ook tegen sommige moeilijke regels zondigde, of te lusteloos was,
om over iets ingewikkelds na te denken, maar wat ik wist, heb ik ook onder de
folterendste hoofdpijn altijd nog kunnen opschrijven. Praat je óók gebrekkig,
Clothilde, als je hoofdpijn hebt?’
Wij allen vonden de juffrouw onmeedoogend, en wie Tillie zoo zitten zag, als
gebukt onder een groot verdriet, zou zeker haar partij gekozen hebben.
En toch schenen al die hatelijkheden Fräulein niet voldoende.
‘Je hebt zooveel werk van het schrift gemaakt, Clothilde, dat ik moeilijk aan kan
nemen, dát je hoofdpijn hebt gehad. De lettertjes zijn geteekend..’
Plotseling waren Tillie's tranen weg, en met een ruk de blonde krullen over de
schouders werpend, zag ze Fräulein overmoedig, brutaal aan.
‘Het doet er niet toe, ik heb ook geen hoofdpijn gehad. Ik had eenvoudig geen lust
in dat laffe werk. En ik weet het nu al, hoe slecht ik het gemaakt heb, het is overbodig
me dat honderd keer te herhalen.’
Ik was verstomd over zooveel brutaliteit.
In de heele klas was het doodstil. De juffrouw was bleek geworden. ‘Ga heen,
meisje,’ zei ze,
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‘ik ontvang je bij mijn lessen nooit weer.’
Tillie ging met vorstelijk gebaar, maar er was toch iets jammerlijks, iets armoedigs
in de praal en de majesteit, waarmee ze heenstapte; wij voelden het allen.
‘Meisje! meisje!’ zei Tillie verontwaardigd, terwijl ze het hoofdje met een
zelfbewust air in den nek wierp.
‘Je hebt gelijk, je bent geen meisje, je bent erger dan een straatjongen!’ zei Fräulein
nu.
Tillie had de deur met een smak achter zich dichtgegooid.
Nog bleef alles bij ons doodstil; niemand lachte, als anders bij dergelijke scènes,
wij stieten elkaar ook niet aan, en hadden niet, als anders, een heimelijk plezier over
het gebeurde; niemand fluisterde, niemand verroerde zich zelfs.
‘Gooi dit schrift in de prullenmand,’ zei Fräulein eindelijk tot het dichtst bij haar
zittende meisje. Ze deed het zwijgend.
Toen nam Fräulein het cahier van een ander, en zonder veel op- of aanmerkingen
werd de thema nu herlezen.
Daarna kregen we allen onze Duitsche leerboeken voor ons en de les werd
voortgezet. Fräulein maakte maar heel weinig aanmerkingen op ons lezen, en toch
werden er meer fouten dan anders gemaakt. Er heerschte iets gedrukts, een
onnatuurlijke stilte in de klas. Eerst toen het uur om was, en Fräulein was vertrokken,
kwamen de tongen los.
Jet van Raadt stoof onmiddellijk op me af. Dat was een schande! Alles was mijn
schuld. Die lieve Tillie; ze had nog om mijn werk gevraagd!
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Ik negeerde haar. Het interesseerde me in het minst niet, wat ze zei of van me dacht.
De heele klas was in opstand. Allen waren ditmaal (bij uitzondering, natuurlijk)
vóór Fräulein. Tillie moest zich schamen, zeiden ze.
‘Ze was er erg ingeloopen,’ zeiden de middelmatigen, en dat leugentje om bestwil,
dat praatje over die hoofdpijn, namen ze haar niet kwalijk, maar ze was schandelijk
brutaal geweest. De knappen, zij, die nooit overschreven, maar wier werk vaak
gebruikt werd om het even te ‘vergelijken’ (zoo ‘vergeleek’ ik ook vaak mijn sommen
met de hare), vonden het wel eens heel goed, dat Tillie's werk zoo aan de kaak werd
gesteld. Ze had het al lang verdiend. Haar brutaliteit was, volgens allen, verregaand.
Ik zei niets; ik liet me heelemaal niet over Tillie uit.
Carolien Händel kwam naar me toe. Ik mag Carolien niet lijden; ze is ijselijk knap,
maar overigens weet ik niets goeds van haar te zeggen.
‘Het is of je het vooruit geweten hebt,’ zei ze.
En ik: ‘Wat?’
‘Wel, dat Tillie een beurt zou krijgen. Het treft wel goed, hè?’
‘O, uitstekend!’ zei ik droog; maar ik had wel kunnen huilen van spijt. Ik voelde
me werkelijk schuldig. Ik had er zoo'n spijt van, dat ik Tillie het schrift toch maar
niet gegeven had. Wat zou ze zich nu ongelukkig gevoelen! En ik stelde me voor
hoe i k zou zijn in haar plaats.
Het oordeel van bijna allen was, dat ze minstens door de hoofdonderwijzeres voor
drie dagen naar
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huis zou worden gestuurd, en alleen weer toegelaten op voorwaarde, dat ze Fräulein
in ons bijzijn excuus vroeg.
Wat vreeselijk om excuus te moeten vragen, als je je zoo hebt aangesteld! Ik trok
me het geval erg aan. Het was zeker in wanhoop en drift, dat ze al die nare dingen
tegen Fräulein gezegd had; waarschijnlijk had ze niet eens recht geweten wát ze zei!
Tillie kwam niet terug dien morgen. We begrepen, dat ze door de
hoofdonderwijzeres naar huis was gezonden.
Mij duurde de ochtend eindeloos. Ik snakte er naar om weg te komen. Ik wou
dadelijk naar Tillie toe gaan, en haar zeggen, dat ze zeker wel begrepen had, dat ik,
als ik maar in het minst had kunnen denken, dat de zaken zoo zouden loopen, haar
het schrift wel gegeven zou hebben. Ik moest haar spreken, ik verlangde er naar. O,
zeker, als ze alles begreep, zou ze het me wel vergeven, en zij zelf zou ook wel inzien,
dat het niet alleen m i j n schuld was.
Ik had wel weg willen vliegen; ik wou haar zoo graag wat troosten in haar ongeluk.
O, misschien zag ze nu ook alles wel in. Dat ze zelf onaardig tegen me geweest was
in de laatste weken, en dat ik wel niet anders denken kon of haar vriendelijkheid van
dien morgen was alleen om mijn Duitsche schrift.
Als ze dan alles begreep, en merkte hoe het me speet, en dat ik haar graag alles
vergeven wou, als het dan meteen tusschen ons weer goed werd, - dan zou ik haar
wel weten te troosten. En het zou weer als vroeger worden. Dat zou heerlijk zijn!
Eindelijk ging de school uit. En ik maakte, dat ik
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wegkwam. Eén, twee, drie, wou ik den kant van Tillie's huis opgaan; ik was er zeker
van, dat ik haar wel tegen zou komen. Ze zou nog wel niet thuis geweest zijn, dacht
ik. Ik vergeleek haar bij mezelf, i k zou tenminste niet den moed hebben gehad om
naar huis te gaan en te zeggen: ‘Hier ben ik, ik ben voor drie dagen weggejaagd!’
Juist op het oogenblik, dat ik naar beneden ging, werd ik door een van de meisjes
teruggeroepen. ‘Of je even bij de juffrouw komt,’ vroeg ze.
Ik ging.
‘Ken je dat boezelaartje, Charlotte, dat daar op den grond ligt?’
Ik nam het op en borg het weg; maar door de haast, die ik maakte, viel mijn lei
met het pakje boeken uit mijn kastje op den grond, en ik was wel genoodzaakt, ze
één voor één op te rapen en recht te leggen, wat erg ophield. Nu was ik zoowat de
laatste, die onze klas verliet.
Zou gauw als ik kon, stak ik de straat over, en sloeg den hoek om, om Tillie
tegemoet te gaan.
Daar liep ze al. Ik geloofde mijn oogen niet.
Vroolijk lachend, met opgeheven hoofd, stapte ze voort, Henriëtte naast zich,
beiden omringd door een schaar meisjes uit onze klas.
Ik begreep er niets van. Had ze misschien al excuus gevraagd en gekregen? Was
ze misschien dadelijk Fräulein tegemoet gegaan, en was alles zoo nog in het reine
gekomen?
In een oogenblik had ik me bij het clubje aangesloten. ‘Zeg, Tillie....’ begon ik.
Tillie zag me spottend aan.
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‘Dat zal je wel spijten, ma mie, als je hoort, dat alles zoo geloopen is; - ik ga van
school!’
Tillie sprak op een toon, waaruit duidelijk bleek, dat ze van die liefheid niets
meende, en tóch begreep ik haar niet recht. Als versuft hoorde ik haar verder aan.
‘Jammer, hè, mijn liefste Char, dat ik nu die goede Fräulein, tegen wie ik zoo stout
geweest ben, geen excuus hoef te vragen? Het was wel héél vriendelijk en attent van
je om me je schrift niet te willen leenen. - En ik ben er ook heel blij mee.’
Ik zei niets; mijn knieën knikten heel even, en ik voelde een heel vreemd gevoel
over me komen. Ik luisterde.
Tillie sprak schijnbaar niet tegen mij; maar ik bleef wachten, ik wou alles weten.
‘Hoe dat mensch me behandelde, - het was een schande! Ik h a d erge hoofdpijn
gehad, toen ik de thema maakte; ik was er heelemaal niet bij geweest, - enfin! - Ik
heb niet gewacht op onze lieve hoofdonderwijzeres. Heel stilletjes ben ik naar de
kleedkamer geslopen, heb me aangekleed en ben weggegaan. Thuis heb ik alles in
kleuren en geuren verteld. Mama had schrikkelijk medelijden met me. Ze heeft een
langen brief geschreven, waarin ze meteen voor verder onderricht bedankt. 't Was
toch nog maar om twee maanden te doen. - En nu ben ik vrij. 'k Heb net een gevoel
of ik vacantie heb. Verbeeld je, wat een geluk. Héélemaal vrij te zijn!
‘Zeg, chérie, heb je nu geen spijt, dat ik zoo'n plezier heb? Hadt je me nu je schrift
maar gegeven, hè?’
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Ik heb geen woord gezegd, ik heb me omgekeerd en ben weggegaan. Ik heb maar
wat geloopen; ik wist zelf niet goed waar. Ik voelde me als een zieke, zoo mat en
ongelukkig. Toen ik op een torenklok zag, hoe laat het was, ben ik naar huis gegaan.
Daar merkten ze niet eens, dat ik laat was; ze waren allen te veel met Truus bezig.
Want Truus gaat overmorgen ondertrouwen en telkens zijn er weer nieuwe
noodzakelijke kleinigheden, die gekocht moeten worden.
Ik kon niet eten; het was me onmogelijk.
‘Scheelt er wat aan, Char?’ vroeg Moe.
‘Neen, Moe.’
‘Je ziet er uit als krijt, kind, je bent toch wel goed?’
‘O, ja, Moe.’
‘Heb je hoofdpijn?’ vroeg Tine.
Ik knikte, en het was ook zoo, ik hád hoofdpijp.
‘Neem wat eau-de-cologne,’ zei Tine weer, ‘mijn flacon staat op de waschtafel.’
Ik at iets en ik dronk de koffie, die Moe me gaf, en ik praatte ook wat, om me goed
te houden, en toen ging ik heen. Het was me een troost, dat ik Tillie tenminste niet
zien zou, dat zij wegbleef.
Onderweg sprongen me opeens de tranen in de oogen. Wat was Tillie toch wreed
geweest en wat had ik me altijd in haar vergist! Ik kón het bijna niet gelooven, dat
alles werkelijk zoo gebeurd was, en dat het Tillie was, die straks al die nare dingen
tegen me gezegd had.
Toen ik aan de school kwam, was de deur al dicht. Ik schelde, een meisje uit een
lagere klas
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deed me open, en zei me, dat ik bij de hoofdonderwijzeres moest komen. Ik ging,
gelaten. Die heele gebruikelijke ceremonie leek me zoo kinderachtig. Ik kreeg ‘une
mauvaise marque à cause d'être trop tard’, en een aanmaning, toch beter op mijn tijd
te passen, en toen kon ik naar boven gaan.
Toen ik binnenkwam, zag ik een paar meisjes fluisteren. Het kwam me voor, dat
ze het over mij hadden, zeker omdat ik zoo laat was.
We hadden geschiedenisles. Te overhooren viel er niets, te repeteeren ook niet.
De juffrouw doceerde alleen en wij luisterden. Ik heb er geen flauw idee meer van,
waarover het ging. Ik was er totaal niet bij. Onophoudelijk moest ik aan Tillie denken,
en hoe vreeselijk het was, dat we zóó van elkaar gegaan waren, dat Tillie me zóó
behandeld had. Ze was toch altijd zoo aardig en vriendelijk voor me geweest; waren
het dan áltijd vriendelijkheden geweest als van dien morgen? Hadden ze dan thuis
gelijk, Annie en Truus en Tine, met te zeggen, dat Tillie maar aardig tegen me was,
omdat ze niemand anders had en omdat ik goed genoeg was, haar nu en dan te helpen
of wat voor haar te doen?
Ik had thuis geen woord over Tillie gesproken. Ik was er zeker van, dat ze het
geval schandelijk zouden vinden; ook dat ze door haar Mama van school was
genomen, zou ze ergeren. Annie zou zeggen, dat haar moeder haar in het kwaad
sterkte; en ik ben er ook zeker van, dat Moe, hoe lief en goed ze altijd voor ons is,
er op gestaan zou hebben, dat wij naar school terug zouden gaan en de juffrouw
excuus vragen.
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De geschiedenisles was om voordat ik het wist, en de juffrouw schreef van het
behandelde punten op 't bord. Ik schreef ze met de anderen in mijn kladschrift na,
zonder dat ze voor mij de minste beteekenis hadden.
‘Nu de genoteerde punten tegen de volgende week goed bestudeeren,’ zei de
juffrouw; toen ging ze heen, en we hadden een oogenblik vrij.
Ik had er geen lust in, met de andere meisjes te praten, en pakte vast mijn boeken
in voor den volgenden dag. Opeens hoorde ik een geweldig lachen en een geroep
van: ‘Kom, dat geloof ik niet, het is niet waar; het zou ál te gek zijn.’ Henriëtte van
Raadt was aan het woord, en ik mengde me er niet in, ik bleef met mijn boeken bezig.
Opeens stormden er drie, vier op me af.
‘Zeg, Charrie, is het waar...’
‘O, Charlotte, Jet zegt...’
‘Neen, we gelooven het niet, we k u n n e n het niet gelooven...’
Ik wachtte tot ze uitgesproken hadden; maar ze gingen niet verder.
‘Of w a t waar is?’ vroeg ik, moe; ik had een gevoel of me weer iets boven het
hoofd hing.
Jet van Raadt bemoeide zich er niet meer mee, de meisjes om mij heen lachten.
Eindelijk zei Carolien Händel: ‘Is het waar, Charlotte, trouwt je oudste zuster met
een...’
Ik wachtte; o, wat duurde het lang!
Toen Carolien uitgelachen had, zei ze: ‘Met een... bakker?’
Mijn lippen beefden, ik kon niet spreken. Nu
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voelde ik eerst recht dat alles, alles, tusschen Tillie en mij uit was.
Eén van de meisjes, een, met wie ik me nooit bemoeid had, omdat ze niet tot onzen
‘netteren’ kring behoorde, trok mijn partij.
‘En wat zou het dan,’ vroeg ze; ‘vinden jullie dat zoo schandelijk, is het zóó
belachlijk?’
‘Ze trouwt niet met een bakker,’ zei ik eindelijk.
‘Niet?’
‘Och!’
‘O, we hadden het gehoord.’
Ik voelde, dat ik, zouden ze me gelooven, de geheele waarheid zeggen moest. En
dat deed ik. Toen gingen ze heen.
‘O, dat is wat anders,’ zeiden ze.
En Carolien was zoo goed, de mogelijkheid te stellen, dat h i j , mijn aanstaande
zwager, dan toch wel een net mensch kon wezen.
‘Ik ben zoo vrij te beweren, dat zijn vader, de bakker, dat óók was,’ zei ik. O, nu
voelde ik pas, hoe klein ik zelf geweest was, door me daarvoor te schamen.
‘Very well possible; ik zeg niet, dat hij het niet was,’ en Carolien ging heen.
Nu weet ik voorgoed, dat het tusschen Tillie en mij nooit weer goed kan worden,
dat alles onherroepelijk uit is.
En ik ben er diep, diep ongelukkig onder.
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IX.
Een brief van Truus.
Brussel,.....
Beste jarige Charrie,
Charrie, we feliciteeren je; we wenschen je een recht gelukkig jaar, mijn man en
ik. Dat klinkt, hè Char? m i j n m a n e n i k . Hierbij gaan een kraagje en een paar
manchetjes van Brusselsche kant. Frans en ik hebben ze vanmorgen in de Galerie
Saint-Hubert gekocht. We hebben er bijna onzen eersten echtelijken twist door gehad.
Frans zei: ‘Wat heeft dat kind nu in 's hemelsnaam aan die prullen?’
Neem me niet kwalijk, Char, dat ik hem nog niet, beter gedrild heb en dat hij nog
over jou spreekt als: dat kind, want nu ben je een echte jonge dame, en ik zal hem
wel leeren.
En ik zei: ‘Ja, dat zijn nu voor jou en voor mij wel prullen, en wij beiden geven
er niet om; maar ik ken Charrie, zij en Tine geven er wél om.’ En nu hoop ik maar,
Char, dat je, al doe je het niet,
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al voel je er geen greintje voor, je toch bij onze terugkomst om mijnentwil goed zult
houden en maar doen, of je er mee in je schik bent. Ik kan toch niet beginnen, met
den eersten den besten keer de vlag te strijken.
Het is wel een beetje jammer, dat Frans aan den overkant van de tafel alles, wat
ik schreef, gelezen heeft; maar enfin, daar is niet veel aan te doen.
Ik zal nu maar eens wat van onze reis gaan vertellen. Ik hoop, Char, dat je ook
Tine en Annie van dit epistel zult laten meegenieten. Moe zul je het vanzelf wel laten
lezen, trouwens er ligt hier al een brief voor Moe klaar, waar Frans alleen nog een
woordje bijschrijft.
We zijn nu al twee dagen in Brussel. Het schijnt me toe, dat ons bezoek aan Namen
en Dinant al ver achter ons ligt. Ook dáárom, denk ik, omdat het weer zoo veranderd
is in die paar dagen. April is eentonig in zijn grilligheid. Waarom moeten nu na een
paar mooie dagen, áltijd weer leelijke komen? Maar 't is nog goed dat we het zoo
hebben getroffen, en dat we het slechte weer in de stad hebben. Gistermorgen hebben
we warempel een kolossalen sneeuwstorm gehad. We gingen naar het Palais de
Justice. Tine vroeg me in haar brief of ik op mijn huwelijksreisje wel getrouw bleef
aan mijn beginselen, en elken morgen naar behooren mijn kameroefeningen doe. Ik
wil waar zijn, en bekennen, dat ik het n i e t doe. Maar ik heb mijn
verontschuldigingen. In de eerste plaats mis ik mijn geliefde halters; ik heb ze thuis
gelaten, uit barmhartigheid, uit medelijden met Frans, dien ik niet wou verplichten,
ze de heele reis
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over in den koffer mee te dragen, want ze hebben een gewicht van drie kilo elk.
Bovendien wil ik het hotel niet in opschudding brengen, door uitvallen met stamp
naar links en rechts, wat eigenlijk bij onze damesgymnastiek ook niet thuis hoort,
maar waarin ik dán zeker juist lust zou hebben. Maar aan lichaamsbeweging ontbreekt
het ons volstrekt niet. Je hebt hier van die heerlijke straten, die klimmen, al maar
hooger. Als je eindelijk denkt, den top bereikt te hebben, en aan een vriendelijken
voorbijganger verder den weg vraagt, dan heet het weer: ‘Vous montez la rue jusque...’
enz., altijd maar hooger weer. Zoo zijn we ook 's morgens aan het Palais de Justice
gekomen. Niet langs den breeden weg, Rue de la Régence - een prachtige, royale
straat, die waard is naar zoo iets als het Paleis te voeren - maar door honderd slopjes
en steegjes, alle opgaande, slecht bestraat met ruwe klinkers, die me pijn deden, door
de dunne zooltjes van mijn laarzen heen. (Nooit koop ik weer zulke fijne bottines;
ik had ook niet zoo dom moeten zijn, naar Tine te luisteren, maar mezelf een paar
gewone, degelijke chevreau-leeren laarzen moeten koopen, Engelsch model, met
stevige, dikke zolen, zonder hakken bijna en met een paar flinke vierkante solide
neuzen.) Als ik iets tegen mijn nieuwen echtgenoot heb, is het, dat hij bijzonder
eigenwijs is wat betreft het vinden van den weg. Je weet dat ik me altijd verbeeldde
nogal bij de hand te zijn in een vreemde stad, en dat ik veelal jullie aller voorlichtster
was. Graag zou ik nu ook Frans' leidster geweest zijn; maar het mag niet zijn. Frans
beschouwt
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den plattegrond als zijn particulier eigendom. En hij tuurt er in, of hij de wijsheid in
pacht heeft. Om hem eenigszins de eer te geven, die hem toekomt, moet ik er
bijvoegen, dat hij in den bebeginne m i j liet begaan. Maar, helaas, ik was niet
fortuinlijk, en in den regel kwamen we juist verkeerd uit. Toevallig, hè?
Nu zou h i j den weg wel zoeken, en hij vond hem ook, maar hoe?
Ik heb al gezegd, dat het sneeuwde, maar nog niet, dat het eerst geregend had, en
dat we in dien naren, in het gezicht kletsenden regen, met ons tweetjes moederzalig
alleen door de verlaten steegjes gingen over de hobbelige klinkers, die glommen van
natheid, altijd maar hooger.
Eindelijk, komende uit zoo'n onaanzienlijk smal straatje, met aan weerszijden
lage, rookerige estaminets, stonden we opeens voor ‘les majestueuses assises du
Palais de Justice.’
Ik heb nooit veel met gebouwen opgehad, maar dit vond ik prachtig,
indrukwekkend. Stel je voor, op den top van een hoog plateau, heel alleen, een trotsch
paleis, streng van stijl, met tal van pilaren. Dát trof me, geloof ik, het meest, dat het
zoo hoog stond, en zoo alleen, zonder aan weerszijden, als kinderen aan moeders
rokken, een rij van huizen.
Ik heb nooit veel idee voor algemeene geschiedenis gehad, en ook niet veel
onthouden van de bouwkunst der Grieken, maar zóó stel ik me de grootsche
meesterwerken van architectuur voor, en zóó denk ik me ook de trotsche gebouwen
der oudheid. Lieve Char, j i j bent nog in de gelegenheid, spiegel je
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aan je oudere, maar, helaas, niet wijzere zuster en profiteer van de lessen. Was ook
de Akropolis te Athene niet op zoo'n verheven plateau gelegen, of vergis ik me?
Binnen in de hooge, grandioze zaal (zoo hoog en grootsch, dat het geen
menschenwerk meer schijnt), de kleine, zwarte advocaatjes, nietige menschjes in de
enorme ruimte; deftige mannetjes met toga's en betjes, sierlijk gesticuleerend, de
armpjes in de wijde togamouwen, wandelend met afgemeten stappen, - precies kleine
zwarte vogels op een binnenplaats.
Jarige Char, ik vergeet, dat je vandaag wel wat anders te doen hebt dan saaie,
alledaagsche beschrijvingen te lezen. Neem me niet kwalijk, Lotje.
Ik zal je liever eens vertellen, hoe en waar we gelogeerd zijn.
‘Qu'on est heureux de trouver en voyage
Un bon souper et surtout un bon lit,’

zong onze reisgids, en wij zongen het van harte mee. We waren rechtstreeks van
Dinant naar Brussel gespoord in een avondtrein, slecht verlicht, in het gezelschap
van natgeregende menschen (want toen sloeg het weer juist om), waaronder een
onbehaaglijk kind, dat met zijn pa en ma op reis was, voortdurend zotte vragen deed
of ongepaste aanmerkingen op anderen maakte, met zijn beenen zat te schoppen, en
onder luid en aanhoudend gesmak eerst een krentenbroodje, toen vier reepen
chocolaad, toen weer een krentenbroodje en eindelijk een ‘pistolet fourré de jambon’
verorberde. Wat dat kind ons verveeld en geërgerd heeft!
Moe, hangerig, wee van het treinen, van de duffe
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lucht van natte kleeren, van het smakkende, verstandeloos voortrammelende kind,
van het schudden van den wagen, van het tot vervelens toe kijken door de
natgeregende raampjes in de duisternis, - stapten we eindelijk aan de Gare du Nord
af. Frans en ik hadden samen een hotel uitgezocht, in onzen reisgids natuurlijk, en
daar gingen we nu op af.
Het was een enorm hoog en tamelijk breed gebouw, met een ‘gunstig uiterlijk,’
zooals Frans zei, en gelegen op den boulevard Anspach. Dat klinkt, hè, Char? Maar
de naam is nog niets, je moet den boulevard zien! We traden binnen in het hotel, en
werden, door een op den muur geschilderd zwart handje met zijn gestrekten
wijsvinger, onmiskenbaar naar boven verwezen, naar den entre-sol, waar de portier
zich bevond. Dien entre-sol bereikten we na tien minuten klimmens.
Je weet dat ik sterke beenen heb, maar ik was moe. Toch begon ik, onder het
wachten op den portier, die afwezig was, weer een beetje op adem te komen.
Gelukkig ontdekte Frans hem, en nu informeerde hij naar een geschikte kamer.
‘Huit francs?’ vroeg de portier. Neen, zoo'n appartement, van acht francs de
persoon, hadden wij niet bedoeld. ‘Six francs, cinq?’ dan moesten we hem maar
volgen, au cinquième.
Au cinquième, Charrie, op de vijfde verdieping voor een rijksdaalder zonder
ontbijt!
Maar we waren moe, doodmoe, en we sjokten in afwachting achter den man aan,
vastbesloten, geen hooge eischen te stellen. Ik berekende met schrik,
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dat we nog vier trappen voor de borst hadden, maar ik vergiste me, de entre-sol telde
niet mee. Het was me bijna onmogelijk, nog verder te loopen, Frans had me achter
zijn rug de hand toegestoken en hij trok me zoo'n beetje naar boven.
Het was een vreeselijke tocht, ik herinner me niet, dat het bestijgen van den
Utrechtschen Dom me zoo moeilijk gevallen is, als het beklimmen van die trappen,
naar het ons toegewezen appartement. En het was er nog een kamer naar: klein,
langwerpig, arm gemeubeld, en och, dat alles kon me nog zoo bitter weinig schelen,
maar de hoogte!
‘Stel je voor, Frans,’ zei ik, ‘dat we alle dagen, misschien zoo'n paar keeren per
dag, van onze wandeling komende, zóó moeten klimmen!’
Frans was ook al besloten, hij vertelde den portier, dat het onze bedoeling niet
was, zoo hoog te logeeren, en toen hij hoorde, dat voor de lagere slaapkamers zulke
buitensporige prijzen gevraagd werden, nam hij het koffertje, dat de portier had
neergezet, in de hand, en oneindig vlugger dan we gekomen waren, trippelden we
nu de reeks van trappen weer af.
Toen stonden we weer op straat, Char, in den regen. En we liepen maar verder,
over de glimmende, gladde trottoirs, ik, in duizend angsten op mijn ongemakkelijke,
hooggehakte, puntige laarsjes. Want de trottoirs zijn daar niet, zooals bij ons,
geasphalteerd, maar bestaan uit groote vierkante stukken steen, je weet wel, zooals
bij ons de stoepen, en die zijn zoo glad en glibberig, en zien er, als ze nat zijn, zoo
gevaarlijk uit, dat ik het werkelijk op
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dat oogenblik een groot voorrecht vond, aan den arm van mijn man te loopen en op
hem te steunen.
Frans had nog een ander hotel in gedachten, en daar gingen we nu op goed geluk
heen.
‘Zullen we ook even in een café gaan zitten, om daar eens bedaard te overleggen,
wat we doen moeten?’ vroeg Frans. Maar ik had er niet veel zin in, en hijzelf ook
niet: waar we het meest naar verlangden was, een hotel te hebben. Dan konden we
verder zien; eerst wilden we zeker zijn, dien nacht behoorlijk onder dak te zullen
komen.
Frans houdt er niet van, aan menschen op straat wat te vragen, en daarom moest
ik hem wel bewonderen, toen hij zoo heel in zijn eentje den weg gevonden had. ‘We
zijn terecht,’ riep hij opeens, ‘we komen waar we wezen moeten, kijk maar: Galerie
du Roi. Nu nog vijf minuten, dan zijn we er.’ Het logement, dat Frans bedoelde, was
hem door een van zijn vrienden, die vaak voor zaken te Brussel vertoefde,
gerecommandeerd. Het moest goed zijn, ik had er een voorgevoel van.
De wetenschap, dat we er vlak bij waren, gaf me al een gevoel van rust, en dat het
zoo dicht bij die lichte, warme, gezellige Galerie was, deed me veel plezier.
Het wás ook goed, net en eenvoudig. Er was geen café bij, en ook dat vond ik
prettig. 't Was er kalm en stil en had iets huiselijks, dat me aantrok.
Toen we gesoupeerd en ons aan een sterken kop zwarte, melkelooze koffie verkwikt
hadden, was het tien uur. O, wat kan zoo'n enkel onnoozel biefstukje een
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hongerig, wee, moegetreind mensch toch opknappen! Ik was als herboren. ‘Zullen
we nog even uitgaan, v r o u w t j e ?’ vroeg Frans, en ik zei: ‘Ja, man’ (want we
noemen elkaar man en vrouw en lachen dan, alsof we een aardig spelletje spelen, en
het lijkt ook een spelletje tot nog toe), en toen gingen we.
Wat kwam Brussel me toen heel anders voor! Opeens had ik plezier in die natte
straten, die het licht zoo vroolijk weerkaatsten, en ik behoefde ook Frans' arm niet
meer, hoewel hij beweerde van wel; ik was niet bang meer voor uitglijden en stapte
flink door. De winkels, die ik eerst onverschillig voorbij was gestapt, leken me nu
zoo groot en mooi, en vol interessante artikelen. En de enorme café's schenen heerlijke
paleizen, vol warmte en licht en spiegels en bloemen en gezelligheid. Nu stapten we
er ook een binnen en zaten daar weltevreden en in de beste stemming, aan weerszijden
van een marmeren tafeltje, overstroomd door een zee van electrisch licht; want het
geheele hooge plafond was met electrische lampjes bezaaid, en scheen een flonkerende
sterrenhemel. Een rij hooge, marmeren pilaren aan iederen kant gaven de zaal een
nog grootscher en weelderiger aanzien, en schoone Oostersche muurschilderingen
maakten alles tot een droomgezicht.
Charrie, ik vertrouw dat je mijn schrijven terzij zult leggen, zoodra het je vervelen
gaat, en dát alleen geeft me den moed, nog door te pennen.
Mijn man is uitgegaan. Hij maakt er gebruik van, dat ik zit te schrijven, om een
boodschap te doen, en ik heb me voorgenomen, er maar op los te schrijven tot hij
terug is.
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Gisteravond zijn we naar het Théâtre du Parc geweest, waar we ons uitstekend
geamuseerd hebben. Het viel me erg mee, dat ik de acteurs zoo goed verstaan kon,
op dat punt had ik geen hoogen dunk van mezelf.
En dat mocht ik ook werkelijk niet hebben. Heb ik je al verteld van Luik, waar
we uitgestapt waren? In den trein had ik mijn handschoenen met een vocht, dat aan
een station onder den naam van eau-de-cologne verkocht werd, totaal bedorven. Ik
moest me dus van nieuwe voorzien en wel zoo gauw mogelijk. Daarom gingen we
den eersten den besten handschoenwinkel binnen. Het was een fijne winkel, en ik
kan niet tegen dat erg chieke, het intimideerde me. Daarbij kwam (en dit was ook
een voornaam ding) dat Luik de eerste plaats was, waar we Fransch hoorden spreken,
en die winkel de eerste, waar ik het zelf zou doen. Eerst had ik al even voor het
winkelraam gekeken en daar ‘gants indéchirables’ gezien, en die moest ik juist
hebben. Een fijn juffertje met modieus gekruld haar vroeg me, wat er van mijn dienst
was, met een allerliefst stemmetje, in een melodieus taaltje, dat me geheel van de
wijs bracht. Mijn Fransch was het hare niet, dat voelde ik dadelijk, het leek evenveel
op het hare, als mijn plompe, solide daagsche laarzen op de fijne schoentjes, die ik
nu aanheb.
‘Une paire d e s gants,’ en schrikkend, dat ik zóó tegen de grammatica zondigde,
en daardoor mezelf nóg belachlijker makend: ‘d e gants inséparables, s'il vous plaît!’
Het was een corvée voor me. De juffrouw lachte tijntjes en bleef me vragend aanzien.
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Ik had hard gesproken, hard en langzaam, als een kind, dat op school de les opzegt,
en ik had een kleur gekregen tot over de ooren. Ik wist niet eens meer wat ik gezegd
had. Toch was er nog een klank in mijn oor blijven hangen. ‘Inséparables?’ Hoe
kwam ik er bij! En ik verbeterde mezelf links: ‘indéchirables’, bedoelde ik.
Zeg, Char, dat zou jij beter hebben opgeknapt, hè?’ Maar ik, een g e t r o u w d e
vrouw, 't was bespottelijk!
Daarom viel het me zoo bijzonder mee, dat ik in den schouwburg alles begrijpen
kon.
Lieve kinderen, ik vind mijn eigen brief zoo taai, dat ik werkelijk alweer behoefte
heb, om lichaam en geest door een paar duchtige armbewegingen op te frisschen.
Ook staat mijn echtgenoot keurig geschoren voor me, en ik moet hem even een zoen
geven op zijn nette gladde wangetjes.
Mij van dezen echtelijken plicht gekweten hebbende, zet ik me weer neer, ditmaal
om mijn brief naar behooren van een slot te voorzien.
Mijn man en ik hebben even het menu vastgesteld, dat uit consommé, des épinards,
du biefteck en verder hoogstwaarschijnlijk uit sinaasappeltjes zal bestaan. Hij gaat
het diner bestellen en ik eindig met de gebruikelijke groeten benevens voor elk een
stevigen handdruk.
Je getrouwde zuster.
Nu heb ik nog een heel klein woordje voor de jarige alleen. Het diner schijnt hier
altijd te worden klaargetooverd, dus ik ben wel verplicht, k o r t te zijn.
Charrie, je vraagt me in je aardig briefje, of ik
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het niet erg onhartelijk gevonden heb, dat je op onzen trouwdag zoo stil en zoo weinig
opgewekt was. Maar Lotje, zoo iets kan ik je toch moeilijk kwalijk nemen. Dat je
bedroefd bent, als iemand van wie je gehouden hebt, je zoo bitter tegenvalt! Ik ben
nog niet zoo oud (al ben ik nu ook een getrouwde vrouw) of ik kan me nog wel in
die dweperige jonge-meisjesjaren verplaatsen, en ik weet nog wel hoe hard het valt
als dan een illusie verbroken wordt. Maar ik weet ook, en nu spreek ik uit ervaring,
dat men zoo iets te boven komt.
Misschien komt er een tijd - en dat zou ik haast wel denken, hoewel jij me nu nog
niet zult gelooven - dat je om het gebeurde blij bent, dat het je genoegen zal doen,
dat Tillie en jij nog tijdig van elkaar zijt gegaan.
Wij thuis, hebben er altijd naar verlangd, en jij hebt het zelf gemerkt.... maar we
moeten van dooden geen kwaad spreken, en ook niet van vriendinnen, die voor ons
dood zijn.
Ik wou je alleen maar zeggen, Char, dat ik je je bleek gezichtje en je stilheid niet
euvel duid, en dat ook niet gedaan heb. En nu sluit ik nog, vóór ik dit epistel voorgoed
eindig, een zoen voor je in. Houd je maar goed, hoor Char!
Je Truus.
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X.
Een dag vóór mijn verjaardag.
Die brief was al den avond voor mijn verjaardag, om elf uur, gekomen. Heel toevallig
had ik hem zelf uit de bus gehaald, anders hadden ze hem thuis zeker tot mijn
verjaardag bewaard. Tine zei al, dat Truus de enveloppe met een groot, blauw kruis
had moeten versieren, evenals nieuwjaarskaartjes, die te voren gebust worden, opdat
ik weten zou, dat ik eerst op mijn verjaardag het recht had, hem te openen.
Ik was heel blij met Truus' brief en ik vond hem volstrekt niet vervelend; vooral
het laatste, dat alleen voor mij was, heb ik geheel ademloos gelezen.
Ik vind het heel aardig van Truus, dat ze het mij niet kwalijk neemt, dat ik op haar
trouwdag zoo stil en teruggetrokken was.
Och, wat was het toch ook een ongelukkige tijd! Ik was zoo verdrietig. Ik zou het
aan niemand op de heele aarde willen zeggen, dat ik het me zoo heb aangetrokken,
dat ik er 's nachts niet van slapen kon
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en maar aldoor denken moest aan onze prettige avonduurtjes van vroeger, en aan de
middagen, als we zoo heerlijk wandelden en plannen maakten voor de toekomst, die
zoo rooskleurig scheen, en dat ik me zoo echt gelukkig voelde in onze vriendschap.
Ik heb wel eens gelezen, dat het verdriet slijt, maar ik heb het nooit kunnen
gelooven. Vooral in de eerste dagen was ik diep ongelukkig.
Toch schijnt het zoo te zijn. Ik moet het wel gelooven, al komt het me zelf vreemd
voor. Het is nu drie en een halve week geleden, en al denk ik ook nog dagelijks aan
Tillie, ik voel me toch niet meer zoo verlaten als eerst.
Tegenwoordig ga ik met Tjitske Frizen samen naar huis. Tjitske en ik hebben ons
vroeger nooit met elkaar bemoeid, maar nu is Tjitske verhuisd, ze woont een minuut
van mij vandaan, en we gaan nu vanzelf samen. Ook hebben we gistermiddag wat
met elkaar gewandeld (ik deed het meer, omdat ze het vroeg en ik toch niets te doen
had, niet omdat ik zoo bijzonder veel met haar opheb), en ik geloof ook niet, dat
onze verhouding ooit intiemer zal worden. Anders vind ik haar wel nogal grappig.
‘Zeg,’ zei ze gistermiddag tegen me, ‘wat ben jij toch gelukkig, ik benijd je.’
‘Waarom?’ vroeg ik.
‘Wel, omdat je zuster getrouwd is. Ik ben net als jij, de jongste van 't gezin. En
bij ons is het een huishouden, dat uit vijf gezusters bestaat, daarvan heeft één een
veel te langen neus, één is bijziende en draagt een lorgnet, twee hebben het ongeluk
tweelingen te zijn en elkaar niet goed te kunnen
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verdragen, en ikzelf ben geheel en al door de natuur misdeeld, ten eerste omdat ik
de jongste ben, dan door mijn mopneusje en eindelijk doordat mij de gave van het
geheugen onthouden is, want ik ben vergeetachtiger dan iemand op onze heele
school.’’
Dat wist ik. Daar stond Tjitske voor bekend.
‘Vindt je het ook zoo naar, dat je de jongste bent?’ vroeg ik; dat was tusschen haar
en mij een belangrijk punt van aansluiting.
‘Ba,’ zei ze, ‘zóó naar!’ en toen bleef ze een heelen tijd in somber zwijgen verdiept.
‘Je moet wol koopen, nietwaar?’ zei ik, want daarvoor was ze me eigenlijk komen
athalen. Ik zei het maar om iets te zeggen, om een andere wending aan het gesprek
te geven, dat al te naargeestig werd.
‘O ja,’ zei ze opeens, ‘ik dacht er al niet meer aan.’
‘Ben je wat aan het maken?’ vroeg ik.
‘Ja,’ zei Tjitske, ‘ik ben aan een tochtlat bezig, die eigenlijk met Sint Nicolaas al
af had moeten zijn. Twee hád ik er klaar; maar we hebben drie ramen aan den
voorkant, dus kon Mama ze niet neerleggen voor ook de derde klaar was. Eerst kon
ik er niet toe komen, maar toen ik er weer eens aan begonnen was, raakte de wol op.
En ik kan er maar niet aan denken ze bij te halen. Een paar maal ben ik er al op uit
geweest, maar den eenen keer had ik het staaltje voor de kleur vergeten, en den
anderen keer had ik zooveel boodschappen, dat d i e me heelemaal door het hoofd
gegaan is.’
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‘Nu heb je toch een draadje wol bij je, hè?’ ik vond mijn vraag zelf vrij overbodig.
Tjitske schrikte. Neen, dat had ze warempel.., Maar ze bezon zich. Nu had ze er
wel degelijk aan gedacht. Ze had er expres een eindje van het werk voor uitgehaald.
Maar waar ze het nu gelaten had?
Eerst onderzocht ze haar beide handschoenen, die ze geheel en al omkeerde, toen
haar mantelzakjes, toen den zak van haar japon. Maar ze vond het draadje niet.
‘Heb je het ook in je portemonnaie?’ vroeg ik.
Toen lachte ze. Ja, dat was het. Nu wist ze het. Ze had het draadje eerst in een
papiertje gewikkeld, en dat toen, omdat het zoo klein was, in haar portemonnaie
gedaan.
Maar - en toen raakte ze geheel van de wijs - waar was nu haar portemonnaie? Ze wist het al. Ze wist het precies, die had ze in gedachten in het wolmandje geborgen.
‘Ga nu maar mee,’ zei Tjitske gelaten, ‘zie je, daar heb je het nu, zoo gaat het
altijd.’
Ze behandelde het als iets heel gewoons en klaagde of sprak er verder heel niet
over.
‘Zou jij ook niet véél liever broers hebben?’ vroeg ze opeens met iets smachtends
in haar stem. Tjitske heb ik nog nooit op smachtenden toon iets hooren zeggen,
daarom trof het me nu te meer.
‘O, ja,’ zei ik, maar niet zóó vurig, als ik het een maand geleden zou gedaan hebben.
Want Truus en Tine, en Annie zelfs, ze zijn me in den laatsten tijd erg meegevallen.
Ze hebben me, toen ze begrepen, dat het tusschen Tillie en mij uit was, met
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rust gelaten, en volstrekt niet geprobeerd, me uit te hooren; ook over Tillie hebben
ze zich maar matig uitgelaten, en, als ze niet mijn zuster was geweest, zou ik zeker
Tine als mijn boezemvriendin beschouwd hebben.
Tjitske stortte haar hart voor me uit. Haar zusters waren zoo bedillig, bemoeiden
zich met alles, vroegen waar ze heenging, en waarvoor, en of het niet beter met haar
werk uitkwam, als ze het op een anderen dag deed, en hoe laat ze thuis zou komen,
en zoo meer.
Tjitske, die anders tamelijk vroolijk is, werd onder het spreken al triestiger; maar
eindelijk onttrok ze zich aan haar gedachten en zei: ‘Heb je het feuilleton in het
Zondagsblad gelezen?’ En toen begon ze het me meteen te vertellen.
Ik had Tjitske thuis gebracht.
‘Ga je even mee naar boven?’ vroeg ze.
Ik deed het, want ik zou meteen aan mevrouw Frizen vragen of Tjitske op mijn
verjaardag komen mocht. Moe had haar, toen ze me kwam halen, uit genoodigd.
Tjitske ging me voor en liet me in de huiskamer.
Mevrouw was niet thuis, maar Tjitske's zusters zaten er met haar vieren.
Tjardina, de langneuzige, Anna met haar lorgnet, en Sjoukje en Sina, de tweelingen.
Tjitske stelde me voor. Tjardina gaf me een stoel.
‘Waar is Mama?’ vroeg Tjitske.
‘Hoezoo?’ vroeg Anna weerom.
‘Mama is uit,’ zei Sjoukje; ‘ze zal wel dadelijk terugkomen.’

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

138
‘Neen,’ viel haar tweelingzuster nu in, ‘ze zal wel niet dadelijk terugkomen. Ik geloof,
dat Mama pas om zes uur...’
‘Waarom, om zes uur, ze is enkel maar naar de Bremers.’
‘Och; dus niet naar mevrouw Kwarts, die jarig is, en ook niet naar de
Langenvelden!’ klonk het schamper van Sina.
‘Ik denk niet, dat Mama haar toestemming zal geven,’ zei de langneuzige oudste
zuster opeens.
Tjitske kreeg een kleur. ‘Waarom niet?’ vroeg ze met een boos gezichtje.
Tjardina haalde langzaam de schouders op en plooide haar lippen tot haar mondje
zeer klein was.
‘Heb je je schoolwerk al af?’ vroeg Anna, van het romannetje opziende, waarin
ze in een gemakkelijken stoel lag te lezen, en daarbij zag ze door haar lorgnet Tjitske
doordringend aan.
‘Och,’ zei Tjitske.
‘Neen, niet o c h ,’ zei Tjardina nu ook, ‘heb je het af of niet?’
Ik had medelijden met Tjitske; het was natuurlijk heel naar voor haar, dat ik er bij
zat, en ik wou ook al opstaan en heengaan, maar ik zag er nog geen kans toe.
‘Ik heb den heelen avond toch nog!’ zei Tjitske driftig, ‘'k zal wel zorgen, dat het
in orde komt.’
‘Als je het dan morgen maar niet vergeet mee te nemen,’ zei Tjardina, ‘anders heb
je er nog bitter weinig aan.’
En toen Sina opeens: ‘Zeg, Tjits, heb je aan de wol gedacht?’
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‘Wat kan jou dat nu schelen,’ zei Sjoukje ontstemd, ‘'t is jouw zaak toch niet?’
‘En 't is evenmin jouw zaak om je er mee te bemoeien, als ik haar wat vraag,’ zei
Sina weer. - ‘Heb je er aan gedacht, Tjits, - ik vraag het alleen om het naaldenboekje,
dat je voor mij zoudt meebrengen.’
‘Neen,’ zei Tjitske dof, ‘ik heb alles vergeten.’
‘Dat hoef je ons niet eens te zeggen,’ zei Sina, voor ze aan een nieuw hoofdstuk
van haar romannetje begon.
Toen stond ik op, om goedendag te zeggen.
‘Wil je nog niet even blijven tot Mama komt?’ vroeg nu Tjardina met een zoet
lachje.
‘Ga je nu al heen?’ vroeg Anna met groote, verwonderde oogen. ‘Blijf nog even
tot Mama komt.’
‘Hè, ja, blijf nog een beetje,’ fluisterde Tjitske, ‘'t is hier zoo gezellig!’
Ze had het zacht gezegd maar de anderen hadden het toch gehoord. Sina en Sjoukje,
ditmaal eenstemmig, barstten in hartelijk lachen uit. Anna fronste het voorhoofd,
maar Tjardina, de oudste, was geheel gepikeerd. Misschien was ze zich bewust, het
meest tot de ‘gezelligheid’ te hebben bijgedragen.
‘En aan wie de schuld,’ zei ze snibbig, ‘als het hier niet gezellig is? Je hoeft het
volstrekt niet zoo bitter te zeggen, alsof jij de dupe bent. Want alles komt door jou.
En als jij morgen niet kunt uitgaan, is het je eigen schuld.’
‘Dag dames,’ zei ik nu, zoo stemmig als me mogelijk was; alleen Sjoukje, die nog
aldoor nalachte, knikte ik apart even toe, zij leek me nog de beste van allen. Toen
wendde ik me tot Tjitske. ‘Nu,
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dan vraag je het vanavond wel aan je Mama?’ zei ik, ‘en dan hoor ik het morgen
wel.’
Het deed me goed, dat ik nog eens duidelijk had laten uitkomen, dat ik de praatjes
en bedenkingen van Tjardina en Anna totaal negeerde.
‘Wacht, ik breng je nog een eindje,’ zei Tjitske, terwijl ze haar hoed weer opzette,
‘we gaan toch nog niet eten.’
‘Maar dadelijk terug,’ zei Tjardina, ‘de aardappelen staan al op.’
‘'t Is jouw beurt om tafel te dekken,’ waarschuwde Anna, ‘je mag er wel aan
denken, je mocht wel hier blijven.’
‘Ga maar,’ zei Sjoukje met een knikje, ‘ík zal het wel doen.’
Toen stonden we in het portaal.
Als een wervelwind stormde Tjitske voor mij uit de trappen af.
‘Ik ben niet erg beleefd,’ zei ze, ‘maar...’
Daar ging de deur boven weer open. ‘Je hebt je handschoenen vergeten, kom ze
halen,’ klonk Tjardina's stem.
‘'t Kan me niet schelen,’ riep Tjitske boos terug; toen trok ze de deur achter ons
dicht.
Een paar minuten liepen we zwijgend naast elkander voort. Ik zag wel, dat er maar
weinig toe noodig was om Tjitske in tranen te doen uitbarsten.
Maar aldoor kon ik toch niet blijven zwijgen, ik moest me houden, of ik niets van
haar opgewondenheid merkte.
‘Het begint al een beetje donker te worden,’ zei ik, ‘maar het kan ook wezen, dat
we een buitje krijgen.’
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Tjitske zweeg.
‘Ik hoop maar, dat het morgen goed weer is,’ ging ik voort, alsof ik heel geen
antwoord verwacht had, ‘het zou zoo'n onplezierig begin van het jaar zijn.’
‘Zoo is 't nu altijd bij ons,’ zei Tjitske opeens, zonder op mijn woorden te letten.
‘Vindt je het niet dol plezierig? Heb je je niet geamuseerd, dat oogenblikje, dat je
bij ons was?’
We sloegen den hoek van de straat om, Tjitske herademde,
‘Hè, hè,’ zei ze, alsof ze in een geheel andere atmosfeer kwam. En toen, veel
opgewekter dan te voren: ‘Begrijp je wel, dat ik er tegen opzie, iemand thuis te
brengen? - Of ja, j i j zult het wel begrijpen, nietwaar? Je hebt zelf zusters.’
‘Maar niet zulke,’ meende ik te moeten zeggen, maar ik zweeg, omdat het voor
Tjitske zoo erg onaangenaam klinken zou.
‘Ja, j i j hebt zelf zusters, en je bent ook de jongste, dus je zult er wel alles van
weten,’ ging Tjitske voort, zeker omdat ik niet dadelijk instemde. ‘En ik heb vroeger
wel van Tillie gehoord, dat die ook niet zoo bijzonder aardig waren.’
‘Och,... bijzonder aardig... - ik mag tevreden zijn,’ zei ik zacht.
‘Werkelijk?’ vroeg Tjitske ongeloovig. ‘Ik dacht, dat die nog veel naarder waren;
Tillie heeft ze tenminste altijd zoo voorgesteld.’
‘Ik geloof, dat het ook wel een beetje aan mij lag,’ zei ik beschaamd, ‘maar je zult
morgen zelf wel zien.’-
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Toen namen we afscheid van elkaar en ik ging naar huis.
Wat leek me toen thuis alles prettig en zonnig!
Zelfs Annie, die me tegemoet kwam met een: ‘Charrie, kom gauw, ik ga dood van
den honger!’ en toen mijn hoed vast afzette om me een handje te helpen, een vrijheid,
die ik haar anders zeker kwalijk zou hebben genomen, leek me nu een heel draaglijke
zuster. En Tine, die me gelukkig maakte met de mededeeling, dat ze voor morgen
al mijn lievelingspudding had klaargemaakt, en al een heel klein stukje voor me op
een schoteltje bewaard had (‘'t zat nog onder in het pannetje,’ zei ze lachend), - Tine
kwam me voor als een zuster van onschatbare waarde.
's Avonds gingen Tine en Annie uit, en omdat ze niet zeiden waarheen, hield ik
het er voor, dat ze iets voor mijn verjaardag gingen koopen, en dit maakte dat ik
mezelf als een monster van ondankbaarheid voorkwam. Want mijn schuld was het,
dat Tjitske zich Truus en Tine en Annie als nóg ‘naarder’ dan haar eigen zusters
voorstelde.
Nóg naarder dan Tjardina en Anna!En toen kwam 's avonds de brief van Truus, en die maakte me heelemaal verlegen.
Ik zou Tjardina wel eens zoo iets aardigs en gemoedelijks willen zien schrijven.
Door dat alles kwam ik tot de conclusie, dat ik mijn zusters wel een beetje meer
waardeeren mocht. En ik vond het een prettig idee, dat ik een heel nieuw jaar voor
me had, om me te beteren.
Zoo ging ik naar bed.
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XI.
Vijftien jaar.
Het was een heerlijke dag!
Toen ik wakker werd - en ik werd wakker door de prettige stem van Tine, die in
het kamertje naast me aan het zingen was - toen ik wakker werd, zag ik het allereerst
op het tafeltje voor het raam, waarop een schoon damast kleedje gelegd was, een
vriendelijk rood ranonkeltje, dat mij scheen te feliciteeren.
Het stond in een beeldig vaasje, blijkbaar een geschenk voor mij, en het leek zelf
wel een bloem.
Het regende, maar ik vond het een frisschen, malschen regen en het stemde me
volstrekt niet onplezierig.
Op de waschtafel zag ik iets onbekends, een blauw fleschje.
In een wip was ik op, en ik kreeg een kleur van plezier, toen ik een flacon Odol
ontwaarde, waaraan, evenals aan een apothekersfleschje, een wit befje hing. Ik las:
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‘Spoel immer met dit vocht Odol,
Uw kiesjes worden dan niet hol,
Uw tandjes blijven lelieblank,
Dat is der drupp'len schoonste dank!’

Het is zeker te wijten aan mijn vooringenomenheid tegen Annie, dat ik in mijn
levensgeschiedenis nog geen gewag heb gemaakt van Annie's dichterlijke gave. En
die is te meer opmerkelijk, omdat ze zoo zelden gepaard gaat, zooals hier, met aanleg
voor wiskunde.
Annie is eigenlijk onze dichteres. Ieder huis behoort zijn dichter of dichteres te
hebben, om bij plechtige gelegenheden, als Sint Nicolaas, Nieuwjaar, verjaardagen
of bij bijzondere festijnen met een poëtische ontboezeming voor den dag te komen.
Annie is altijd onze tolk, en daarom zijn we ook trotsch op haar.
Er stond nog een andere flacon op mijn waschtafel, ook met een befje, en dat was
een overheerlijke, een, die heelemaal met beste eau-de-cologne gevuld was. Daarop
stond geen gedicht, of eigenlijk wel een, maar in proza.
Het befje bevatte deze verheven woorden:
‘Reukoffer, gewijd aan onze Benjamine, door de geheele familie Craayloo.’
Het was een geurig offertje, ik overtuigde me er dadelijk van. Nóg stond ik met
den flacon in de hand, toen de deur werd opengeworpen en Tine me om den hals
viel, en toen kwam Annie ook en ze feliciteerde me recht hartelijk, en achter haar,
in den post van de deur, stond, bleek, maar toch met een zacht kleurtje en een paar
betraande, gelukkige oogen,

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

145
mijn eigen lief Moeke, en nu was het mijn beurt om haar om den hals te vallen.
‘Ik wensch je van harte geluk, meid,’ zei Moe en ze kuste me op beide wangen.
En toen? - Toen legde ze iets in mijn hand, een klein doosje van een mij
welbekenden vorm. Ik dorst niet denken, dat het dát was, wat ik hoopte. Ik keek van
Moe naar Tine en van Tine naar Annie, die om me heen stonden en me toelachten.
Toen maakte ik het open met bevende vingers. En ja, daar lag het: Moe's eigen
beeldig gouden remontoir met de diamantjes in de elegante wijzers.
‘O, Moeke, is dat voor mij?’ Het leek me ongelooflijk van heerlijkheid; maar het
wás toch zoo, inderdaad, en Tine en Annie gaven mij er samen een niëllé kettinkje
bij.
‘Mag ik het mee naar school?’ vroeg ik opgetogen. Ja, dat mocht ik, knikte Moe
lachend, als ik er maar goed op paste.
‘Weet je wel, wie het me gegeven heeft?’ vroeg Moe.
Ja, ik wist het wel, het was een geschenk van Pa.
Beneden in de huiskamer stonden ook al bloemen, mooie gele irissen en witte
anjers en rose anjelieren en geurige lelietjes-van-dalen. En Tine had een dubbel sterk
kopje thee gezet. In de meest opgeruimde stemming ging ik naar school.
Daar genoot ik. De meisjes waren één bewondering! Vooral Tjitske Frizen was
opgetogen. ‘Waren je zusters niet boos,’ vroeg ze, ‘omdat j i j het gekregen hebt?’
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Ik lachte. ‘Welneen!’ zei ik, en toen liet ik het kettinkje zien, dat Tine en Annie me
er bij hadden gegeven.
‘Dat is toch wel aardig van haar,’ zei Tjitske, die nu blijkbaar een beter idee van
ze kreeg.
Tjitske ging om vier uur uit school met me mee naar huis. Ze was het den vorigen
avond nog even komen zeggen, dat haar moeder het goedvond.
Thuis was tante Louise om me te feliciteeren. Ze had een mooie naaidoos met
toebehooren voor me meegebracht.
Tante's cadeaux zijn altijd practisch, en ze hoopte met een knipoogje, dat ik er
veel plezier van hebben zou.
‘Dat ik er een goed gebruik van maken mag, meent u zeker?’ vroeg ik lachend.
‘Natuurlijk,’ zei Tante ‘dat meen ik ook; je zorgt toch al voor het heelhouden van
je eigen goed?’
Ik meesmuilde en zag van Moe naar Tine.
‘Welzeker,’ zei Tine, ‘wie heeft gisteren nog eigenhandig met naald en draad een
knoopje aan je boezelaar genaaid?’
Ja, dat had ík gedaan; maar Tine zei er niet bij, dat zij het heele boezelaartje
geplooid en genaaid had, een heel bewerkelijk schortje met kraag en zakje, en acht
fijne opnaaisels.
‘Ik merk al,’ zei Tante, zonder me den tijd te laten, Tine's woorden te weerleggen,
‘dat het cadeau goed besteed is. En het zal je ook te pas komen, als je van school
bent. Half Juni, nietwaar? - Heb je al plannen voor de toekomst?’
Ik schudde het hoofd; ik vond het altijd onaangenaam, als Tante over dat onderwerp
begon.
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Gelukkig wist Tine het gesprek een andere wending te geven, en kwam ik nog met
den schrik vrij.
Het eten was natuurlijk voortreffelijk; een verjaringsdiner is altijd goed en voor
de jarige zelf het best, omdat dan meest haar lievelingskostjes worden opgedischt.
Maar de avond, die was toch nog het allerprettigst.
Eerst hebben we een poosje geschemerd. Annie stak, ter verhooging van de
feestvreugde, het roode lampje aan; - we hebben zoo'n beeldig salonlampje met een
roode, zijden kap, net een bloem, als het brandt. Tine speelde piano, m i j n
lievelingsliedjes, ‘Erlkönig’ en ‘Der Wanderer,’ en ‘Ich kann es nicht fassen, nicht
glauben,’ en ze zong er bij.
Het klonk zoo lief. De ramen stonden open en de heerlijke voorjaarslucht kwam
binnen. Moe zat achter het theeblad. Natuurlijk was het mooie theeblad in gebruik,
een ouderwetsch, prachtig gelakt blad, met warmroode bloempjes beschilderd. Het
nikkelen theeservies met de parelrandjes stond er op. En er naast hing de mooie
bouilloir boven het blauwe, beweeglijke spirituslicht. En aan den anderen kant van
het blad stond het doorschijnende schildpadden lepelkistje met de zilveren lepeltjes
er in.
Ik zat tusschen Moe en Tjitske in, met mijn eene hand op Moe's schoot. Ik voelde,
hoe Moe mijn hand van tijd tot tijd in de hare nam en ze zachtjes streelde.
Het was een heerlijk schemeruurtje.
‘Wat is het hier prettig, zoo echt gezellig,’ zei Tjitske aan mijn oor, ‘en - zeg, zijn
je zusters altijd zoo?’
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‘Ja, zoo ongeveer,’ zei ik, en ik was blij, dat ze nu een betere meening van ze had.
‘Ik vind ze engelen,’ zei Tjitske, toen we even alleen waren; ‘als ik zulke zusters
had, zou ik een gevoel hebben, of ik alle dagen uit was.’
Juist op dat oogenblik kwam Annie naar ons toe, om ons een schuimpje te
presenteeren.
‘Zie je, dat doen ze nu ook niet iederen avond,’ zei ik lachend.
‘Neen, dat meen ik natuurlijk niet,’ zei Tjitske terug, ‘maar ik vind ze zoo aardig,
ze bekijven je niet, en maken heel geen aanmerkingen op je.’
Ik lachte. ‘Neen, bekijven doen ze me niet, maar o, Tjitske, ze zijn niet zoo
gemakkelijk als je denkt, ze hebben heel veel aanmerkingen op me.’
Ik zei het lachend, en ik was er zeker van, dat Tjitske me niet geloofde. Maar het
is toch nog zoo heel lang niet geleden, dat ik het in allen ernst meende. In allen ernst.
Hoe zou dat toch komen; zou ik ze morgen weer zoo lastig vinden, of over een week?
- Of heb ik ze nooit goed begrepen? - Ik weet het niet. Ik weet alleen heel zeker, dat
ze den heelen avond alleraardigst waren, en dat we dolveel pret hebben gehad.
Toen het licht aan was, voelden we allen, dat er nu iets gedaan moest worden. Er
werd al in zooverre iets gedaan, dat Annie den theeboel opruimde en de tafel
leegmaakte, en dat Tine met een erg wreed gezicht, den eenen citroen na den anderen
onmeedoogend over het persje draaide, en ze geheel en al uitkneep; wat een knirpend,
naar geluid gaf. Een groot glas met veel water en héél veel suiker en
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wat citroensap, en we hadden de heerlijkste limonade, die zich denken laat. Moe
presenteerde er vanillewafeltjes bij, die me, om met Tillie te spreken, ook lang niet
onverschillig waren.
‘Nu, wat zullen we nu doen?’ vroeg Tine. ‘De jarige mag het zeggen.’
Maar de jarige, omdat haar op het oogenblik niets inviel, was zoo beleefd, het aan
de anderen over te laten.
‘Concreet en abstract?’ stelde Annie voor.
‘Wat is dat?’ vroeg Tjitske.
Het was een spelletje, dat we wel eens meer deden. Eén werd uitgekozen, en moest
achter de deur staan en de anderen bedachten een woord, dat uit twee gedeelten
bestond, bijvoorbeeld k r i j g s m a n s e e r , waarvan k r i j g s m a n concreet, en e e r
abstract is. Dan werd er een ander dergelijk woord bedacht, bijvoorbeeld
k o o p m a n s g e e s t . Als dat onder elkander afgesproken is, mag, wie achter de deur
staat, binnenkomen. Het eene woord wordt haar gezegd, en het andere moet ze raden,
door over het haar bekende woord vragen te doen.
Ongeveer op die manier legde Annie het aan Tjitske uit; maar ze begreep het nog
niet goed.
‘We moeten het eerst ook maar eens doen,’ zei ik.
‘Best,’ zei Annie, ‘ik zal wel achter de deur gaan staan.’
Toen gingen we aan het bedenken.
‘Broederliefde?’ vroeg Tine.
‘Werkmansbond?’ zei Moe.
Tjitske vond: ‘bloemengeur’, en ik vanzelf: ‘maneschijn’.
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Maar het moest een aardig woord zijn.
‘A p e n l i e f d e ?’ vroeg Tine weer.
‘Ja, ja,’ riep ik, ‘en dan zullen we h o n d e n t r o u w zeggen.’
Dat bleef afgesproken, en Annie moest raden.
‘H o n d e n t r o u w ,’ zei Tine plechtig. En toen begon het.
‘Vertel me eens wat van die h o n d e n ?’ vroeg Annie. En nu moesten we wat
zeggen over het eerste deel van het te raden woord.
‘H o n d e n ,’ zei ik, want de vraag was aan mij, ‘behooren niet tot de klasse der
viervoetige dieren.’
‘Niet?’ vroeg Annie, ‘dat is vreemd. Behooren ze heel niet tot het dierenrijk?’
vroeg ze aan Tjitske.
‘O, ja,’ zei Tjitske.
‘Vliegen ze of zwemmen ze?’ vroeg Annie aan Moe.
‘Ik weet niet,’ zei Moe ‘of ze ingeval van nood ook niet zwemmen, en ik geloof
wel, dat sommige vliegen.’
‘U meent hoogvliegers, en h o n d e n zijn dus menschen?’ ried Annie.
‘Vraag maar verder,’ zei Tine.
‘Ken ik die h o n d e n ?’ vroeg Annie.
‘Je hebt ze wel eens gezien,’ zei ik, ‘op een Zondagmiddag.’ (We gingen wel eens
naar Artis op Zondagmiddagen.)
‘Ze hebben lange armen en gekke manieren,’ zei Tjitske.
‘Dan is het de familie Berg,’ zei Annie beslist.
We lachten allen.
‘Wat weet je nog meer van ze?’ vroeg Annie weer.
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‘Ze houden veel van opschik,’ zei Tine
‘'t Zijn toch niet negers?’ vroeg Annie, die hoe langer hoe meer in de war kwam.
‘Ze hebben staarten,’ zei Moe nu, om Annie op weg te helpen.
‘Dan zijn het apen,’ zei Annie.
Nu kwam het tweede, het abstracte deel aan de beurt.
‘Wat weet je van t r o u w ?’ vroeg ze nu aan mij. Maar vóór ik een geschikte
definitie van het woord l i e f d e gevonden had, riep ze uit: ‘O, ik weet het al:
a p e n l i e f d e ? Wat dom, dat ik daar niet eer aan gedacht had.’
Nu moest ík weg, en toen ik weer binnen mocht komen, zeiden ze:
‘K i n d e r p r e t . ’
En ik vroeg: ‘Behoort het k i n d tot het dieren-, het planten- of het delfstoffenrijk?’
‘Dit k i n d , ’ zei Tine plechtig, ‘staat ten dienste aan het dierenrijk, of tenminste
aan een deel er van, en het is gemaakt van voortbrengselen van het plantenen het
delfstoffenrijk.’
‘Dus het k i n d is een ding,’ zei ik, ‘het leeft niet?’
‘Dat schijnt zoo,’ zei Annie
‘Ken ik het?’ vroeg ik Tjitske.
Ze lachte. ‘Maar al te goed,’ zei ze, ‘en ik ook.’
‘Vertelt u me eens wat van dat kind?’ vroeg ik Moe.
‘Het is een k i n d , dat heel nuttig is en waar veel kinderen heengaan,’
Ik dacht even na.
‘Maar de meesten zijn blij, als ze het vaarwel kunnen zeggen,’ zei Annie.
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Ik lachte. ‘Dan weet ik het al, het is s c h o o l , ’ zei ik. ‘Geraden,’ zeiden allen.
‘Maar nu het abstracte, p r e t . Is p r e t plezierig?’ vroeg ik aan Tjitske.
‘Integendeel,’ zei ze, ‘het is iets heel onaangenaams.’
‘Schoolwerk?’ vroeg ik. ‘Is het schoolwerk?’
Maar ik was er niet.
‘Zeg jij nu nog wat van p r e t !’ vroeg ik aan Tine.
En ze zei: ‘P r e t moet er wezen op een school, als er geen p r e t is, is er geen
orde.’
Moe lachte.
‘Is p r e t dan straf?’ vroeg ik.
‘Niet altijd,’ zei Moe.
‘Het scheelt niet veel,’ zei Tjitske.
‘Het is straf en belooning beide,’ zei Annie. ‘Ook in het leger speelt p r e t een
groote rol, is p r e t een eerste vereischte.’
Nu was ik er werkelijk.
‘T u c h t ,’ riep ik blij, ‘s c h o o l t u c h t .’
En ja, s c h o o l t u c h t was het te raden woord.
Nu moest Tjitske weg, en haar werd opgegeven: v l i e g e n p l a a g , dat ze raden
moest uit o u d e r v r e u g d e . En Tine ried m a n n e n m o e d uit b l o e m e n p r a c h t .
Ze zuchtte er van, toen ze het geraden had, en het was ook heel moeilijk geweest.
‘Willen we nu eens wat luchtigers doen?’ vroeg ze, en we vielen haar allen bij.
‘Wat is er luchtiger dan een dansje?’ vroeg Tine, maar tegelijk zag ze Moe aan,
of die het wel hebben kon.
‘schooltucht.’
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‘Ga gerust je gang,’ zei Moe. Maar we konden er niet toe besluiten, we begrepen
wel, dat het haar toch te veel vermoeien zou.
‘Als we eens in de mangelkamer gingen?’
Dat was een prachtig idee. De ongebruikte kamer was uitstekend! Maar we moesten
licht meenemen.
‘Gauw dan maar,’ zei Tine, en zelf nam ze het roode lampje in de eene hand, en
het nikkelen tafeltje, waarop het gestaan had, in de andere.
‘Mogen we de candelabers meenemen?’ vroeg Annie.
Moe knikte. ‘Maar vraag andere kaarsen aan Betje, er ligt een pakje in de
keukenkast.’
Een oogenblik later kwam Annie terug met twee blauwe pakjes, waarin twaalf
stevige waskaarsen. We hadden er maar tien noodig voor de candelabers, de beide
andere werden op flesschen gezet en door Tjitske meegenomen. Zoo ging het in
optocht, naar de mangelkamer, met al de verlichtingsartikelen, die we maar vinden
konden.
Voorop liep Tine met het lampje, dan Annie met de candelabers, dan Tjitske met
de flesschen, en achteraan kwam ikzelf met de staande keukenlamp en een rose
nachtlampje in den vorm van een roos.
‘Het is niet half licht genoeg voor een balzaal,’ meende Tine.
‘Kijk eens naar onze schaduwen,’ zei Annie, ‘wel twintig zweven er op den muur!’
‘Haal gauw de melkglazen en vul ze met water, ík krijg het kannetje met patentolie
en de drijvertjes.’ En weg waren Tine en Annie weer.
Tjitske en ik deden nu ons best om de leege, kille kamer een behaaglijker aanzien
te geven.

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

154
De nu leege en schoone inlegvaatjes werden netjes in de hoeken van de kamer gezet.
De candelabers prijkten op den schoorsteenmantel, aan weerszijden van den ouden,
verweerden spiegel, die nog was blijven hangen. Als middenstuk stond er het rose
nachtlampje.
Tine en Annie, die terugkwamen, zetten er nog aan iederen kant een paar glazen,
elk met drie drijvertjes, tusschen, wat een schitterend effect maakte.
Het roode salonlampje stond te droomen in den eenen hoek van de kamer, tegenover
een snijboonenvaatje, waarop de flesch met de kaars. Een ander vaatje, eveneens
met zoo'n flesch, stond in den derden hoek, en in den vierden was een magere, zeer
hooge aspedistra, die daar geborgen werd; aan haar voet flikkerden ook kleine, zeer
kleine lichtjes, in glazen - als glimwormen.
‘Nu?’ vroeg Tine met een air van groote voldaanheid.
‘Prachtig!’ zeiden we allen.
De vloer was helderwit geschuurd, en de balzaal was klaar, op het orkest en den
dansmeester na, maar die konden evengoed gemist worden.
‘Weet je wat ons nog ontbreekt?’ vroeg Annie, en zelf haar vraag beantwoordende,
ging ze voort: ‘Bloemen. Eén, twee, drie, heel het huis geplunderd en al wat op
planten of bloemen gelijkt, hierheen gehaald.’
Nauwelijks was dit bevel uitgevaardigd, of we vlogen allen de gang door, en de
huiskamer in. Daar hadden we het roode ranonkeltje, alleen in zijn vaasje (ik had het
van de slaapkamer meegenomen).
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‘Pak aan,’ zei ik tegen Tjitske, en vóór Moe, die ons verwonderd aanzag, het recht
begreep, waren we al weg met onzen buit. Tine nam den Makartbouquet, die in een
vaas in de voorkamer stond, - ík had de bloemen, die ik 's morgens gekregen had, in
de eene, en een mandje met half uitgebloeide primula-veris in de andere hand, Annie torste de geheele bloemenmand, waarin een veelbladige aspedistra, een
kokosplantje, een paar pronkuien, een kolossale vicus en een potje met roode tulpen.
Als echte vandalen lieten we de kamer in een ontredderden staat achter.
‘Voorzichtig, voorzichtig!’ riep Moe ons nog na, en wij: ‘Ja, Moe, we zijn héél
voorzichtig.’
Het duurde niet lang of de mangelkamer was herschapen in een toovertuin.
Een waaierpalm, die al lang bevroren, maar altijd nog door Betje op zolder bewaard
was, in de hoop, dat hij nog wel eens zou gaan ontspruiten en met jong groen getooid
worden, werd in plaats van de flesschen met kaarsen op het snijboonenvaatje gezet
en de flesschen aan beide zijden er naast. De slappe, doode, dunpuntige bladen leken
nu in het phantastische licht werkelijk nog heel fleurig!
De blauwe werktrap, die Betje des Zaterdags beklom om de glazen te lappen en
de plafonds schoon te maken, en ook al hier gestald was, werd eveneens door ons
met plantjes getooid. Op de allerhoogste trede kwam een klimopplantje te staan, dat
anders in de gang hing. In grillige slingeringen hingen nu de ranken langs de blauwe
treden naar beneden.
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Annie snelde ter elfder ure nog weg om een melkkan met hyacinten te halen, die bij
Betje voor het keukenraam stonden te bloeien.
Moeke kwam ook eens zien naar onzen feeëntuin.
‘'t Is alles beeldig,’ zei ze, ‘net een sprookje. - Maar och, kinderen, weest toch
voorzichtig met die planten. Kijk eens, Truus' potje met tulpen, en haar mooie
kokosplantje, die zal ik beide maar weer meenemen,’ en vóór we den tijd hadden
Moe te verbidden, was ze er al mee weg.
‘Niet getreurd,’ zei Tine, en de melkkan met hyacinten stond er al voor in de plaats.
‘Hoor, Moe speelt op de piano!’ riep ik, en ja, daar klonken uit de geopende deur
van de huiskamer de welbekende tonen van de Marseillaise, en onmiddellijk vielen
wij allen in:
‘Lang leven Frans en Truda Prinsen,
Vorstelijker paar bestaat er niet!’

En nu volgde een geheele repetitie van de liederen, waarmee we Truus en Frans ter
gelegenheid van hun huwelijk bezongen hadden. We hadden nog wel een paar
gedrukte exemplaren voor Tjitske, die nu ook dapper mee kon zingen.
Het is jammer, dat Truda onze voorstelling niet bijwoonde, want we illustreerden
den zang met teekenachtige gebaren en maakten er gepaste dansen bij. We bemerkten
niet eens, dat de muziek al lang verstomd was, we begrepen het, toen we Moe zagen
binnenkomen, heel voorzichtig een blaadje in de hand houdend met vier glazen wijn.
‘Danst me niet omver, asjeblieft!’
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Moe had wel reden, dat te vragen, want we waren, onder het maken van de meest
gratieuse passen, genaderd. Annie had ons, opdat we onze elfendansen meer naar
den eisch konden uitvoeren, van afgedankte kanten gordijnen voorzien, die nu als
sluiers om ons heen dwarrelden.
En alsof het afgesproken was, vingen Tine en Annie Moe met een losse slingering
van het gordijn, dat zich om haar hoofd drapeerde als een kanten sluier, en trokken
haar zachtjes naar zich toe.
‘Och, laat het toch, kinderen!’ riep Moe in grappige wanhoop, ‘past toch op de
glazen!’
Tine en Annie lieten nu uit medelijden den sluier los en Tine nam het blaadje met
de glazen van Moe over. Daar stond Moe nu, omgeven door het gordijn als door een
witten mantel; het scheen of ze in een nis stond.
‘O, Moeke, wat heerlijk,’ zei Annie, ‘van dien lekkeren rooden wijn!’
Moe lachte. ‘Ja, ik heb nog een flesch van Truus' bruiloft, - och,’ en opeens begon
haar stem een beetje te trillen, ‘dat zij nu niet meer bij ons is.’
Tine had haar arm al om Moe heengeslagen. ‘Maar goede Moeke,’ zei ze, ‘ik denk
dat Truus ons niet zoo zal missen, als u wel denkt. Beklaagt u haar maar niet, hoor,
zoo'n naar spook, om liever met een wildvreemde een huwelijksreisje te maken dan
bij haar eigen, lieve familie te blijven, en mee haar jongste zuster te verjaren!’
Moe lachte weer: ‘Maar, och, wat zal ze het vreemd hebben, als ze weer hier is!
Truus in het huishouden! Ze heeft nog nooit iets in het huishouden gedaan.’
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Daar tobde Moe alle dagen over. Truus had zoolang zij kon de lessen waargenomen,
tijd om zich in het huishouden te oefenen, had ze bijna niet gehad. Misschien had 's
avonds wel tijd kunnen maken, maar ze had altijd zoo weinig lust in huishoudelijke
bezigheden gehad, dat ze zich er niet toe had kunnen dwingen. ‘Het is al erg genoeg,
als ik er vóór sta,’ zei ze, ‘waarom zal ik er me van te voren ook nog mee kwellen?’
‘Och, dat arme kind,’ klaagde Moe weer, ‘hoe zal ze het toch maken?’
‘Ze heeft toch een meid,’ zei ik trotsch; ik was een beetje bang, dat Tjitske, die
met open mond stond te luisteren, uit Moe's woorden zou afleiden, dat Truus alles
alleen zou moeten doen.
‘Ja, Moeke, ze zal er zich heusch wel weten door te slaan,’ troostte Tine, die zelf
heel goed van die dingen op de hoogte is, - ‘was u dan zoo'n ervaren huisvrouw, toen
u trouwde?’
Moe schudde het hoofd.
‘En wat kookt u nu niet overheerlijk!’ zei Annie, ‘kom, u mag vandaag niet klagen,
hoor! Op de Bruid en de Jarige, daar gaan ze!’ en ze nam een teug uit het glas.
‘Waar is uw glas?’ vroeg Tine. ‘Wacht, dan moet u het mijne even credenzen,’ en
ze hield het Moe voor, die het even met de lippen aanraakte.
‘Neen, drinken moet u,’ dwong Tine.
‘Nu, Char,’ zei Moe toen, ‘dat je maar altijd gelukkig mag wezen, kind!’ en toen
nam Moe wezenlijk een slokje.
Tjitske en ik stonden nog met het glas in de hand.
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‘Drink jelui niet?’ vroeg Annie.
Ik keek naar Tjitske en zag hoe ze met een: ‘O ja!’ schichtig een teugje nam.
‘Moeke,’ zei ik toen, ‘ik heb er heel graag een beetje suiker in, en Tjitske ook,
geloof ik.’
‘Ja?’ vroeg Moe.
‘Alstublieft,’ zei Tjitske.
Annie en Tine waren zoo beleefd, ons niet uit te lachen.
Ik weet wel, dat het niet aristocratisch is, om niet van wijn te houden. En ik houd
er ook wel van. Maar het eerste slokje van een glas wijn is voor mij als het eerste
hapje van een zuren appel, het smaakt me altijd een beetje wrang. Als ik met Tillie
was geweest, in plaats van met Tjitske, zou ik zeker moedig de eerste teug genomen
hebben, maar voor Tjitske hoefde ik me gelukkig niet zoo erg goed te houden.
Moe wou volstrekt niet bij ons blijven, zelfs niet toen Tine aanbood den
gemakkelijken stoel te halen en tot onder den waaierpalm te rollen, en haar geheel
en al met kant en bloemen te versieren. We moesten eindelijk in haar heengaan
berusten, en dat deden we ook volkomen, toen er een vroolijk walsje uit de huiskamer
klonk. Nu begon het eerst goed.
‘En place pour la valse!’ riep Tine, en toen, in één adem, met een sierlijke nijging
voor mij: ‘Jarige, mag ik het onschatbaar genoegen hebben?’ Ik knikte genadig, en
we walsten weg. Ik dans altijd graag met Tine, en ze walst overheerlijk.
Annie en Tjitske sloegen ook aan den dans; maar het bleek, dat Tjitske niet geheel
in de kunst
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was ingewijd. Ze maakte er maar wat van; nu een pasje, dan een sprongetje.
‘Kun je niet dansen?’ vroeg Annie met haar gewone aandoenlijke oprechtheid.
Tjitske kleurde. ‘Neen,’ zei ze, ‘maar ik zou het wel graag leeren.’
‘Vraag dat maar aan Tine,’ ried ik, ‘die is de reinste Serptichore.’
‘Als je Terpsichore bedoelt, de muze van dans en citerspel, dan voel ik me zeer
verplicht,’ zei Tine met een dankbaar knikje.
‘Mag ik je doen opmerken,’ zei Annie nu, ‘dat “reinste”, in dien zin gebruikt, het
r e i n s t e germanisme is?’
‘Tjitske,’ zei ik gelaten, ‘nu zie je eens hoe ik op de vingers getikt word, vraag
me nu niet meer of mijn zusters me drillen!’
Tjitske lachte: ‘Z o u d t u het me een beetje willen leeren?’ vroeg ze aan Tine.
‘Walsen? - welzeker,’ zei Tine; ‘maar Moe moet niet aldoor piano voor ons blijven
spelen.’
‘Best,’ zei Annie, ‘dan zal ik wel als Euterpe, de godin van het fluitspel, fungeeren.
Waar is onze ocarina?’
Annie had er met Sint Nicolaas een van Truus gekregen, met het uitdrukkelijke
voorschrift, ze slechts in haar afwezigheid te bespelen.
‘In de kast, achter dien stapel reken- en boek-houdschriften,’ zei Tine.
Annie ging ze halen; en een oogenblik later ruischten tonen van weemoed in de
stille gang.
‘Speel jij nu de Laurawals,’ beval Tine.
Annie knikte, en klom toen met een ernstig ge-
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zicht een paar treden de blauwe trap op; de klimopranken legde ze voorzichtig over
haar schouders en toen begon ze zeer teeder en aandoenlijk te spelen.
‘Kijk, een bergidylle,’ zei Tine, ‘een jonge herder, op de rots de fluit bespelende.’
‘En wij zijn de schaapjes,’ lachte Tjitske.
‘Niet zoo erg lieflijk, en een beetje meer in tempo, alsjeblieft,’ vroeg Tine, en
Annie begon opnieuw.
Tjitske leerde vlug aan, en het duurde niet lang, of de herder daalde van de rots
neder op de bloeiende aarde, bij welke gelegenheid hij de klimopplant bijna
ontwortelde. Ik begreep hem. Ik strekte mijn armen uit, legde mijn handen op zijn
schouders en walste, terwijl hij steeds door bleef ocarineeren, in zachte deining met
hem rond.
Hoe langer hoe sneller werd het tempo, al klonk de muziek dan ook een beetje erg
staccato, vanwege het gedurig ademhalen van den dansenden speelman, en al lustiger
werd onze wals.
Eindelijk klonk er alleen af en toe een beverig, hoog geluidje, geheel uit de maat
en geheel uit den toon; de fluitist was totaal op, maar de herder danste. En wij allen
deden lustig mee; we hadden geen muziek meer noodig.
‘Ik zal wel zingen,’ zei Tine toen, en ze begon: ‘Trala lala’, een walsje van Strauss,
en toen ze buiten adem raakte, loste ik haar af. Ik zette mijn stem zooveel mogelijk
uit, en deed mijn best, krachtig en maatvast te blijven zingen. Ook nam ik me voor,
het heel lang uit te houden, om Tine en Annie eens te toonen, welk een forsch orgaan
ik wel had; maar het viel bitter tegen, mijn stem
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sloeg over, en met horten en stooten bracht ik het lied ten einde.
‘Hola!’ zei Annie even, toen het valsch ging.
‘Een abuis,’ lachte Tine; ‘zachtjes aan maar, Char!’
Gelukkig, dat ze geen van beiden wisten, hoe ik er mijn best op had gedaan!
Toen nam Tjitske het van me over, en het bal was juist in vollen gang, toen de
deur geopend werd en we Moe hoorden zeggen: ‘Gaat u binnen, alstublieft, hier is
het feest.’
Annie, die er nogal van hield bij een feestelijke gelegenheid ook recht feestelijk
voor den dag te komen, had haar eigen en ons haar met hyacinten getooid. En daar
stonden we nu met de recht opgestoken hyacinten, als paarden met roode en paarse
pluimen op den kop, voor een deftigen heer met grijzen baard.
‘Dag, Pa,’ zei Tjitske, en Moe stelde ons voor.
Ik had Tjitske's vader nog nooit gezien, en het speet me erg, dat de voorstelling
onder deze omstandigheden plaats had. Mijnheer Frizen feliciteerde me recht hartelijk
en gaf me een hand, en ik beantwoordde zijn vriendelijkheid met een nette, gepaste
buiging. Ik houd van vormen, en ik was nogal tevreden over mijn eigen, waardige
houding, toen ik opeens de hyacint op mijn haar los voelde gaan, vallen zag, en een
schaterend gelach van Annie en Tine hoorde. Vlak voor de voeten van mijnheer
frizen was de wijnroode hyacint gevallen; ik schaamde me en bukte me om ze op te
rapen, maar mijnheer Frizen was me voor.
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‘Mag ik?’ vroeg hij, en zonder het antwoord af te wachten, wurmde hij den dikken
steel door zijn knoopsgat.
‘Prachtig, Pa!’ juichte Tjitske. En in optocht ging het nu achter Moe en mijnheer
Frizen aan naar binnen, waar Moe nog een boterhammetje had klaargezet.
Dat was het begin van het einde.Ik zit nu maar door te pennen, maar ik krijg zoo'n slaap, de dag is om. Nog even
wil ik neerschrijven, dat ik den dag heel, héél prettig vond en blij ben, weer eens
echt plezier te hebben gehad.
Tjitske is weggegaan met mijnheer Frizen, Tine en Annie houden Moe nog een
beetje gezelschap, en ik stap nu gauw in bed, om geen berisping van Tine te krijgen.
Ik heb mijn nachtjapon al aan, alleen mijn pantoffeltjes moeten nog uit, en mijn
kousen.
Ik bedenk daar opeens, dat ik Annie en Tine al den boel heb laten opruimen, de
planten en de lampen, kaarsen en glazen en al den verderen rommel, dien we gemaakt
hebben. Ik had ze wel een handje kunnen helpen. Anders, ik ben net als Truus, ik
houd ook niet van huishoudelijke bezigheden. Nu, als i k trouw - met een deftig heer,
natuurlijk, deftig én rijk - zal ik me ook weinig met het huishouden te bemoeien
hebben!
Maar Truus, al hield ze ook niet van zulke dingen, zou tóch geholpen hebben, dat
weet ik zeker.
Nu, ik zal morgen aan Tine zeggen, dat het me spijt, dat ik het niet gedaan heb.
Tine zal het me niet kwalijk nemen; ik ben de jongste, en ik ben jarig.
Nu ga ik echt slapen!
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XII.
In Truus' huisje.
Truus is terug met haar man. M e t h a a r m a n , wat klinkt dat toch grappig! In een
stortregen hebben we haar met alleman van den trein gehaald.
't Was een echt feest!
De trein kwam laat, of liever, wij waren ongelukkigerwijze tien minuten te vroeg.
't Was vreeselijk weer. Het goot. We waadden gewoon door de plassen. 'k Zie
Tine en Annie nog voor ons uit, Moe en ik liepen gearmd achter haar aan. Tine in
een kleedij om zondvloeden te trotseeren: een kastoren regenhoedje, een
Perry-regenmantel, waaronder de rokken door een rokophouder waren opgenomen,
een paar nette gelakte overschoentjes, een paraplu, en de kap van haar
waterproofmantel zelfs nog over het kleine kastoren hoedje heengehaald.
Annie, die niet van paraplu's of overschoenen hield en geen echten regenmantel
bezat, liep naast haar in een wijde cape, de rokken met beide handen onbehoorlijk
hoog opgenomen, zoodat duidelijk haar
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grijze kousen zichtbaar waren, een ouden, breedge-randen hoed op het hoofd, waarvan
aan alle kanten stralen water afliepen.
‘Ik loop onder een afdakje,’ zei ze, terwijl ze zich naar ons omkeerde, en hard
sprak om zich in dat weer verstaanbaar te maken.
‘'t Is maar jammer, dat dat afdakje al het water naar je rug en schouders toe voert,’
zei Moe, ‘loop toch onder Tine's paraplu,’ maar Annie schudde lachend het hoofd.
‘Je kunt toch zoo nat niet bij Truus in huis komen, je zult den heelen boel bederven,’
klaagde Moe. Dat hielp; als een slachtoffer bukte Annie met het hoofd, om ook onder
Tine's paraplu te komen.
Op het perron was het koud, de regen kletterde als hagelsteenen op de glazen
bekapping, de wind gierde. We zagen elkaar aan en lachten. We hadden allen natte,
verwarde haren, scheeve hoeden, roode, frissche gezichten. Alleen Moe zag er een
beetje mat uit, alsof ze op was van het loopen tegen den wind in.
De rokken wapperden ons om de beenen. ‘Straks vliegt de heele bekapping weg,’
zei Annie.
‘Maar Moeke,’ drong Tine, ‘blijft u hier toch niet staan in dat weer. Willen wij
samen in de wachtkamer gaan?’
‘Ik wil liever wachten,’ zei Moe, ‘ik verlang er zoo naar, Truus dadelijk te zien.’
‘Zullen wij perronkaartjes gaan koopen,’ vroeg Annie, ‘dan kunnen we een minuut
voor den tijd op het perron gaan, en dan gaat u nu even in de wachtkamer, hè? U
hebt nu nog negen minuten.’
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‘Jullie bedilt me, kinderen,’ zei Moe, nog zacht tegenstribbelend; maar ze ging toch
met Tine naar binnen.
Annie en ik sprongen nu, meer dan we liepen, de breede trappen weer af. We
wisten het wel, dat we nog ál den tijd hadden, ik had mijn remontoirtje voor alle
zekerheid gelijk met de stationsklok gezet, Greenwichtijd, maar het gefluit en het
stampen van aankomende en vertrekkende treinen maakten ons toch zenuwachtig.
We vlogen ieder een anderen, en ieder een verkeerden kant uit, keerden toen weer
terug en stormden op het loketje af.
Voor het plaatsbureau stond een file van menschen.
Vastberaden traden we het loopje in, waardoor van kaartjes voorziene menschen
weer heengingen.
‘Vier perronkaartjes alstublieft, juffrouw,’ riep ik door het loketje. Maar jawel.
Een dikke dame zette haar handkoffer vlak voor mijn neus en drong me zonder iets
te zeggen opzij. Een enorme heer, die achter haar aankwam, drukte me met een heel
zuur gezicht bijna plat, en een jongeheer, een student, denk ik, met een zweempje
van een snor, echt een n u a g e t j e , zei met een hoog overslaand stemmetje: ‘U moet
achteraan gaan staan, achter de menschen, anders komt u niet aan de beurt.’
Hij had gelijk; we moesten wel achter aan de rij gaan staan en wachten tot er weer
iemand geholpen was, en dan schoven we op, zoover mogelijk, alsof dat ons helpen
kon. Dan weer wachten, - och wat hadden die menschen toch allemaal te vragen, en
waarom brachten ze geen gepast geld mee? Ik had mijn twee dubbeltjes al klaar in
de hand en ik zou nie-
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mand ophouden, door het vragen van inlichtingen; waarom hielpen ze me dan niet
eerst?
Eindelijk, daar had ik ze in de hand, de kaartjes, en weg liepen we, zoo hard we
konden.
‘Rechts of links?’ vroeg ik, geheel buiten adem en buiten zinnen. ‘Wat was het
ook, eerste of tweede perron?’
‘Rijnspoor, rechts!’ riep Annie en trok me mee aan mijn mouw.
Hoor, daar floot weer een locomotief. Ik was er zeker van, dat die den sneltrein
uit Brussel achter zich aan voerde. Nu kwamen we tóch te laat, en ik verwenschte
de slechte inrichting aan de stations. Waarom liepen er geen jongens rond met bakjes,
voorzien van kaartjes naar alle richtingen? Jongens, die de reizigers al tegemoet
snelden? En waarom vooral was er niet overvloedig gelegenheid om perronkaartjes
te koopen?
Toen onze hoofden boven de trap weer opdoken, en we gretig tuurden, en ik mijn
paraplu al ophief, om er Truus onmiddellijk mee toe te wenken en te begroeten, zagen
we mevrouw Prinsen met Jet langzaam, met passen van menschen, die den tijd
hebben, heen en weer loopen.
‘Hij is er nog niet,’ zei Annie hijgend. ‘We hebben nog zes minuten.’
Toen gingen we naar mevrouw Prinsen en vertelden haar dat Moe in de wachtkamer
zat.
‘En waar komen jullie dan vandaan?’ vroeg ze.
‘We hebben perronkaartjes gekocht,’ zei Annie.
Mevrouw Prinsen kreeg een kleur. ‘O, Jet, dat hadden wij ook moeten doen!’
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‘Ja net,’ dacht ik, ‘dat hadt u juist moeten doen,’ en ik was er te blijder om, dat wij
voorzien waren.
‘Ik zal ze wel even gaan halen, Moe,’ troostte Jet, en toen tegen Annie, met
plotselinge verlegenheid: ‘Zou het nog kunnen?’
‘Zeker, we hebben nog vijf minuten,’ zei Annie; ‘willen we even meegaan, Char,
wij weten den weg.’
Ik g i n g mee, maar lang niet van harte. Ik begreep zoo'n belachelijke gedienstigheid
niet. Als we nu zelf te laat kwamen, wat dan?
Maar we kwamen niet te laat. Een minuut vóór den in het spoorboekje opgegeven
tijd van aankomst, stonden we in een clubje op het perron in den vollen tocht, op een
plaats, waar, naar ons inzien, de trein moest stoppen en het jonge paar voor onze
voeten uitstappen. Het was een dwaas, verwaaid troepje, een klit van koude, natte,
door het weer verfomfaaide vrouwen, die allen lustig praatten, het gezicht in den
wind, met rokken, die, slap als natte vlaggen, achter haar uit wapperden; allen in één
richting ziende in de duisternis.
‘Ze hebben niet veel weer, de kinderen,’ vond mevrouw Prinsen, maar Jet zei, dat
zoo'n buitje wel juist goed voor hen was. We zeiden allemaal wat, zonder op onze
woorden te letten, en heel geen acht slaande op de aanmerkingen der anderen; ik
geloof, dat we allen maar één gedachte hadden: het eerst de lichtjes te zien van den
aankomenden trein. Wiens oogen waren het sterkst? Wie kon het best onderscheiden?
Wie zag het verst?
Opeens (het had volle veertien minuten geduurd, - een eeuwigheid), daar hoorden
en zagen we hem
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allen tegelijk. Hij had een bocht gemaakt, en opeens snorde hij ons voorbij.
Tegelijkertijd stoven we uiteen om de coupé te zoeken. Tine was de gelukkigste,
haar viel Truus opeens in de armen. Ik was naar de allerlaatste coupé toegesneld,
omdat ik me vast verbeeldde, dat ze daar uit zouden stappen. Toen ik kwam
aanloopen, stond de heele familie al om hen heen.
Ik wrong me tusschen Tine en Annie door en gaf Truus een zoen en Frans een
hand, en zag haar toen aan of ze een wonder was. Och, het was nog onze oude Truus,
ik geloof, dat ik dát het meest verwonderlijk van alles vond.
Ze had niets getrouwds, niets bijzonder damesachtigs over zich.
Ik weet niet, wat ik eigenlijk wel van haar verwacht had; ik geloof, dat ik me haar
had voorgesteld als een waardige, min of meer op een voetstuk staande, jonge vrouw
met deftige, elegante manieren en modieus gekleed, - een Parijsch modeplaatje.
Brussel toch was klein Parijs, en ik kon me niet begrijpen, dat iemand er vandaan
kon komen, zonder zich een chic toiletje te hebben laten aanmeten. Maar Truus was
teruggekomen, zooals ze gegaan was, in haar nette, eenvoudige reisjapon, die nu
alleen een beetje bestoven en gekreukeld was. En ze stond vóór ons als een groot,
blij kind, met evenveel deftigheid en waardigheid!
Ze lachte, en liet een fleschje eau-de-cologne op het perron vallen, en toen haar
zakdoek, en eindelijk een étuitje, alle artikelen, die ze op het punt stond in den zak
te steken, maar die haar het een na het ander ontglipten.
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Ze gaf Moe een zoen en bekommerde zich al heel weinig om de dingen, die wij voor
haar hadden opgeraapt en haar nu in de handen duwden. Ze lachte ons alleen om
beurten toe en liet zich door haar man den langen, blauwen reismantel aandoen.
Het was een heele stoet, waarin we naar Truus' huis trokken.
Ik was er de laatste dagen zoo dikwijls geweest, om eens te zien hoe Moe en Tine
en Annie alles opknapten en schikten, en ik had er zelf pas 's middags een bezending
losse bloemen heengebracht, die ik in luxe-kannetjes en vaasjes en ook in de mooie
kristallen milieu geschikt had.
Maar na het eten was Moe er nog even met Tine heen geweest. Betje, onze meid,
was er toen al.
Betje zal zoolang iederen dag bij Truus komen, om voor haar te werken, tot Truus
zelf een goede dienstbode gevonden heeft. Het is voor Tine en Moe en Annie dan
wel druk, maar ze zeggen, dat haar dat volstrekt niet schelen kan. I k heb me
voorgenomen, op Woensdag- en Zaterdagmiddag, als ik uit school kom, de kopjes
om te wasschen, en alle middagen de tafel te dekken. Misschien ook zal ik vóór
schooltijd de bloemen nog water geven, maar daar zal ik maar niets te voren van
zeggen, omdat ik het nog niet zeker weet.‘Ga jullie maar eerst naar boven,’ zei Moe, ‘wij komen wel.’
En zoo gebeurde het. Frans en Truus liepen voor ons uit de trappen op, en toen
kwamen wij. Maar we volgden hen niet; we gingen met ons allen naar de keuken,
mevrouw Prinsen en Moe, en Jet en wij
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allemaal. En daar stonden we in een clubje om Betje heen, die in een kraakhelder,
licht japonnetje en met een schoonen witten boezelaar voor, in het gloednieuwe,
gezellige keukentje zat, bezig zich te verheugen over den heerlijken voorraad
geëmailleerde pannen en emmers, de glinsterende puddingvormen en de als zilver
glanzende ijzeren plaat onder het nette fornuis.
We praatten niet; we fluisterden en lachten tegen elkaar. We leken samenzweerders,
zooals we daar stonden en spraken met gedempte stemmen.
‘Het zal ze wel meevallen,’ zei Moe, blij lachend, ‘juist die kleinigheden, die nog
niet uitgepakt waren toen ze heengingen, maken zoo'n vertooning!’
We zeiden eindelijk niets meer en wachtten. Ze zouden nu wel dadelijk komen.
Het was een heel eenvoudige bovenwoning met voor- en achterkamer, klein kamertje,
alkoof en keuken. De alkoof, die licht van boven kreeg, was als kleine middelkamer,
de achterkamer als slaapkamer ingericht.
‘Ze blijven lang in die voorkamer,’ zei ik. ‘Ik geloof warempel, dat ze nog heel
niet in het zijkamertje geweest zijn; ik heb de deur tenminste niet hooren opengaan.’
Moe lachte even.
‘Ze zullen alles terdege opnemen,’ zei Tine, ook lachend.
‘Willen we maar naar ze toegaan?’ vroeg ik, ‘ze vergeten ons.’
Op hetzelfde oogenblik kwamen ze er aan.
‘Nu, hoe vindt jelui het?’ vroeg Moe.
Zóó vond Truus het, dat ze heel niets zei, maar
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Moe om den hals vloog en toen Tine, en toen Annie, en toen mij, en zóó vond Frans
het, dat hij onze handen van plezier en uit dankbaarheid drukte, of hij ze in de zijne
kraken wou. Maar Truus had de helft nog niet gezien en ze klepte met de kastdeurtjes
en bekeek alles en nam hier wat uit en daar wat uit en zette dat op tafel; hè, wat een
lief koffiemolentje; ze had het te voren nog niet goed bekeken; en wat een
alleraardigste rol, waar dient die eigenlijk voor? En zoo meer, totdat we de keuken
verlieten en Betje de verschillende dingen weer op hun plaats legde, en de kastdeurtjes
en de deuren zorgvuldig sloot.
Toen ging Frans nog eens naar de keuken terug om aan Betje te vragen, waar de
wijnkelder toch was, dien hadden ze nog niet bezichtigd.
Betje lachte en wees op een plank van de kast, waar twee flesschen in hulzen lagen.
Frans nam den geheelen voorraad maar tegelijk mee.
Truus, als huisvrouw, wou ons per se bedienen en ze bukte zich voor het buffetje,
om de glazen te krijgen.
‘Wat een beeldige glazen zijn dat toch,’ zei Truus, terwijl ze ieder glas, vóór ze
het op het blaadje zette, tegen het licht bekeek en naar hartelust bewonderde. Het
leek grappig, dat Truus, als bezitster, ze zoo luide prees, maar ze had ze cadeau
gekregen, en ze kende nog ternauwernood haar schatten.
‘Kom, Truus, maak voort,’ klonk het uit de alkoof, waar Frans bezig was, een en
ander uit den koffer te pakken, ‘de menschen versmachten allemaal.’
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‘'t Is zonde,’ zei Frans' moeder, terwijl ze het goedig aanzag, hoe Truus met een
stijven, linnen doek onhandig de glazen opwreef.
‘Verontschuldig mijne linkschheid, gebieder,’ klonk het nederig van Truus' lippen,
‘uwe slavin doet haar best, haar heer en gemaal te behagen.’
Toen stond ze uit haar gebukte houding op, trok het linksche buffetlaatje open,
waarin niets lag, en toen het rechtsche, waarin zoolang een paar photographieën
waren opgeborgen.
‘Zoek je wat?’ vroeg Moe, die al opstond om Truus te helpen. Maar Truus schudde
het hoofd, en liep met een wijnflesch in de hand naar de keuken.
‘Wat wil ze toch?’ vroeg mevrouw Prinsen.
Een oogenblik later was ze alweer terug, en met theatrale wanhoop de nog altijd
gesloten flesch in de hoogte stekend, zei ze, op een toon, alsof ze een vers reciteerde:
‘Helaas, ik vind hem niet!’
‘Wat niet?’ vroeg Jet.
‘Den kurketrekker,’ zei Annie.
‘O, Moe,’ zei Tine nu, met een schuldig gezicht, ‘dien hebben we vergeten!’
‘We zullen nog wel meer vergeten hebben,’ zei Moe rustig.
‘Hoe is het, Truus?’ riep Frans nu weer uit de alkoof, die hij van een keurig
kamertje in een rommelig magazijnhokje had herschapen, de tafel en de stoelen vol
kistjes, pakjes en doozen, de grond vol papieren en houtwol, - ‘krijgen we haast wat?’
Hij was zóó druk met uitpakken bezig geweest, dat hij niets van ons gesprek had
verstaan.
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‘We heben geen kurketrekker,’ klaagde Truus.
‘Maar, kindje,’ - de gebieder viel geheel uit zijn rol - ‘ik heb er hier een in mijn
zakmes.’
‘O, hoe dank ik u, mijn tyran!’ jubelde Truus, terwijl ze hem de flesch in de handen
duwde.
Paf! en de flesch was ontkurkt, en nu had het werkelijk een oogenblik den schijn
of de glazen ten leste gevuld zouden worden, maar Truus pakte opeens zijn arm beet,
en nam hem mee naar het kamertje.
‘Wat heb je gedaan, Frans,’ zei ze ontsteld, ‘je hebt het poppetje gebroken, dat we
voor Tine hadden meegebracht.’ En uit een gedeukt doosje kreeg ze een porseleinen
popje met een muts en een rokje van fijne, geborduurde kant, en spijtig nam ze de
als poeder zoo fijne scherfjes in de hand. Maar opeens klaarde haar gezicht weer een
beetje op. ‘Och, ik ben een gansje,’ zei ze, ‘dat was niet voor Tine, d i t ,’ en meteen
nam ze een ander doosje, en bood dat Tine aan.
‘Dank je wel,’ zei Tine, en ze schudde het hoofd, ‘ik wil het niet hebben, Frans
heeft het mijne gebroken, en niet het jouwe.’
‘We zullen het er tenminste maar voor houden, dat F r a n s het gebroken heeft,’
zei Frans met een goedigen lach, ‘maar w i e heeft het doosje met alle geweld in den
propvollen koffer gestopt?’
Truus kreeg een kleur, maar zei toen vroolijk: ‘Nu zie je wel, Tine, dat je het
houden moet, ik kan je toch niet iets geven, dat ikzelf gebroken heb?’
Ze sprak op zoo'n grappig overredenden toon, dat Tine het wel aannemen moest.
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Frans schonk nu werkelijk in, en Truus bracht elk het haar toegedachte cadeau.
Ik kreeg het stelletje Brusselsche kant voor kraag en manchetten en nog een beeldig
vlindertje er bij, voor broche, omdat het andere eigenlijk voor mijn verjaardag was.
We waren allemaal zoo blij, en toen Moeke haar eenvoudigen, hartelijken
gelukwensch voor de jonggehuwden had uitgesproken, waarvoor we allen eerst haar
en toen Truus om den hals vlogen, en we de eerste teug uit ons glas hadden genomen
(ik met mannenmoed, want er was geen suiker in den wijn en ik wou er niet om
vragen), voelden we ons in Truus' woning al zóó thuis, of we er zelf jarenlang
gewoond hadden.
Jet had de prullen en papieren, waarmee Frans het kamertje als bestrooid had,
willen oprapen, maar Truus had eenvoudig de deur voor haar neus dichtgedaan. ‘Laat
maar, dat zal straks wel in orde komen,’ had ze gezegd, en toen zaten we allen heel
gezellig bij elkaar, beurtelings naar de reisverhalen van Frans of van Truus luisterend.
In één ding zijn Frans en Truus me bijzonder meegevallen. Ik had gedacht, dat
menschen, die in de wittebroodsweken zijn, altijd onuitstaanbaar lief tegen elkander
zouden zijn. Maar dat is met hen, heel gelukkig, niet het geval.
Hij is heel gewoon tegen haar of grappig heerschzuchtig en tyranniek, en zij houdt
hem dan in alle onderdanigheid een beetje voor den gek.
Moe gaf opeens het sein tot vertrekken, en in een oogenblik waren we allen
reisvaardig. Ook Betje
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ging met ons mee; ze zou den volgenden morgen om acht uur weer bij het jonge
echtpaar Prinsen present zijn.
Frans en Truus wilden ons met alle geweld thuisbrengen, maar dat gedoogden we
niet. Ze waren toch al zoo moe van het treinen, en bovendien waren we gauw weer
thuis.
Moe had nog heel veel met Truus te bepraten. ‘Thee is er in de bus,’ zei Moe, ‘en
er staat gekookte melk in een kan in de keuken.’
‘En suiker en kaas en beschuit en zeep en petroleum en brood, - alles is in huis,’
zei Tine nu ook, ‘en soda ook; als je soms van plan bent iets flink schoon te maken,
kun je beginnen.’
‘En weitebrood?’ vroeg Truus lachend.
‘Ja, weitebrood ook,’ zei Annie nu, ‘daar heb ik voor gezorgd, ik heb het Betje
vanavond nog mee laten nemen.’
‘Hoera, Frans, morgen kunnen we ons hart weer ophalen, een heerlijk ontbijt,
jongen, met bruin brood voor hoofdschotel. Ik dank je wel, hoor Annie; ik heb het
al gemist op de reis!’
Ze hadden ons uitgeleide gedaan tot aan de deur; wij stonden al op straat, en zij,
Frans en Truus, met hun beitjes gearmd in den deurpost.
‘Nu, dag kinderen,’ zei Moe.
‘Dag Mamaatje,’ zei Frans, en Truus: ‘Dag Moeke.’
Wij namen ook afscheid; we waren al een paar huizen ver, toen Truus ons achterop
kwam.
‘Zeg, Moe, ik wil morgen kerrysoep koken van zoo'n tabletje, kan dat niet?’
‘O, welzeker,’ zei Moe, ‘Knorr's kerry-soeptablet-
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ten moet je hebben. Wil ik je er morgen ook eentje sturen?’
‘Dank u,’ zei Truus; ‘goedenavond, jongens,’ riep ze voor het laatst en toen stapte
ze vroolijk naar binnen, haar eigen huisje in.
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XIII.
Wat moet je worden?
Het wordt al warm. De jongere meisjes op school smachten naar de vacantie. En wij,
Tjitske en ik en nog anderen, die in Juni van school gaan, spreken er den heelen dag
over.
Tjitske wordt apothekeres, en na de vacantie gaat ze naar de Industrieschool, waar
ze dan meteen in de tweede klas komt.
Drie meisjes gaan naar de Hoogere Burgerschool. Ik krijg langzamerhand zoo'n
beklemd gevoel, als ik denk aan dat van school gaan.
Gisteren ben ik bij tante Louise geweest, en die vroeg natuurlijk dadelijk: ‘Nu,
ben je al besloten? - wat zal het wezen?’
‘Ik weet niet, tante, wat ik worden moet,’ zei ik en toen zuchtte ik.
Ik was er van overtuigd, dat Tante me weer over Greta zou gaan spreken. Hoe die
's morgens om halfzes opstaat, en dan om zes uur kant en klaar voor het open venster
zit, en naait en borduurt. Hoe ze dan werkt tot ze naar haar ‘naaihuizen’
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gaat, waar ze den heelen dag zit en kinderkleertjes maakt, of verstelt, en hoe ze 's
avonds nog twee keer in de week een knipcursus bijwoont, en de rest van den tijd
besteedt aan het onderhoud van haar eigen kleeren, als ze tenminste geen zakdoeken
van kennissen te letteren of te borduren heeft.
Ik heb werkelijk achting voor Greta, en het maakt me altijd beschaamd als ik haar
leven met het mijne vergelijk. Maar ik kan er toch niet goed tegen, dat Tante mij
haar altijd tot voorbeeld stelt. Misschien kan ik het juist daarom niet verdragen, omdat
ik zelf voel, h o e voortreffelijk Greta is, en omdat ik zoo totaal niets op Tante's
loftuitingen kan afdingen.
Maar ditmaal had ik me toch vergist. ‘Vertel me eens,’ zei Tante vriendelijk, ‘als
je nu eens geld hadt, zóóveel dat je niets behoefde te worden, wat zou je dan wel
willen doen?’
Mijn oogen schitterden. ‘Niets,’ zei ik dadelijk.
‘Heelemaal niets?’ vroeg Tante, en ik begon me al minder absoluut gelukkig te
voelen.
‘Wel uitgaan, natuurlijk,’ zei ik.
‘Wanneer?’ vroeg Tante onbarmhartig. ‘Altijd? Denk eens na, een dag is lang en
er zijn veel dagen in een jaar, driehonderd vijf en zestig, - wou je al die dagen
uitgaan?’
Ik zei niets, ik zag uit het venster naar een paar straatjongens, die over hun hoofd
duikelden, en begon te wenschen, dat ík zoo'n straatjongen was. Maar het baatte me
niet, mijn wensch werd niet verhoord, en daar zat ik nu tegenover Tante, in het
onaangename bewustzijn, dat zij me iets gevraagd had, waarop ik nog altijd het
antwoord schuldig was.
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‘Nu?’ vroeg Tante.
Ik voelde me als een kapelletje, dat aan een speld geprikt is.
‘Alle dagen niet,’ zei ik.
‘Praat nu eens door,’ zei Tante. Tante had altijd de gewoonte, me aan het woord
te laten, als ze merkte, dat ik me vastgepraat had.
‘Wat wou je bijvoorbeeld 's morgens doen?’ vroeg Tante.
‘Wandelen,’ zei ik dadelijk, ‘of nog liever fietsen!’ O, wat had ik altijd, als ik naar
school ging, de dames benijd, die me zoo vrij en vroolijk voorbijsnorden!
‘Best,’ zei Tante, ‘de morgenlucht is gezond; en dan 's middags?’
Ik beet me op de lippen. Het was me, of ik een les moest opzeggen, waarvoor ik
me niet geprepareerd had, of, nog beter, of ik een vraagstuk onderhanden had, waarvan
ik vooruit wist, dat ik het niet kon oplossen.
‘Wat lezen,’ zei ik eindelijk; ik wou me tot het laatste goedhouden.
‘Den heelen middag lezen?’
‘Of een handwerkje maken.’
‘Uitstekend,’ zei Tante, - ‘en 's avonds?’
‘Theedrinken en wat praten, en dan naar een concert of den schouwburg.’
Tante bleef aldoor heel ernstig. ‘Goed,’ zei ze, ‘laten we zeggen, dat dit je
dagverdeeling voor den Maandag is, je vermoeit je dan niet te veel na den Zondag
van rust. Maar nu Dinsdag?’
Ik zuchtte alleen.
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‘Weer wandelen, 's morgens? Of dan voor afwisseling eens 's morgens lezen, en 's
middags wandelen, dan heb je ook nog meer aan je toiletten. En 's avonds maar weer
uit!
‘En Woensdag en Donderdag, en de heele week hetzelfde. En de heele maand? Ja, ik begrijp wat je zeggen wilt; niet altijd juist hetzelfde; maar dán eens de stad uit,
en dán eens bij anderen logeeren, en 's zomers tennissen, en 's winters schaatsenrijden,
en telkens feestjes organiseeren; kortom, je altijd amuseeren, nietwaar?’
Tante had gelijk, dát was mijn bedoeling, me altijd zooveel mogelijk te vermaken;
maar nu Tante het zoo zei, klonk het zoo raar, en wou ik het niet graag toegeven.
‘En dat zoo jaar in, jaar uit, hè Charlotte, altijd genieten, en nooit iets doen, wel?
‘En als je dan oud bent,’ ging Tante ernstig voort, ‘zul je dan tevreden zijn? - Als
je je leven lang gespeeld hebt als een kind, zul je dán voldaan zijn?’
Neen, dat zou ik niet; maar ik zweeg, ik was toch te koppig om het Tante te
bekennen.
‘Ik weet wel, dat je het n i e t zoudt zijn,’ zei Tante na een poosje; ‘menschen zijn
geen bloemen, nietwaar, die maar behoeven op te groeien. Je moet niet denken, dat
je gelukkig zoudt zijn bij zoo'n lui leventje. Iets doen, werken, dat is het beste voor
iedereen, óók voor rijke meisjes, maar zeer zeker voor meisjes zonder geld. Die zijn
in elk geval verplicht, de handen uit de mouw te steken.’
Die uitdrukking beviel me niet. ‘Ik hoef toch geen dienstbode te worden,’ zei ik
onwillig.
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Ik voorzag een berisping; 'k voelde heel wel, hoe ongepast mijn antwoord was; maar
Tante zag mijn aanmerking ditmaal over het hoofd.
‘Word, wat je wilt,’ zei ze, ‘maar zorg, dat je onafhankelijk bent.’
Dat Tante zoo lankmoedig was, maakte me verlegen, en ik voelde behoefte iets
te zeggen, dat haar aangenaam zou zijn. Ik wou haar toonen, dat ik wel degelijk over
dat alles had nagedacht, en daarom zei ik opeens, bang, dat Tante van het onderwerp
zou afstappen: ‘Ik wou zoo graag zangeres worden, tante.’
‘Dat wil ik wel gelooven,’ zei Tante kalm, ‘maar daarvoor zou je stem moeten
hebben, en veel aanleg. Je kunt wel een beetje zingen, - ja, ik heb je meer dan eens
gehoord, ook als kind (toen deedt je het trouwens het best, want toen maakte je er
niet van die tirelantijnen bij, die ik zoo afschuwelijk vind); maar je stem is veel te
zwak, en als je ze forceert, bederf je ze heelemaal.’
Ik stond op. ‘Ik moet naar huis, tante,’ zei ik, ‘'k heb nog een paar boodschappen
te doen, en we eten vroeg.’
‘Ik moet ook een paar boodschappen,’ zei Tante, ‘maar maak je niet ongerust, ik
zal je niet met mijn gezelschap lastig vallen.’
Ik beet me op de lippen. ‘Zóó bedoel ik het niet,’ stamelde ik.
‘Tut, tut! Zeg maar niets meer, ik begrijp het best; ik zou in jouw plaats ook liever
een wandelingetje doen, dan door een spook van een tante de les te worden gelezen.
Je zei het alleen een beetje onhandig, en dat doet me plezier, ik was al bang, dat je
meer
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routine hadt in het zeggen van beleefdheidsleugentjes. - Maar, Char, als je nog even
tijd hebt, ik heb juist de nieuwe portefeuille gekregen, en er zijn allerliefste plaatjes
in, en ik heb juist voor een zieke een pudding gemaakt, dien ik straks ga wegbrengen,
en nog een kleintje, dat je even proeven moet, - als je tijd hebt, natuurlijk. Het is een
marasquinpudding.’
Nu, een oogenblikje had ik nog wel, en dat besteedde ik ook zoo goed mogelijk.
‘Gaan we mogelijk denzelfden kant op?’ vroeg ik, ‘ik moet naar Van Hemert, den
apotheker.’
‘In 't geheel niet,’ zei Tante lachend, ‘dag Char!’
‘Dag tante!’ En een minuut later stond ik op straat. Ik nam me voor, mijn visite
niet gauw te hervatten, en ik liep naar den apotheker in een gedrukte stemming. Daar
gaf ik het recept af. Mijnheer Van Hemert nam het zelf aan, hij kende me wel, ik
was zoo dikwijls bij hem geweest. Ik hield van hem, omdat hij me, toen ik nog een
kind was, altijd witte drop presenteerde. Nu doet hij het niet meer, hij vindt me er
zeker te groot voor, en dat streelt me, hoewel ik er anders nog evenveel van houd, witte drop heeft zoo'n fijnen, zachten smaak, die me altijd aan den geur van witte
rozen doet denken. Nu maakt hij alleen maar een vriendelijk praatje.
‘Over een uurtje hebt u het thuis,’ zei hij, terwijl hij het recept vluchtig doorliep.
En toen opeens, terwijl hij nog op het kleine bekrabbelde papiertje staren bleef: ‘Is
Mevrouw erger?’
‘Neen,’ zei ik verwonderd, ‘Mama hoest alleen een beetje, Mama is verkouden
geworden.’
Mijnheer Van Hemert wenschte me het beste met
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mijn moeder, en ik ging. Thuis gekomen, vond ik werkelijk, dat Moe er slecht uitzag.
‘Scheelt u wat, Moe?’ vroeg ik bezorgd; maar gelukkig stelde Moe me gerust.
‘Welneen, kind,’ klonk het opgewekt, ‘ik ben alleen wat slapjes en wat mat omdat
ik vannacht slecht geslapen heb, door het hoesten, - maar ik voel me overigens heel
goed.’
Het was me een pak van het hart. Ik maakte een door van een ei met suiker voor
Moe klaar, dat verzacht de pijn zoo bij het hoesten en toen begon ik aan mijn
schoolwerk.
Maar het werk vlotte niet erg. Nu ik niet meer bezorgd was over Moe, kwamen
me Tante Louise's woorden weer voor den geest.
En plotseling moest ik er aan denken, wat ik dán wel beginnen moest, als Moeke
dood was? Ik kreeg een erg benauwd gevoel.
‘Word, wat je wilt; maar zorg, dat je onafhankelijk bent,’ had Tante gezegd. Ja,
dat wou ik ook. Ik zou toch niet willen leven van het geld, dat Tine met haar zangen pianolessen, of van het matige salaris, dat Annie op haar kantoor verdiende.
Maar wat moest ik dan doen? Ik wist alleen maar goed wat ik n i e t wou zijn: geen
pianojuffrouw, en geen onderwijzeres, en geen apothekeres, en boekhoudster ook
niet, dat kón ik niet worden, - en kinderjuffrouw alsjeblieft ook niet....
Het was zoo moeilijk voor me. Ik voelde me als op een groot plein in een
onbekende stad, een plein, waarop vele straten uitkwamen, en ik wist niet welken
weg ik kiezen moest.
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Was ik maar naar de Kweekschool gegaan, onderwijzeres was misschien toch het
beste geweest. Vooral als ik dan nette, lieve kinderen onder mijn leiding had gekregen.
Och, dat is nu een vrome wensch; ik had in dat geval al lang examen moeten doen.
Ik heb me voorgenomen, den laatsten tijd op school goed te besteden. Dat is het
eenige, wat ik voorloopig doen kan.-
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XIV.
Wangedrag.
Och, als ik dien laatsten zin lees, en dan bedenk, hoe ik mijn woord gehouden heb!Nu is het Zaterdagavond, en ik heb den tijd om over alles na te denken. Ik schaam
me erg over wat gebeurd is. Eigenlijk vind ik het onplezierig, alles op te schrijven;
maar ik doe het toch, uit eerlijkheid, omdat ik a l l e s schrijven zou wat er in mijn
leven gebeurt, en ook, omdat ik denk, dat het goed voor me is en het me later ten
voordeel kan zijn, als ik weer geneigd ben, aan mijn luiheid toe te geven.
Het gebeurde gisteren. Een overheerlijke zomerdag was het, en we hadden al
afgesproken, dat onze heele klas in het Vondelpark zou koffiedrinken. Onze school
ligt wel niet zoo heel dicht bij het Vondelpark, maar we hadden er graag een beetje
hard loopen in schaduwlooze straten voor over, om eenige oogenblikken ‘onder het
beweeglijk bladerdak’ te vertoeven.
Vooraan vonden we het natuurlijk niet aardig, we
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liepen door tot het Melkhuis. Daar streken we neer, als een vlucht kwetterende vogels,
op de veranda.
Het Vondelpark met zijn mooie lanen vol schaduw lag zoo vredig en kalm in de
middaghitte aan onze voeten. De lakenvelders op de weide achter het Melkhuis lagen
rustig te herkauwen; zelfs de staarten, die de vliegen wegjoegen, zwiepten heen en
weer met trage bewegingen. We aten onze boterhammen en dronken uit de lange
glazen melk, die zoo heerlijk smaakte. We praatten niet zoo druk meer; langzamerhand
kwam er ook over ons een behoefte aan stilte, aan rust. We hingen lui met de ruggen
tegen de harde, houten stoelleuningen. Ik liet mijn oogen langzaam dichtgaan, en
genoot van het lauwe windje, dat langs mijn voorhoofd speelde, en van den zachten
gouden lichtglans, dien ik door mijn oogleden heen zag.
Als een van de meisjes sprak, klonk het me als van heel verre.
Opeens zei er een, een van de verstandigsten onder ons: ‘We mogen wel eens om
den tijd gaan denken.’
‘O, houd den tijd er alsjeblieft een oogenblik buiten,’ zei Mientje Berens, het
kleinste en zoetste meisje van de heele klas, ‘we zitten hier zóó verrukkelijk.’
‘Ik wou, dat ik een boomtak was,’ zuchtte Suzette Malvé, ‘dan kon ik zoo heel
zacht in de luwte dodijnen.’
Suzette Malvé had altijd poëtische gedachten, die ze expres in een dwazen vorm
stak.
‘Ik wou dat ik een zwaan was,’ zei ik, ‘dan
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zou ik langzaam in de schaduw willen voortdrijven.’
‘Ik wou, dat ik een koe was, dan zou ik den heelen middag onder dien wilg willen
slapen,’ zei Tjitske. En toen opeens, zichzelf voor dat idee opwindend: ‘Ja, een koe
heeft een prachtig bestaan, ze hoeft aan niets te denken, en ze is zoo heerlijk onwetend.
Ze zal alleen een flauw besef hebben van blauwe hemels en groene weiden en van
geurig gras; ik geloof, dat ze zich haar leven lang gevoelt als wij wanneer we 's
morgens nog niet goed wakker zijn en de zon in ons bed voelen schijnen. Dat is de
heerlijkste toestand die er is; je droomt dan, dat alles in de wereld mooi en goed is
en je maar de oogen hebt te openen om al dat schoone en goede te genieten; maar,
áls je dan wakker bent, klaarwakker plotseling, dan schrik je, dan bedenk je opeens,
dat je den vorigen avond vergeten hebt een Duitsche thema te maken, die je nu
dadelijk het eerste uur al hebben moet, of zes sommen, of...’
‘Ja, jij, maar jij vergeet ook alles,’ lachte Anna Petersen. ‘Ik vind het ook heerlijk,
dat ik een meisje ben en hier op de veranda zit, en dat ik de lucht zie, en de pas
besproeide paden, en de boomen, en dezen mooien wingerd.’
‘En je vindt het zeker ook plezierig om nu op te staan en dezen mooien wingerd
te verlaten, en zoo hard je kunt over de pas besproeide paden naar school te draven,
waar je geen stipje meer zien kunt van hemel of boomen, en waar net zooveel frissche
lucht is als...’
Tjitske strekte haar hand uit en het was duidelijk,
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dat ze zich aan de bakeruitdrukking: ‘als hier op mijn hand ligt’ te buiten had willen
gaan. Maar de vergelijking was niet geheel juist en we barstten allen, ook de loomsten
van ons, in lachen uit.
‘Toe, Mien, kijk jij eens op mijn horloge hoe laat het is,’ vleide Suzette, en Mientje
Berens was dwaas genoeg het te doen ook; ze grabbelde het klokje met veel moeite
en erg onhandig, uit Suze's ceintuur, en vertelde ons toen, dat het halftwee was. En
kwart voor tweeën begon onze school, die op meer dan twintig minuten dravens van
ons verwijderd was!
Mien was één en al opwinding en ontroering. ‘Al zóó laat,’ riep ze wanhopig, ‘en
ik wou mijn les nog even inzien voor het tweede uur!’ Op mij maakte het zóóveel
indruk, dat ik mijn eigen horloge voor den dag haalde, wat heel moeilijk is, want het
zit eerst aan een zijden koord onder mijn jurk, en dan aan een kettinkje, waarvan ook
maar een tipje te voorschijn komt, en het schuilt altijd zoo weg onder en tusschen
mijn linnengoed, dat ik er tijden naar zoeken moet.
Eindelijk vond ik het toch, en ik constateerde, zooals Tillie zeggen zou, dat Mientje
Berens' visie juist was, of in gewoon Hollandsch, dat ze goed gezien had.
‘We hebben nog net den tijd om buiten adem aan te komen,’ zei Tjitske.
‘En ik heb zoo bitter weinig zin in hardloopen,’ zuchtte ik.
‘Willen we in de Vondelstraat op de tram gaan?’ vroeg Riek van Deventer.
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Ze is er een, die altijd in het eerste oogenblik erg royaal is, maar als ze eenmaal het
geld heeft uitgegeven, en ons allen in verbazing heeft gebracht door haar
onbekrompenheid, berouw krijgt en dagen lang tobbend kromligt en zich beklaagt,
omdat ze zoo slecht bij kas is.
‘Zoolang we nog beenen hebben,’ zei Tjitske, ‘vind ik, dat we ons geld niet mogen
verkwisten. Denk eens, twaalf en een halve cent, dat is vijf taartjes; twee roomhoorns,
één amandeltaartje en twee met confituren.’
‘Houd op,’ zei Mientje Berens met dichte oogen, en het tipje van haar tong streelde
even haar bovenlip van louter denkbeeldig genot. (Kleine Mien was een lekkerbekje,
en wie haar eens flikje of een dropsje had gepresenteerd, had haar door die daad voor
altijd aan zich verplicht.)
‘Ga jij alleen vooruit in de tram, en zeg, dat we komen,’ ried een van de meisjes.
‘We zullen het overstapje voor gezamenlijke rekening nemen.’
‘Ieder een cent en jij een halfje,’ zei Tjitske; ‘we zijn met ons dertienen.’
‘Dat is een ongeluksgetal,’ zei Mientje; ‘we komen vast te laat; je zult het zien.’
‘Toe, Riek, gá met de tram,’ smeekte Tjitske in allen ernst, ‘zeg, dat wij onmogelijk
kunnen vanmiddag, dat de warmte ons overvallen heeft.’
‘We hebben toch maar zang,’ zoo steunde ik Tjitske, hoewel ik heel goed wist,
dat we den tijd maar verpraatten met onzen nonsens, - ‘zeg dat we hier wel zingen
zullen.’
‘De vogelen des wouds zullen het ons leeren,’
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lispte Suzette Malvé, met opzettelijke teederheid.
‘Ja, natura artis magistra,’ zei ik; ‘de natuur is de leermeesteres der kunst.’
‘Dank je voor de vertaling,’ merkte Alida Weber op. (Ik vind Alida een
afschuwelijken naam, en haarzelf kan ik ook niet uitstaan.)
‘Niet te danken, het was geheel tot je dienst,’ zei ik ook snibbig.
‘Wist je niet, dat aangeboden diensten zelden aangenaam zijn?’ zei Alida weer,
maar ik vond deze opmerking zóó geesteloos, dat ik er geen notitie van nam.
‘Kwam juffrouw Riesouw maar hier,’ zuchtte Tjitske.
‘Ga jullie nu liever mee,’ smeekte Mientje; maar we luisterden met veel meer
gretigheid naar Riek. Zij meende gehoord te hebben, dat juffrouw Riesouw dien
middag niet komen zou. Ze was bezig geweest zich in het portaal aan te kleeden,
toen er een dienstmeisje met een briefje voor mevrouw Grinddal kwam.
‘En wat zei ons aller hoofd?’ vroeg Tjitske.
‘Mevrouw las het en ze zei: ‘Is de juffrouw ernstig ongesteld?’ Wat het dienstmeisje
antwoordde, kon ik niet verstaan, alleen, dat Mevrouw haar haar hartelijke
complimenten meegaf, en zei, dat de juffrouw vooral op moest passen, niet in de kou
te komen, en dat ze haar keel maar goed ontzien moest.
‘Ze zal niet veel moeite hebben om uit de kou te blijven, met dit weer,’ zei Tjitske,
die voortdurend, maar tevergeefs, beproefde, zich met haar zakdoek koelte toe te
wuiven. Ze werd alleen hoe langer hoe warmer.
‘Waarom denk je nu dat die boodschap van juf-
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frouw Riesouw kwam?’ vroeg Alida; maar een storm van verontwaardiging over
haar ongeloovigheid en wantrouwen barstte los. Natuurlijk was het juffrouw Riesouw.
Wie kon het anders zijn? We verwachtten toch geen andere juffrouw, de andere
dames waren er toch allemaal.
En dan: ‘de juffrouw moest uit de kou blijven,’ moest ‘vooral op haar keel passen’.
Wie had zóó noodig zich voor tocht te hoeden en haar keel te sparen, als juist een
onderwijzeres in den zang?
Alida was dan ook overtuigd, en zweeg.
‘Jouw zuster is ook zangonderwijzeres?’ vroeg ze mij, schijnbaar toevallig. Maar
ik wist wel, dat ze het alleen uit hatelijkheid zei, en daarom antwoordde ik: ‘Ja, ze
moet haar stem ook erg ontzien. Gisteren werd haar nog door den livreiknecht van
Baronesse Van Meerdervoort-Swaningen een beeldige luxe-doos met bonbons
gestuurd, omdat ze de freules een lied zou helpen instudeeren.’
Mijn woorden, die ik met het noodige air ten beste gaf, lieten niet na den
gewenschten indruk te maken.
‘Bij de freules Van Meerdervoort-Swaningen, geeft je zuster daar les?’ en: ‘Door
een livreiknecht?’ en meer dergelijke opmerkingen streelden me zeer, en releveerden
onze Tine, wat me veel plezier deed. En de freules, voor wie ik altijd ontzag had
gehad, begon ik om haar vriendelijkheid nog wel eens zoo lief te hebben. Ik was haar
trouwens al een jaar lang dankbaar geweest voor die daad, want ze zonden de doos
niet g i s t e r e n , zooals ik zei, maar een jaar geleden. Ik zei het maar, opdat het meer
effect zou maken.
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‘Er wordt zeker niet opengedaan,’ zei Mientje. Bladz. 197.
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‘Als we zeker wisten, dat juffrouw Riesouw niet kwam, en dat mevrouw Grinddal
ons vergat, konden we hier nog wel een heelen tijd blijven zitten,’ zei Tjitske.
‘We komen tóch al een kwartier te laat,’ profeteerde Mien somber.
‘Wie durft er mee hier blijven, en pas het tweede uur naar school gaan?’ vroeg
Tjitske met geestdrift.
‘Ik niet,’ zei Alida.
‘Ik wel,’ riep ik dadelijk.
‘Mij houden de wouden geboeid, de natuur betoovert me,’ zei Suzette.
‘Als je het allemaal doet, doen wij het ook,’ zeiden de meesten; zelfs Mientje
Berens sloot zich schuchter bij ons aan.
‘We kunnen bést zeggen,’ zei Riek van Deventer, ‘dat we gehoord hadden, dat
juffrouw Riesouw niet kwam.’
We voelden allen wel, dat er aan dat ‘best’ toch iets mankeerde, maar het was veel
geruster en makkelijker om het maar aan te nemen.
‘Met ons hoevelen zijn we?’ vroeg Riek toen. ‘Wacht, met ons dertienen, alleen
Caroline Händel ontbreekt.’ Plotseling barstte ze in lachen uit. ‘Denk eens, dat de
juffrouw wél kwam, dan was Carolien de eenige. Wat zou ze een heerlijken solo
zingen!’
Het was algemeen bekend, dat Carolien alles kon, behalve zingen; bovendien was
ze niet erg bemind. Ze liet zich nogal wat op haar knapheid voorstaan.
Alida Weber vond het zoo'n kostelijk idee, dat ze zich bij ons aansloot. Toen werd
er gestemd en met een eenparig ‘Ja,’ bleven we.

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

194
‘Maar nu niet meer over school en straf en andere barbaarschheden spreken,’ zei
Tjitske.
‘Geven wij ons aan het genot der mijmering over,’ lispte Suzette, en zijzelf gaf
het voorbeeld, door de oogen te sluiten en de roode handen achter het hoofd samen
te vouwen. Suze heeft altijd winterhanden, zelfs in de hondsdagen. Heel haar uiterlijk
- ze is zeer grof en leelijk - is in grappigen strijd met haar teere ontboezemingen.
Een tijdlang bleven we werkelijk in gepeins verzonken. Zonder mezelf te willen
vrijpleiten, moet ik toch zeggen, dat de natuur onze medeschuldige was. Wat was
het prachtig weer! De hemel zeldzaam blauw, en het pas gemaaide gras, dat zoo
heerlijk geurde en de vogels, die zacht zongen in de verte, en het zorgeloos gespeel
van de muggen in het zonlicht, en het slaapwekkend gezoem van voorbijvliegende
insecten....
Ons genot was kort en niet onvermengd.
We konden wel nalaten te s p r e k e n over de school en de straf, die ons boven
het hoofd hing, maar er aan denken moesten we toch, ik tenminste, en ik geloof wel
allen.
Ditmaal was Tjitske het, die het eerst van teruggaan sprak. Het was nu zaak, dat
we tenminste voor het tweede uur op tijd waren.
We stonden op. De betoovering was geweken, het kostte ons nu niet zooveel, de
veranda te verlaten. Zwijgend gingen we achter elkaar de trap af. Beneden gaven we
elk onze vijf centen, en toen vingen we den terugtocht aan.
Het leek een moeilijke pelgrimstocht, bij onzen vroolijken gang van een paar uur
tevoren.
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Hadden we het maar nooit verzonnen, en club in het Vondelpark te gaan koffiedrinken,
waren we maar, als anders, bedaard onzes weegs gegaan door de warme straten naar
huis, en dan omgekeerd door de nóg zonniger straten naar school!
Een liedje van Tine schoot me te binnen, een, dat me altijd weemoedig stemde,
maar me nu bepaald treurig maakte:
‘Wär ich geblieben doch
Auf meiner Heiden,
So hätt' ich nichts gewusst
Von diesem Leiden.’

Hoe meer we de school naderden, hoe beklemder we ons voelden.
Riek van Deventer begon er aan te twijfelen, of dat briefje wel werkelijk van
juffrouw Riesouw was geweest.
In geen geval hadden we vrijheid gehad om weg te blijven, maar stel eens, dat de
zangjuffrouw wél gekomen was, wat maakten we dan een bespottelijk figuur, en wat
zou er dan voor ons opzitten
‘We moeten bepaald na vieren het uur inhalen,’ klaagde Mientje Berens, die nog
nooit had moeten schoolblijven.
‘En we zullen er nog wel een uur bijkrijgen ook,’ troostte Alida haar.
Tjitske bleef de meest optimistische: ‘Als je voor iets heel bang bent, valt het altijd
nog mee,’ zei ze.
‘Maar j i j bent er niet bang voor,’ zei Mien, met een stem, die trilde. Het was of
ze had willen zeggen: ‘Wees toch bang, dan loopt het misschien nog mee.’
‘Ik heb ook zoo'n idee, of alles zich nog ten
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beste zal schikken,’ zei Suzette, ‘en laten we toch de zilveren randen zien, die om
de donkere wolken zijn. Mij lijkt de toekomst niet zoo zwart; ik ontdek aan den
horizon een ijl, rooskleurig wolkje, dat echter....’
‘Maal toch niet met je rooskleurige wolkjes,’ zei Alida. Haar stemming was er
niet op verbeterd, en ze deed niets om dat te verbergen.
‘Heb jij nog hoop op een hartelijke ontvangst?’ vroeg Tjitske me.
Ik zei niet veel; ik had weinig lust tot spreken.
‘Hoe kun je toch zoo opgewekt zijn?’ vroeg ik eindelijk. ‘Ik vind het erg naar, als
een klein kind te moeten schoolblijven, en - weet je, ik vind het voor Moe zoo naar.
Tine en Annie zullen het wel begrijpen, die zijn zelf op school ook niet zoo zoet
geweest, maar Moe heeft er bepaald verdriet van.’
‘Hadt je dat maar eer bedacht,’ zei Tjitske, ‘dan hadden we samen tegen kunnen
stemmen. Overigens zie ik niet zoo tegen een uurtje blijven op. We eten raapstelen,
daar geef ik toch niet om, voor mijn part had ik ze al op. Ik wil met plezier brood
eten als ik thuis kom, en voor de rest bezorg ik er Tjardina en Anna een prettigen
avond door.’
‘Hoezoo?’
‘Wel, dan kunnen ze haar hart eens ophalen en me op een schat van zedepreeken
en wijze lessen onthalen. Juist omdat z i j al zoo vriendelijk zijn, zegt Moe er maar
niet veel van.’
We stonden voor de school en die - was gesloten.
Daarop hadden we in onze domheid niet gerekend. We hadden ons gevleid, doodstil
naar binnen te
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sluipen, en dan als zoete kinderen onze plaatsen in te nemen.
Mientje Berens drukte nog uit alle macht tegen de deur, een beweging, die haar,
als ze niet gesloten was geweest, zeker in het slot zou hebben doen springen, want
ze ging naar buiten open. Nu bleef alles zooals het was, de deur was dicht en wij
stonden er voor.
In onze ontsteltenis deden we niets dan elkaar aanzien. Schellen alleen leek ons
al een waagstuk.
Eindelijk, door den nood gedrongen, belde ik aan, maar het harde geluid deed me
van schrik zoo ver mogelijk van de deur wegloopen. Ik was er volstrekt niet op
gesteld, dat mevrouw Grinddal mij als de woordvoerster van de heele klas zou aanzien.
We moesten lang wachten. Mijn hart klopte luid, en ik voelde me al somberder
en somberder worden.
‘Er w o r d t zeker niet opengedaan,’ zei Mientje Berens huilend.
‘Schel nog eens,’ zei Alida.
‘Dank je, doe het zelf,’ zei ik.
‘Och toe,’ smeekte Mientje, ‘schel toch een van allen, anders zijn we voor het
tweede uur weer te laat!’
Tjitske, die in de laatste oogenblikken er ook alles behalve luchthartig en vroolijk
had uitgezien, barstte opeens in lachen uit.
‘Stil toch,’ zei ik en keek verschrikt naar de deur.
Maar Tjitske was niet tot bedaren te brengen. ‘O, denk toch eens, dat juffrouw
Riesouw er wél is, wat een heerlijke beurt heeft Caroline Händel dan gehad!’
En weer proestte ze het uit; maar opeens ver-
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stomde ze, - de deur werd geopend, en niemand anders dan juffrouw Riesouw stond
voor onze oogen.
Ze zag er opgewonden uit, de twee warmroode plekjes op de wangen en de dunne,
saamgeknepen lippen en het getrokken kuiltje in haar kin, dat alleen te voorschijn
kwam, als ze heel boos was, - dat alles toonde duidelijk, dat ze heftig verontwaardigd
was. - En met recht.
We knikten allen, met verschrikte, schuldige gezichten, het was een zwijgende
begroeting, maar ook een zwijgend schuld bekennen. Het was, of we gelaten onze
welverdiende straf afwachtten.
Maar die bleef uit. Juffrouw Riesouw ging ons voorbij, zonder de minste notitie
van ons te nemen, schijnbaar zonder ons te zien.
Geheel sprakeloos bleven we staan. O, dat was vreeselijk. Juffrouw Riesouw had
dus het heele uur op ons gewacht, en was na afloop heengegaan.
Nu was er niemand, die nog hoop had, dat we er genadig zouden afkomen.
‘Schel nog eens, laat een van allen toch schellen,’ snikte Mientje Berens, en haar
droefheid woog ons oudsten ook een beetje op het hart. Die arme Mien, ze had ons
nogal zoo gesmeekt, mee te gaan!
Ditmaal was het Tjitske, die de stoute schoenen aantrok en aanbelde.
We wachtten met luid kloppende harten. Opeens nam Tjitske mijn arm en kneep
er in. Ik begreep wat ze meende; ik hoorde het ook, daar kwam iemand de gang door
om open te doen.
Het is een lange gang, en het duurde een heele poos, voor er iemand kwam.
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Wie ik ook aankeek, ik ontmoette niets anders dan groote, angstige oogen.
Alleen één paar oogen zagen me met leuke brutaliteit aan. Het waren heldere,
zwarte oogen en ze behoorden aan een kleinen kruideniersjongen, die met een groote,
leege mand op den rug ons onverholen stond uit te lachen. Ik benijdde dien jongen,
toen hij fluitend verder ging. Wat liep hij daar gelukkig en onbezorgd! Zelfs zijn
onbeschaamd valsch fluiten maakte me jaloersch; wat moest hij zich vrij en
onafhankelijk voelen om dat te kunnen doen!
De deur g i n g open. Caroline Händel stond voor ons. Ze was nu niet het stijve,
immer verstandige meisje; even keek ze om, toen boog ze zich tot ons over, en vroeg
waar we geweest waren; maar niemand gaf antwoord. Zij werd van onzen kant met
vragen overstelpt.
‘Zeg, wat zei Mevrouw?’
‘En juffrouw, Riesouw, wat zei die wel?’
‘Heb je aldoor alleen moeten zingen?’
‘Wat, hebben we het laatste uur vrij?’
Ze kon bijna niet op alles antwoorden. Ze vertelde ons met gedempte stem, terwijl
ze bijna over haar eigen woorden viel en stotterde om maar gauw te kunnen spreken,
dat ze zoo lang mogelijk op ons gewacht had, en eindelijk naar beneden was gegaan,
naar het zanglokaal. Juffrouw Riesouw had toen al heel boos gevraagd, waarom ze
zoo laat kwam en waar de anderen bleven. Vijf minuten later was ze zenuwachtig
op en neer gaan loopen, had Carolien uitgestuurd, om eens te gaan kijken, en was
eindelijk zelf naar boven gegaan, om ons te zoeken. Na een poos
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was ze met mevrouw Grinddal beneden gekomen, beiden hadden een lang en ernstig
gesprek gehad, en het slot was geweest, dat Carolien verlof had gekregen naar haar
klas te gaan en voor den volgenden dag te gaan werken. Mijnheer Werner, die
geschiedenisles kwam geven, was nu in een klas, waar anders mevrouw Grinddal
les gaf, en Caroline zelf had vrijsgekregen.
‘Wat denk je nu,’ vroeg Tjitske, die weer hoop kreeg, ‘zouden wij allemaal ook
vrijkrijgen? En - is mevrouw Grinddal uitgegaan?’
Carolien haalde de schouders op. ‘Neen, Mevrouw is op haar kamer,’ zei ze, ‘en
ik ga heen, ik moet wel zeggen, dat jelui er bent.’
Het duurde wel een minuut eer ze terugkwam, haar gezicht beloofde al niet veel
goeds.
‘Je wordt allen op haar kamer verwacht,’ zei Carolien.
Op Mevrouws kamer!
We waren er bijna allen wel eens geweest, maar geen van ons had er een prettige
herinnering van. Heel langzaam kwamen we de school in, en heel lang en netjes
veegden we onze voeten op de mat.
‘Moeten we ons ontkleeden?’ fluisterde Suzette. Tjitske, die nog altijd hoopte, dat
we de rest van den middag vrij zouden krijgen, zei: ‘Welneen, we komen maar even
binnen, om een vermaning te ontvangen, en dan gaan we weer heen.’
Natuurlijk was de kamerdeur dicht, we stonden op de mat, sommigen met den
hoed in de hand, anderen gehoed en gemanteld. Ik had een erg raar gevoel in mijn
keel.
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We hadden op de teenen geloopen, en we zeiden ook niets, Mevrouw kon niet eens
weten, dat we er al waren, toen opeens Mientje Berens in een luid en hartstochtelijk
snikken uitbarstte. We schrokken er allen van, in het eerste oogenblik wisten we niet
recht vanwaar dat geluid kwam.
Tjitske gaf haar een amicalen stomp in de zij. ‘Wees toch stil!’ zei ze.
Suzette Malvé vroeg me met een smartelijken blik: ‘Wat is het leven? - Een weg
naar....’ begon ze, maar ‘het graf’ was ditmaal minder gepast, en daarom zweeg ze.
Mientje Berens huilde voort, op zoo'n woeste manier, dat we wel verplicht waren
aan te kloppen, Mevrouw had ons toch al lang gehoord.
‘Binnen!’ klonk het na een poosje.
Maar het was, als hadden we het niet gehoord, niemand maakte aanstalten om de
deur te openen.
‘Ga dan toch naar binnen,’ zei Alida, die heel achteraan stond. Het werd zoo
pijnlijk, we moesten toch eindelijk.
Ten slotte opende Tjitske de deur voor ons, en met groote beleefdheid trad ze toen
terzij, om ons het eerst te laten binnengaan. De een voor de ander trad achteruit, en
op het eind sukkelde Mientje, badend in tranen, naar binnen. Wij volgden
schoorvoetend. Alida deed de deur achter zich dicht en we stonden als gevangenen
in de kamer van de Directrice.
Mevrouw zat aan haar bureautje en schreef, ze keek op noch om en als we niet
beter wisten, hadden we zeker gedacht, dat ze zich onze tegenwoordigheid niet bewust
was.
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We hielden ons doodstil, zelfs Mientje hield met snikken op, we waren er niet op
gesteld, Mevrouws aandacht te trekken. In den beginne dorsten we nauwelijks de
oogen opslaan, maar langzamerhand merkende dat we maar al moesten wachten en
Mevrouw ons totaal negeerde, werden we wat vrijer, gingen we zelfs zoover, elkaar
stille, vragende blikken toe te werpen, die beduidden: ‘Zouden we het heele uur maar
moeten wachten? - Wat zou Mevrouw met ons voorhebben, en begrijp jij er iets
van?’
Van fluisteren was natuurlijk geen sprake, we dorsten ternauwernood de schouders
even optrekken ten teeken, dat ons alles een raadsel was.
Mevrouws kleine, nette hand bleef langzaam en regelmatig voortschrijven.
Suzette Malvé nam de vrijheid, een oogenblik uit den grond van haar hart te
zuchten. Het klonk zoo diep melancholiek, dat het Tjitske een stille lachbui bezorgde.
Het was erbarmelijk om te zien, hoeveel moeite ze zich gaf om zichzelf te overwinnen.
Ze verfrommelde haar zakdoek tot een klein, wit balletje: ze beet zich krampachtig
op de lippen, haar neusvleugels trilden, haar borst schokte, eindelijk beet ze zelfs
met kracht op het witte, ineengerolde balletje, zoodat de zakdoek scheurde. Ik merkte
wel, dat niets hielp, en ik beefde in stilte. Ik voorzag een geweldige, zenuwachtige
lachbui. Eén oogenblik en Tjitske zou het uitproesten, en Suzette ook, en voor mezelf
stond ik ook niet in, - een lachbui is zoo aanstekelijk.
‘Ha, ha ha - o!’ Ik zag niets meer, het danste me voor de oogen, en tegelijkertijd
voelde
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ik een stekende pijn in mijn rechterbovenarm. Het was Tjitske, die zich niet meer
houden kon van het lachen, die haar eene hand voor het gezicht hield, dat
angstwekkend rood was geworden, en me nu met de andere, in de ontsteltenis en als
om een deelgenoot te hebben in haar lijden, in den arm kneep.
Neen, we werden er niet door aangestoken, we lachten geen van allen, we bogen
veeleer het hoofd, bang als bij een onweer, wanneer we den fellen, verblindenden
lichtstraal gezien hebben en zwijgend den ratelenden donderslag afwachten.
Die kwam niet, alles bleef kalm.
Tjitske's lachen veranderde plotseling in huilen, in stilte stortte ze nu tranen, die
ze heimelijk met haar zakdoek weer afwischte. Het deed ons allen weldadig aan, dat
haar zenuwachtig gelach ten einde was.
Tot ons aller verwondering was Mevrouw onder alles heel kalm blijven
voortschrijven, zonder eenig blijk van ergernis te geven. De eene brief na den anderen
werd afgeschreven en terzijde gelegd.
Ik voelde me van achteren heel zacht aan mijn japon trekken en ik hoorde Suzette
iets fluisteren. ‘We krijgen een br...’ opeens verstomde ze, want Mevrouw hief even
de pen op van het blad, en wachtte, - het was duidelijk, dat ze het gefluister had
opgemerkt.
We begrepen alles in het eind; Mevrouw schreef brieven aan onze ouders, en wij
moesten blijven staan tot vier uur. Het was een weinig verkwikkelijk idee.
We waren allen zoo moe, we hadden eerst ook al
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zoo'n eind in die hitte geloopen. En het was zoo vervelend. We konden ons niet eens
bewegen. Bij de minste verandering van houding bleef Mevrouws pen rusten, en
eerst na een poosje, wanneer alles in orde bleek, hervatte ze haar eentonig gekras.
Suzette Malvé had den moed, mij met een los, gastvrij handgebaar een fauteuil aan
te wijzen, - o, wat bleef toen de pen dreigend boven het werk geheven!
Sinds dat oogenblik had ik alleen oogen voor dien heerlijken fauteuil, die daar zoo
met open armen stond, gereed den eerste den beste een prettig zitje aan te bieden.
Eén fauteuil en zes stoelen stonden er in de kamer, behalve de bureaustoel, waarop
Mevrouw zat. Wat zou ik dolgraag, desnoods met Tjitske op mijn schoot, gezeten
hebben! Doodmoe was ik. En we konden niet eens tegen den muur hangen.
Ik voelde Tjitske's oogen vragend op me gericht.
Ze huilde niet meer, ze gaapte nauw merkbaar van landerigheid.
Ze blikte me nog eens aan, en wees toen op de plooien van mijn jaquetje. Ik begreep
haar eerst niet, maar opeens zag ik mijn horlogekettinkje, en toen wist ik het. Ze wou
weten, hoe laat het was. Met eindelooze voorzorgen haalde ik het klokje te voorschijn
en keek er op. Het was tien minuten voor halfvier, dus we hadden pas twintig minuten
gestaan. Ik wanhoopte er aan, of het ooit vier uur zou worden.
Natuurlijk was het niet voldoende, dat ík nu den tijd wist, Tjitske hield nog altijd
de oogen in afwachting op me gevestigd.
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Ik keerde nu uiterst voorzichtig het horloge om, om het haar te toonen, maar ze scheen
nog niet goed te kunnen zien door mijn hand, daarom liet ik het los, en nu bengelde
het, met de wijzerplaat naar voren, vrij op mijn borst.
Opeens voelde ik aller blikken op mezelf en op mijn horloge, en ik glimlachte
even, het streelde me, dat ik op zoo'n handige wijze ieders nieuwsgierigheid
bevredigen kon.
Maar mijn lach verdween, ik werd gloeiend rood in mijn gezicht, want ik voelde
opeens Mevrouws oogen, die me doordringend aanzagen. O, zeker had ze me al lang
gefixeerd en was het dáárom, dat de andere meisjes me aanzagen. Ik ontstelde, mijn
eerste gedachte was, het horloge zoo gauw mogelijk weg te moffelen, en ik strekte
er de hand al naar uit, toen opeens Mevrouws stem klonk: ‘O, laat het alsjeblieft zoo
hangen, jongejuffrouw Craayloo, dan kunnen we allen zien, hoe de tijd vliegt.’
Het hielp niet, of ik me al ergerde, ik moest me wel onderwerpen aan den wil van
Mevrouw en het horloge laten hangen.
Ik voelde, dat het me belachlijk maakte, en daar kan ik het minst tegen.
De tijd ‘vloog’ niet, zooals Mevrouw met haar beminnelijken glimlach gezegd
had, maar hij kroop. Neen, hij kroop niet, ik geloof, dat hij soms geheel stilstond.
Als ik niet aannemen moest, dat de aarde in dat uur haar gewonen gang is gegaan,
en dat alle torens en klokken na zestig seconden een minuut verder wezen, zou ik nu
zonder bezwaar verzeke-
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ren, dat we daar uren achtereen gestaan hadden.
Die veertig minuten zijn tóch om gekomen, ik kan onmogelijk meer zeggen, hoe.
Ik weet alleen, dat er een stuk of tien vliegen in de kamer waren, wier bewegingen
ik met onverdroten belangstelling volgde. Die lieve beestjes! Ze brachten nog eenige
afwisseling, en wat gegons in de doodelijke stilte van de hooge, ernstige kamer. En
wat vlogen ze dartel om Mevrouws hoofd, één zette zich speelsch op haar kapsel,
en twee tuimelden tegelijk op haar papier.
Ik begrijp niet, hoe de menschen zoo hun best doen, om de vliegen te verdelgen.
I k zal nooit een vliegenvanger of vliegenpapier in mijn huis dulden, sinds gisteren.
Ik heb wel eens gelezen van een gevangene, die den geheelen winter door een vlieg
in zijn cel had. Hij hield van dat diertje, het was hem een troost in de eenzaamheid.
Als ik me niet bedrieg, werd hij stervende gevonden, eenige oogenblikken nadat de
vlieg den laatsten adem had uitgeblazen. Ik vind, dat ze uit barmhartigheid wat vliegen
in de gevangenissen moesten aankweeken.
Ja, het is toch vier uur geworden, en - later nog.
We hoorden de bel gaan - toen wás het al anderhalve minuut over vieren, en we
begonnen juist te gelooven, dat de middag nimmer een einde zou nemen - de deuren
van de verschillende klassen werden geopend, nog een oogenblik en opgewekte
stemmen klonken, vlugge voeten repten zich de trappen af. Het was of alles plotseling
leven kreeg, uit portalen en gangen, neven- en bovenlokalen, overal klonk gelach en
gepraat. Een heele schaar meisjes scheen opeens de trap af te hollen, de grond dreunde,
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wij lachten eens even tersluiks tegen elkaar, het scheen, of ook wij weer begonnen
te leven. Opeens kwam er weer hoop in ons hart, nog een poosje misschien en ook
voor ons zou het uur der bevrijding slaan. We zouden weer vrij mogen ademen, en
ons bewegen, we zouden weer kunnen lachen en praten en jubelen naar hartelust,
we zouden weer mogen loopen, - o, wat heerlijk om na een uur van stilstaan weer
het vrije gebruik van je voeten te hebben en van je handen, armen, hoofd, van je
heelen romp, van je heele lichaam! Je hebt een gevoel als was het je al dien tijd
ontnomen, en eindelijk teruggegeven; je geniet.
Maar wij genoten niet. Ook niet toen alle geluid weer verstomd was, en de meisjes
vertrokken waren.
Om kwart over vieren was de heele school leeg; het leek nu nog stiller dan te
voren. Mientje Berens begon weer heftig te snikken, en ik kreeg ook een naar,
heimweeachtig gevoel in die verlaten school.
Even na kwart begon Mevrouw de brieven in de enveloppes te doen - het waren
er dertien - en plakte ze er de postzegels op. Toen schelde ze even, en juffrouw Rams,
die zoowat den dienst van concierge doet, kwam binnen.
‘Breng je die dadelijk even naar de post?’ zei Mevrouw, en juffrouw Rams veegde
beide handen aan haar boezelaar af, en nam toen de brieven in een punt van haar
schort aan. Zonder ons een van allen aan te zien, waar we maar heel blij om waren,
schoof ze ons op de teenen voorbij, en de kamer uit.
Met leedwezen oogde ik den brief na, die over een paar uur thuis zou zijn, - och,
gebeurde er maar
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iets mee, maar het postwezen is in Amsterdam zoo akelig goed geregeld, dat ik niet
hopen kon, dat hij mogelijk weg zou raken, of eerst na een paar dagen zou worden
bezorgd.
Mevrouw keerde zich bedaard naar ons toe en begon, na een kalmen blik op haar
nette nageltjes:
‘Jelui schijnt je vergist te hebben, meisjes. Niet V r i j d a g s , maar Z a t e r d a g s
heb je een vrijen middag. Je moet nu twee uur nablijven, opdat je er in het vervolg
aan zult denken; en morgenmiddag om halftwee verwacht ik jelui hier, je kunt dan
de lessen van vanmiddag inhalen.’
Ik zal nu maar enkel schrijven: En zoo gebeurde het. - Ieder, die dit mogelijk
eenmaal leest, en zelf school heeft gegaan, zal weten wat het is, een vrijen middag,
een heerlijken, vrijen zomermiddag, tóch school te moeten komen.
Terwijl anderen genieten en naar de zwemschool gaan en daar al jubelend in het
frissche water rondspartelen, of naar Artis, om op een makkelijke bank in de
verrukkelijke schaduw der lommerrijke boomen te zitten, - of zelfs maar thuis blijven
en zich op de veranda aan citroenlimonade te goed doen, terwijl ze een boeiend boek
lezen, - en weer anderen....
Maar ik wil hier niets meer bijvoegen. Ik heb gezegd: ‘En zoo gebeurde het,’ en
daar blijf ik liever bij. Ieder, die éénig gevoel heeft, zal begrijpen, wat een wereld
van smart er in die vier sobere woorden ligt.
Natuurlijk speet het Moeke, toen de brief kwam; maar ik had alles zoo trouw en
eerlijk verteld, en Moe vond de straf zoo hard, dat ze die niet verzwaren wilde.
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Ik heb geen tijd meer om te schrijven. Ik moet even naar Truus.
Och, die arme Truus! Ik heb zooveel over mezelf te vertellen gehad, dat ik nog
niet eens heb opgeschreven wat haar overkomen is.
De hoofdonderwijzer van de particuliere school, waaraan Frans werkzaam was,
is plotseling gestorven, de school houdt op, en Frans mist nu natuurlijk een paar
honderd gulden per jaar. Dat is wel een tegenslag voor hen.
Truus is zoo kordaat, die behelpt zich nu met een klein meisje voor halve dagen.
I k zou het in haar plaats vreeselijk vinden; maar zij schikt er zich in. Voor mezelf
kan het me nu niet zóóveel meer schelen, als wanneer Tillie mijn vriendin nog was
geweest.
Ik geef er niet zooveel om, of de deur door een klein dienstmeisje zonder muts
wordt opengedaan, en Tjitske kan het niemendal schelen.
Eens, toen Tjitske en ik even bij Truus aanwipten, zat ze zelf in de keuken, bezig
met aardappelen te schillen. Zij lachte er om; maar ik kreeg er een kleur van. Ik vond
het zoo naar, dat Tjitske het zag. Maar die lachte er ook om, en ze vroeg of Truus
niet nog een mesje had, en Truus zei: ‘Welzeker’, zonder zich in het minst te geneeren,
en een oogenblik later was Tjitske ook bezig.
‘Heb je niet een paar handschoenen voor me om aan te doen?’ vroeg ik.
‘Neen,’ zei Truus, ‘maar wel een flink stuk puimsteen, daar worden je handen
schoon van.’
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Puimsteen - ik had er niet veel lust in, ik was er zeker van, dat ik er mijn handen
voorgoed mee bederven zou. Toen ik nog zon op een middel om ze te sparen en toch
Truus te helpen, merkte ik, dat ze beiden al klaar waren.
Ik heb van den beginne af aan wel gedacht, dat Frans geen partij voor Truus was.
Niet, dat ze niet erg gelukkig met elkaar zijn, of dat ze er zelf in het minst spijt van
hebben; maar het was toch oneindig veel beter geweest als Frans een rijke vrouw,
en Truus een schatrijken man gehad had.
Wat zou dat heerlijk voor ons geweest zijn. Denk eens, dat Truus op een villa
woonde, ergens in een boschrijk oord, en dat ik in haar equipage de oprijlaan kwam
inrijden. Natuurlijk zou ik dan 's zomers met Annie en Tine en met een paar
vriendinnen bij haar gaan logeeren.
Ja, dat zou alles veel beter geweest zijn; maar het is, helaas, anders geloopen.
Ik moet nu even van Moe naar Truus om haar een pannetje soep te brengen. Een
pannetje soep! Wat klinkt dat afschuwelijk commun.
Maar de soep was zoo heerlijk, en Truus houdt zoo dolveel van groentensoep, en
het is voor haar zoo omslachtig, en Moe is er zóó op gesteld, dat haar lieve Truus
morgen ook een bordje zal hebben, dat ik om al die duizend redenen me in vredesnaam
maar zal opofferen. Moe heeft het in een servet gepakt en daarna in een korfje van
Tine, zoodat je volstrekt niet kunt zien, wat het is.
Ik mag het wel heel voorzichtig dragen, om niet te morsen.
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Annie lacht me hartelijk uit, omdat ik er zoo tegen opzie. Maar z i j heeft makkelijk
praten, zij zit doodbedaard voor haar boekhoudersexamen te werken.
‘Verbeeld je toch eens, dat een straatjongen tegen me aanloopt,’ zei ik.
‘Nu, dan zullen de menschen denken, dat je op armen- of ziekenbezoek gaat,’
lachte Annie. Maar als ik een ziek of een arm mensch wat soep wou brengen, zou ik
liever mijn lakei sturen (als ik dien had), of anders mijn dienstmeisje.
Maar Moe kan onze meid niet missen en ik moet wel gaan. 't Is nu net zoowat
donker.
Och, dat is wat anders dan de oprijlaan in te rijden van je zusters villa!-
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XV.
Moeder is dood.
Moe is dood. Voor veertien dagen is ze gestorven.
Het was zoo plotseling. Ze zou naar de kerk gaan met Tine. Annie bracht den
mantel en ik had het hoedje uit de doos gekregen.
‘Ik ben klaar, Moeke,’ zei Tine, en Moe stond op, maar opeens viel ze terug in
haar stoel, wit tot de lippen toe.
‘Mijn hart klopt zoo, mijn hart klopt zoo,’ steunde Moe, en Tine hielp haar, terwijl
ze haar troostte, maar zelf half schreide. Tine en Annie legden Moe te bed en ik vloog
naar den dokter. Ik heb zoo hard geloopen, dat mijn beenen van vermoeidheid pijn
deden, en ik heb gebeden onderweg, dat Moe toch maar mocht blijven leven voor
ons allen.
O, toen wist ik pas, hoeveel ik van Moe hield!
Toen ik thuis kwam, lag ze te bed. Tine had een warme kruik gemaakt, want Moe's
voeten waren als marmer zoo koud, maar twee kleurtjes brandden op haar wangen
en haar polsen en slapen joegen, en haar hart klopte om te breken.

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

213
De dokter kwam, en de meid, die Truus gehaald had, kwam met Truus en Frans.
En we stonden allen om het bed, allen, en dat gaf me zoo'n gerust gevoel, ik dacht,
dat we met ons allen Moe wel goed zouden kunnen verzorgen.... Och, toen ik het
dacht, toen stond de dokter zachtjes op en wenkte ons: daar lag ons arm, lief moedertje
met gesloten oogen. Het was nog even of een zucht haar over de lippen gleed....
Arm, zoet moedertje, ik had u nog zooveel te zeggen. Ik had u nog zooveel te
vragen. Ik was nog zoo graag eens door u gekust.
Ik heb zooveel geschreid, en nu, nu ik niet meer schrei, nu de gordijnen in huis
weer opgehaald zijn en de zon weer als vroeger binnenkomt, nu voel ik me bedroefder
dan ooit. We voelen het zoo, den heelen dag door, dat u weg bent, we missen u zoo.
Tine ziet zoo bleek, en Annie werkt zoo hard voor haar examen. O, Moeke, wat
zou ze graag gewild hebben, dat u getuige van haar slagen geweest waart.
Het is zoo leeg in huis, nu u het verlaten hebt.
Tante Louise komt iederen dag hier en ze is zoo goed voor ons, en ze troost ons.
Voor mij ook is ze lief en ze weet toch, dat ik altijd zoo'n naar kind ben geweest.
O, wat moet ik u dikwijls verdriet gedaan hebben met mijn zucht om groot te doen!
Tante Louise heeft me alles verteld, - och, ik wist het al wel: met uw dood houdt het
pensioen op en we moeten voor onszelf zorgen. Ik kom mezelf nu zoo klein voor.
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U moet wel veel van me gehouden hebben, dat u voortdurend zooveel geduld met
me gehad hebt en me telkens zoo zacht berispte.
Ik ben altijd zoo'n nuf geweest en ik heb zooveel verbeelding gehad, en nu ben ik
immers niets.
Ik heb niets, en ik kan niets. O, dat maakt me zoo diep ongelukkig.
Ze zijn allen zoo goed voor me; maar ik heb een gevoel of ik een bedelaarster ben,
en ik wil niet van genade leven.
Truus zegt, dat dát juist slecht van me is. En dat is het ook, hè Moeke, ik voel het
wel; maar ik kan het niet helpen, ik v i n d het vreeselijk om te leven van het weinige,
dat ze verdienen.
Truus is een engel, en Frans is als onze eigen broer. Ik beschouw hem ook
heelemaal als een broer.
Gisteravond - het was zoo triestig en somber in huis - zijn we naar Truus gegaan.
Truus heeft gezegd: ‘Kom jelui maar bij ons, dan kunnen we elkaar troosten.’
Tine heeft de huur al opgezegd en over een maand gaat ze met Annie bij tante
Louise inwonen, tot Annie examen gedaan heeft, dan zullen ze samen een kamer
zoeken. Ik word telkens opnieuw bedroefd als ik aan de scheiding denk. Ik ben altijd
zoo'n slechte zuster voor haar geweest, Moeke. Ik zou zoo graag willen, dat ik me
nog beteren kon!
Toen ik het voor het eerst hoorde, dat we van elkaar moesten, had ik een gevoel
of ik geheel alleen op de wereld overbleef, of ze me allen vergaten. Maar toen zijn
Truus en Frans gekomen, en
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ze hebben gezegd: ‘Kom bij ons, we zijn niet rijk, maar we zullen er wel komen met
ons drietjes, - als je het wilt, Charrie.’
O, Moeke, toen heb ik eerst geweten, wat berouw was.
U weet het niet eens, hoe ik in den beginne den neus heb opgetrokken voor dat
huwelijk van Truus. Ik schaamde me er voor in mijn verwaandheid. En wat was ik
onhartelijk! Niet eens Truus' zakdoeken heb ik geborduurd, hoewel ik er toch allen
tijd voor had.
En nu zijn z i j zóó.
Ze hebben het me op zoo'n aardige manier voorgesteld, of het zoo heelemaal
vanzelf sprak, en niet meer dan natuurlijk was. En ze zullen het toch heelemaal niet
aardig vinden, terwijl ze nog zoo kort getrouwd zijn, dadelijk al een zuster in huis
te hebben.
Ik heb me voorgenomen, altijd aardig en hartelijk voor Truus en Frans te zijn, en
ik hoop maar, dat ze niet erg veel spijt van hun gastvrijheid zullen hebben.
Och, Moedertje, mijn hart is zoo zwaar, nu u weg bent. Eerst was ik nog enkel uw
kind, en nu voel ik me opeens zoo akelig groot en oud.
Alles is anders geworden, ook op school. Ik ben nu haast zoo verstandig en ijverig
als Caroline Händel, ik voel me echt ouder, en Tjitske lijkt me nu kinderachtig. Mevrouw Grinddal is heel vriendelijk. Ze heeft me bij zich geroepen en gevraagd
of ik al plannen had voor de toekomst. Ik moest er eens over denken, hoe ik het vond
om onderwijzeres te worden.
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Ik wil wel, ik wil nu alles, en iedereen zegt, dat onderwijzeres het beste is.
‘Beslis nog niet,’ zei Mevrouw, ‘spreek er eens met je zusters over, maar als je
het worden wilt, dan zal ik je met genoegen helpen.’
Ik heb er al over gesproken, en ze vinden het allen uitstekend. Mevrouw zal me
les geven tot ik klaar ben voor de Normaalschool, en tante Louise zal het schoolgeld
betalen.
O, Moeke, het komt omdat ik zoo'n slecht, trotsch hart heb, maar het hindert me,
dat anderen zooveel voor me doen; - och, ik weet wel, dat ik enkel dankbaar moest
zijn. Ik heb het alles aan Tine verteld, en Tine zei, dat ze me wel een klein beetje
begreep, en dat ik maar erg mijn best moest doen, voor mezelf en om den wille van
Mevrouw Grinddal en Tante.
En dat hoop ik nu ook te doen; Annie heeft beloofd, dat ze me na haar examen
met rekenen zal helpen.
‘Ik heb je wel altijd uitgelachen, hè Char, en veel op je te zeggen gehad, maar
voortgeholpen heb ik je nooit,’ zei ze. En toen gaf ze me een zoen en zei, dat ik maar
eens op moest letten, of ze haar leven niet beteren ging.
Ik geloof, dat nu ons goed Moedertje gestorven is, we allemaal willen probeeren
zóó te worden, als z i j ons graag gezien zou hebben. Hadden we het maar eer
beproefd, dan had Moe er ook plezier van gehad.
Vanavond had Tine twee pianolessen te geven, en Annie zat te studeeren. Ik heb
thee gezet en de
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kopjes gewasschen en de kamer opgeruimd, en toen hebben we met ons beitjes de
wasch opgemaakt.
Het was zoo stil, Annie zat op haar kamertje en Tine sprak geen woord. Ze
sprenkelde water, en vouwde het goed en streek met haar kleine, bezige handen den
boel glad.
Ik haalde bandjes uit en hielp rekken. Af en toe zeiden we toch iets.
‘Zal ik koffie zetten?’ vroeg ik.
‘Och, laat maar,’ zei Tine, ‘als jij er niet om geeft?’
Maar na een poosje zei ze, dat ik het toch maar doen moest voor Annie, dat zou
haar nog wat opwekken bij haar studie. Ik deed het ook en bracht Annie een kopje;
maar toen ik na een half uur in haar kamer kwam, stond het nog onaangeroerd, en
Annie lag met de ellebogen op de tafel te snikken.
Ik schrok er van, Annie huilt bijna nooit.
‘Ik zal er nooit komen, nooit,’ snikte ze. ‘Ik moet nog zooveel doen, en ik kán niet
leeren, ik kan mijn gedachten niet bij mijn werk houden!’
Ik bracht haar een glas water en liet haar drinken, maar haar borst schokte en haar
tanden klapperden tegen het glas.
‘Ik ben er zeker van, dat ik zak, zeker, zeker!’ snikte ze weer. ‘En dan zijn al die
dure lessen voor niet geweest, en dan moet Tante m i j ook helpen.’
Ik streek met mijn handen haar krullig haar glad en troostte haar, zoo links en
onhandig, dat ik een hekel aan mezelf kreeg. Ik was het zoo weinig gewend, aardig
voor Annie te zijn, en ze had mijn hulp
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nog nooit noodig gehad. Wat had ik nu dolgraag lief en vriendelijk voor haar willen
zijn, en haar willen helpen. Ik had zoo'n medelijden met haar. Ik nam een zakdoek
met eau-de-cologne en droogde de tranen van haar verhitte wangen. Toen ik dat deed,
viel er een warme traan op mijn hand. Och, het speet me zoo, dat ze zoo'n verdriet
had en ik voelde me zoo hulpeloos. Ik had maar één wensch: dat Moeder nog leefde,
die zou Annie wel getroost en opgebeurd hebben.
Toen ik dat dacht, werd de kamerdeur opengedaan, en op de teenen kwam er
iemand binnen. Het werd me opeens zoo vreemd te moede; ik dacht, dat ik droomde,
- dat het niet waar was, wat nu gebeurde. Het was Moe's zachte tred, en Moe's stille,
rustige gang....
Een oogenblik sidderde ik, of er iets wonderlijks gebeuren ging. Toen klonk er
plotseling een stem, en wist ik, dat het Tine was. Ik zag het aan, hoe Tine Annie een
kus gaf en haar moed insprak. Ze zei alles met zoo'n overtuiging, dat het Annie wel
sterken moest. Ik verwonderde me er over, dat Tine in haar doen zooveel op Moe
geleek, en ik houd daarom des te meer van haar. Tine zei, dat Annie nu moest
uitscheiden met werken. Het was veel beter, dat ze den volgenden morgen vroeg
opstond.
Annie liet zich leiden. Ze wiesch haar gezicht af, en met ons drieën gingen we
naar de huiskamer terug.
‘Zullen we maar naar bed gaan?’ vroeg Annie. Zoo was het de meeste avonden
gegaan, als we ons werk afhadden. Waarom zouden we ook langer op-
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blijven, als we elkaar toch niets te zeggen hadden?
Tine schudde het hoofd. ‘Als je het goedvindt, An, doen we dan misschien niet
beter nog wat op te blijven? Tante heeft ons de portefeuille gestuurd, wil je die niet
eens inzien?’
Juist toen Tine dat zei, had ik ook wat willen vragen. Annie merkte het en ze vroeg
wat ik op het hart had.
‘Niets,’ zei ik, ‘zie maar eerst de portefeuille in.’ Maar Annie drong er op aan, dat
ik toch zeggen zou wat ik voornemens was geweest, en toen vertelde ik haar, dat ik
graag iederen dag vijf sommen wou maken, dat ik vandaag al begonnen was maar
er twee niet had kunnen oplossen.
‘Geef je boekje maar even,’ zei Annie; dat deed ik, en binnen tien minuten was
ik er achter.
Daarna kreeg ik de tijdschriften voor den dag en we bekeken de platen.
En toen we zoo heel stil zaten, had Tine ongemerkt de piano geopend en zacht en
vroom klonk het nu van haar lippen, als een psalm:
‘Het Angelus klinkt in de verte,
In tonen zoo zuiver en hel,
De grootmoeder knielt voor het venster,
De kind'ren, zij staken hun spel.
Grootmoeder bidt: Onze Vader,
De kind'ren die zeggen 't heur na.
Een zonnestraal dringt door het venster,
Een glimlach van Godes gena.’

Het klonk zoo lief, zoo mooi. Het was Moeders lievelingslied. O, en het was ook
zoo heelemaal in haar geest, dat Tine het ons voorzong. Het trof ons, we begrepen
zoo goed Tine's bedoeling; ze wilde
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niet, dat de droefheid ons van elkaar vervreemden zou, ze wilde weer wat gezelligheid
brengen in ons treurig leven.
De piano bleef de rest van den avond gesloten, maar Tine kwam bij ons zitten
achter het koffieblad.
Het was of er een zonnestraal ook in ons droef huisje gegleden was.
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XVI.
Een paar maanden later.
Het is Augustus. Ik ben al een maand lang op de Normaalschool, en het bevalt me
er wel. De leeraren hebben er allen nogal een goeden dunk van me, omdat ik begonnen
ben met heel ijverig te zijn. Het is erg prettig voor me, en ik doe nu mijn best, dien
goeden naam (dien ik op de school van mevrouw Grinddal volstrekt niet had) te
handhaven. Annie is door haar examen, we zijn er natuurlijk allen erg blij om. Ze
verdiende het wel; ze had zoo hard gewerkt. Haar positie op kantoor is nu ook
verbeterd, dus is het dubbel prettig. Ze woont nu met Tine op kamers, en dezen keer
hebben ze het goed getroffen. Eerst niet, toen hadden ze samen een kamer gehuurd
in de P.C. Hooftstraat.
Ik was er erg blij om, dat ze daar woonden, het is zoo'n nette stand, en het huis
zag er zoo keurig uit, breed, en met een marmeren gang en een dikken, rooden looper.
Er waren twee dienstboden, en de mevrouw, die de kamers verhuurde, was een echte,
deftige dame.

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

222
Ook was haar kamer beeldig, een beetje ruim misschien en schaars gemeubeld, maar
beter zóó dan overladen, dacht ik, en Tine en Annie hadden zich ook al voorgenomen
er successievelijk een en ander bij te koopen. Er was een eetzaal, en een gong, die
de verschillende commensalessen tot den disch noodigde. Er waren kristallen glazen
en porseleinen borden, er was tafelzilver, - maar één ding mankeerde: het noodige
eten.
Er was wel een en ander, maar lang niet genoeg. In het eerst dorsten Tine noch
Annie er een woord van reppen, dan kochten ze van haar zuur verdiend geld
chocolatabletten of saucijzebroodjes of krentenbolletjes om zich mee te voeden; of
ook wel, kwamen ze hals over kop bij Truus binnenstormen, en aten daar een paar
flinke boterhammen met kaas, en een paar keer heb ik op last van Truus spiegeleieren
voor haar gebakken om haar honger te stillen.
Regelrecht klagen, daartoe had geen van beiden den moed, en daar bedekte
zinspelingen niet hielpen, hebben ze naar een ander kosthuis omgezien en er een
gevonden, bij een genoeglijke, degelijke weduwe, bij wie het wel lang niet zoo deftig
en chic is ingericht, maar die, zooals Annie met nadruk en klem beweert, een lekkeren
burgerpot kookt, waaraan beiden zich dan ook naar hartelust te goed doen.
Ik woon al dien tijd bij Truus in. Ik heb een aardig kamertje en voel er me heelemaal
thuis. Truus en ik hebben samen een dagverdeeling voor me gemaakt. Om zeven uur
sta ik op, om halfacht kom ik kant en klaar beneden, dan ontbijten we
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met ons drieën, en om acht uur gaan Truus en ik Frans een eind opbrengen, die nog
een privaatles geeft vóór zijn school begint. Dan loopen we nog wat om, en komen
om negen uur thuis, waar ik Truus help stof afnemen en kopjes wasschen. Om tien
uur begin ik aan mijn schoolwerk en daaraan blijf ik bezig tot koffiedrinken.
Na de koffie, als Frans weer weg is, blijven Truus en ik meest nog wat praten, of
maken een kleine wandeling, of ook we studeeren een half uurtje Engelsch.
Ik heb het aan Truus gezegd, dat ik het zoo dolgraag wou leeren, en Truus beweert,
dat zij haar Engelsch zoo goed als vergeten is, en dat het noodig eens opgefrischt
moet worden.
Die studie van de Engelsche taal geeft meer dan eens aanleiding tot vroolijkheid.
Ons leerboek zegt o.a.: ‘Het is slechts bij benadering waar, dat de korte hoofdklank
der u gelijk is aan de oeu van het Fransche soeur, maar korter. Men krijgt den klank,
als men bij het uitspreken der o van het Nederlandsche zoo, zonder iets aan de stelling
van tong of onderkaak te veranderen, de lippen intrekt, dat is, ze niet meer
vooruitsteekt en rondt, zooals bij het uitspreken der o.’
Nadat we met ons beidjes den zin volle driemaal en nogal met de meeste attentie,
gelezen hebben, zeggen we: ‘zoo’.
We veranderen niets aan de stelling van mond of onderkaak, maar blijven een paar
seconden met open monden zitten; dan, de oogen op het boek gevestigd, trekken we
de lippen in. Als we dan beiden
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met de onnoozelste gezichten van de wereld elkaar aanzien, proesten we in lachen
uit. En dan beginnen we ‘over again’, of, om me in zuiver Hollandsch uit te drukken
(wat me welhaast door te zware studie van het Engelsch niet meer mogelijk zal zijn):
dan doen we het nog eens over.
Truus zegt, dat Engelsch spreken tong- en lippengymnastiek is, en als de les om
is, voelt ze meestal behoefte om wat te turnen.
Ik doe dan altijd zorgvuldig de deur dicht, omdat ik het voor ons kleine dienstmeisje
zoo'n gek gezicht vind, en dan gaat het: ‘Op, twee; vóór, vier; laag, zes!’ evenals
vroeger, toen Truus ons heele troepje nog onder haar commando had. We werken
altijd nog met de halters, die ze ‘mee ten huwelijk gebracht heeft’, zooals Frans zegt.
Eens waren we beiden ‘full speed’ bezig, en Truus deed juist een geweldigen uitval
naar de deur, toen die openging en Antje, Truus' ‘duizendpoot’, met open mond staan
bleef, - een levend beeld der uiterste verbazing.
Ze had wel geklopt, maar we hadden haar niet gehoord. Nóg zag Truus haar niet,
en ze deed een nieuwen uitval met den halter naar den kant van Antje, die ontzet
terugdeinsde, en zeker aan het verstand van haar mevrouw twijfelde.
Toen waarschuwde ik Truus, en Antje deed, nog stamelend, haar boodschap. Na
dit geval klopte Antje drie dagen lang zoo verbazend hard, als ze binnen moest wezen,
dat we er telkens van opschrikten.
‘Jij kunt flink kloppen,’ zei Truus eens, en toen:
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‘Nu, Ant, jij hebt kracht in je handen.’ Antje meesmuilde dan maar zoowat en ging,
maar als ze terugkwam, klopte ze weer even hard.
‘Je moet het haar eens openlijk zeggen,’ zei ik, ‘want voor zinspelingen is ze in
het geheel niet vatbaar.’
‘Ik begrijp maar niet hoe ze het doet,’ zei Truus, die Antje om haar krachtige
knokkels eigenlijk in stilte bewonderde. En toen Antje weer naar huis was, klopte
ze zelf op de deur, en ik deed het ook. Mijn knokkels deden pijn, ze werden flink
rood, en ik gaf het dadelijk op; Truus hield het langer vol, en het klonk ook wel, maar
het effect was toch heel anders.
‘Kijk,’ zei ik opeens, ‘er zitten werkelijk deukjes in het hout!’
Toen begon Truus hartelijk te lachen. ‘Ik weet het al; ze doet het met een sleutel,’
zei ze. En toen deed zij het ook eens, bij wijze van proef, en ja, het klonk net zoo,
als wanneer Antje het deed.
Den volgenden dag werd de deurenschendster natuurlijk behoorlijk onder handen
genomen.
‘Hoe kwam je er toch eigenlijk bij?’ informeerde Truus.
Toen bekende Antje onwillig, dat haar moeder het haar had aangeraden.
‘Je moeder?’ vroeg Truus verwonderd.
En Antje: ‘Ja, mevrouw; ik heb me moeder gezeid, asdat u met ijzeren kogels
werkt, en toe zei me moeder dat ik maar op moest passen, as u an het kunsten maken
was, want dat ik anders wel
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's zoo'n bommetje tegen me hoof kon krijgen. En toe zei me moeder, dat ik met den
sleutel moest aankloppen, want dat u me dan tenminste kon hooren.’
Truus bleef heel ernstig gedurende het verhaal; toen Antje uitgepraat had, stelde
ze haar gerust, en verbood haar voorgoed weer een sleutel te gebruiken om van haar
tegenwoordigheid kennis te geven.
Dan, om twee uur 's middags, ga ik weer aan het werk tot halfvier. Ik zit dan in
de huiskamer met Truus, die óók bezig is. Ze is begonnen aan de vertaling van een
wetenschappelijk werk over gymnastiek.
Ze vindt het heerlijk en wijdt er zich met hart en ziel aan. Het aardigste er van is,
dat Frans er niets van vermoedt. Ze doet het heelemaal in stilte, en om hem er later
mee te verrassen. De opbrengst moet dienen voor den aankoop van een boekenkast,
want Frans bewaart tot nog toe de meeste van zijn studieboeken in een withouten
kist op zolder, wat niet heel geriefelijk is.
In het eerst probeerde Truus, er ook de morgenuren voor te gebruiken; maar dat
ging slecht, omdat Antje nog zoo onhandig is. Zoodra de kamer stofvrij en aan kant
was, ging ze zitten. Het was dan tien uur, en ze had de noodige orders aan Antje
gegeven.
Ze haalde het Duitsche boek en de dictionnaire, papier, inkt en pen voor den dag,
zocht op, waar ze gebleven was, las een alinea aandachtig na, en begon. Dan was
het kwart over tienen; een luid geraas klonk uit de keuken en Truus stoof op, om te
zien, welk onheil Antje had aangericht. Meestal
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stelde Antje haar onmiddellijk gerust. ‘O, 't is nies, mevrouw, het zijn maar pannen.’
Truus heeft geëmailleerde pannen, en die schijnt Antje te beschouwen als dingen,
die opzettelijk ruw behandeld moeten worden. Ze gelooft, dat het een vereischte is,
ze te smijten en te smakken, ‘'t Is toch maar van dat geïmmilleerde goed.’
Glaswerk kan Truus volstrekt niet aan haar overlaten; Antje voelt zich in het minst
niet schuldig als er een of ander breekt: ‘'t benne ook van die dunne glaasies, ze
breken as je ze anpakt.’
Ontstemd komt Truus na zoo'n oponthoud weer terug, leest den zin nog eens over
en begint opnieuw. Dan schrijft ze een poosje door, kijkt eens op de klok, wordt
onrustig, en staat ten laatste op om te kijken wat Antje uitvoert.
Truus komt dan net op het oogenblik, dat Antje de keukenlamp aan het vullen is
en een grooten plas petroleum over het hakbord schenkt. Nog vóór Truus iets zeggen
kan, roept Antje al: ‘Is dat schrikken, ik had niet gehoord, dat uwe der ankwam. Maar
't is nogal niet erg, ik zal het even opvegen.’
Truus zegt dan, dat ze het wél nogal erg vindt, en vraagt hoe Antje er in vredesnaam
toe komt, een petroleumlamp op het hakbord te vullen, iets dat Antje bijna
verontwaardigd maakt. Ze heeft het immers gedaan om het tafeltje te sparen, dat er
nog zoo netjes uitziet?
Truus is wanhopig, ze geeft Antje last om het hakbord met kokend water en soda
af te boenen, wijst haar hoe ze in het vervolg de lamp behandelen moet, wascht dan
haar handen, en keert zuch-
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tend tot haar werk terug. Na tien minuten wipt ze weer op om te zien, of Antje doet
wat ze haar gezegd heeft, en altijd is er dan weer wat, dat Truus' tegenwoordigheid
voor een tijdje vereischt.
Als ze dan weer terugkomt, pakt ze stil haar boeltje in, en bergt het in een la van
de linnenkast, waar Frans het niet vinden zal. Dan blijft ze voorgoed weg tot
koffiedrinken. Nog een paar keer heeft Truus beproefd, 's morgens wat te doen, maar
telkens met hetzelfde gevolg. Dus blijft ze als een knappe huisvrouw heel den morgen
bezig, en eerst na de koffie kan ze zich aan haar vertaalwerk wijden.
Het is grappig, zoo blij en gelukkig als ze is, wanneer ze zich voorstelt, hoe Frans
wel kijken zal, als hij die boekenkast ontdekt.
Als we wandelen, Truus en ik, gaan we altijd toevallig voorbij
‘boekenkastenwinkels’. Ook hebben we ons al terloops van verschillende
prijscouranten voorzien.
Als Truus met sommige woorden geen weg weet, vraagt ze die 's avonds aan Frans,
natuurlijk altijd met duizend omwegen.
‘Ik las verleden in zoo'n turnboek van je...’ en dan het woord, meest technische
termen, waarvan ik totaal geen idee heb.
Eens heeft Frans zich toch verwonderd getoond, dat Truus altijd woorden en
uitdrukkingen in zijn boeken las, die hem nog nooit onder de oogen waren gekomen.
‘In welk boek dan toch?’ vroeg hij eens.
Truus was juist bezig een knoop aan zijn jas te zetten, en ze boog zich diep over
haar werk heen.
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‘In.... ik weet het werkelijk niet meer,’ zei ze, ‘maar de uitdrukking wás zoo, ik heb
ze expres onthouden, om ze je te vragen.’
Een anderen keer moet i k op informaties uit; maar dat is nog dwazer.
‘Jelui maakt me nog dol met je vragen,’ zei Frans eens; hij schijnt te denken, dat
wij overdag in zijn boeken snuffelen, er moeilijke woorden in opzoeken, en die dan
onthouden om hem er in te laten loopen. Eens heeft hij al gedreigd, een boekenkast
te koopen, alleen om de boeken achter slot te doen. Hij zou dan den sleutel meenemen,
en ons de gelegenheid benemen, hem verder lastig te vallen.
‘Het zal je toch niet baten,’ zei Truus toen lachend.
‘En waarom niet?’
‘Wel, we weten zooveel woorden, we hebben een heelen voorraad, dien we je
langzaam zullen toedienen!’
‘In een week is die “heele” voorraad glad uitgeput,’ zei Frans met een bespottelijken
nadruk op het woord ‘heele’.
‘Nous verrons!’ zei Truus uitdagend; maar toen opeens alsof het haar toevallig
inviel: ‘Zeg, je koopt toch geen boekenkast, wel?’
‘Nu, ik zal er niet voor naar een winkel gaan, maar als ik eens iemand wist, die
de zijne kwijt wou zijn, tegen een billijken prijs, - dan graag. Ik wou dat ik maar wat
meer tijd had, dat ik eens op een verkooping kon kijken.’
Dat beviel Truus maar half; en ze begon het hem direct uit het hoofd te praten.
‘Wat zal je daar nu vinden,’ zei ze minachtend, ‘oude prullen natuurlijk, die geen
duit waard zijn.’
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‘Een nieuwe zou ik in geen geval willen hebben, dat is zoo dwaas, om zoo iets nieuw
te koopen; je betaalt een schat van geld, en je hebt er niets dan displezier van. Het
hout gaat trekken, en...’
Truus vatte vuur. ‘Net of oude kasten, die dan zóó goed zijn, niet ook eerst nieuw
geweest zijn.’
‘Dat is het juist, vrouwtje,’ zei Frans kalm, ‘die hebben de proef doorstaan. Ik wil
ook niet beweren, dat je het niet kúnt treffen; maar valt het je tegen, dan zit je er aan
vast.’
‘Je koopt toch niet iets zonder garantie? Dat vind ík er juist het mooie van als je
in den winkel koopt, dat je eenigen waarborg hebt; wat je op een verkooping gekocht
hebt, daar heb je géén verhaal op.’
Truus wss juist zoo blij geweest, dat sommige winkeliers een of twee jaar garantie
wilden geven.
‘Ben je wel eens ergens met zoo'n garantiebewijs komen klagen? - Ik heb eens
een portemonnaie gehad met twaalf maanden garantie, en de eerste maand was het
leer al door. Toen ik kwam met mijn kaartje, beduidden ze me, dat ik zeker een mes
met geopenden kurketrekker in mijn zak droeg, of een scherpen, puntigen spijker,
of een bos sleutels; dat m o e s t eenvoudig zoo zijn, anders was ze immers nog heel?
- Zeg daar eens wat tegen! - Als je erg veel drukte maakt, naaien ze de portemonnaie
voor je aan, nemen je het garantiekaartje af en - je bent tevreden! - Je hebt het pas
zelf nog gezien aan den spiegel in de slaapkamer, daar hadden we ook garantie voor.
En wat zeiden ze? “Dan is het zeker erg vochtig bij u.” En toen je hun verzekerde,
dat het overal kurkdroog is, dat je den
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spiegel nooit met een spons afneemt, dat er nog nooit een druppel water aangekomen
was, wat toen? - Toen lachten ze even met een wrang lachje, en zeiden, te beleefd
om je openlijk voor een leugenaarster uit te maken: “Ja, maar mevrouw, ik zou haast
zeggen, hoe komt het er dán in?” - Nu, dat was het juist wat je hún kwam vragen, en
waarover je je kwam beklagen.’
Truus kon het niet ontkennen, hoe graag ze het misschien gewild had.
‘Maar dat mag je eigenlijk niet meerekenen,’ zei ze eindelijk, ‘we hebben later
gehoord, dat het een zwendelfirma was.’
Frans dronk zijn thee. Het onderwerp begon hem blijkbaar te vervelen. ‘We staan
niet voor het feit,’ zei hij, ‘we hebben nog geen oogenblik serieus aan het koopen
van een kast gedacht; maar daar blijf ik bij, wie er verstand van heeft, kan op een
verkooping dikwijls heel goed en goedkoop terechtkomen. Er is geen enkele winkelier,
die, als je klagen komt, dat het hout trekt, je niet klaar en duidelijk bewijzen zal, dat
het aan de plaats ligt, waar jij de kast hebt neergezet. Te dicht bi j de kachel, of te
veel in de zon, of tegen een vochtigen muur, - neen, áls er wat aan mankeert, is het
voor jouw rekening.’
Wel een kwartier lang zweeg Truus over dat onderwerp, schijnbaar overtuigd.
Toen zei ze opeens, om hem te polsen: ‘Ik heb toch voor een poosje zoo'n beeldige
kast gezien, en die zag er zoo solied uit. Het was een Amerikaansch notenhouten;
maar ik geloof zeker, dat het er een was van de goede soort, hecht, sterk en
weldoortimmerd!’
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‘Amerikaansch noten, maar kind, dat is het slechtste dat bestaat, neen, daaraan zouden
we zeker bekocht zijn.’
Truus was teleurgesteld.
‘Zeg, vent,’ vroeg ze eindelijk zacht, ‘beloof je me, dat je geen kast koopt, zonder
het me te zeggen?’
Ze was erg bang, dat Frans haar opeens zou verrassen, terwijl zij er dan misschien
net een gekocht had.
‘Ja, natuurlijk, je koopt zoo iets toch maar niet zoo ineens. Hoe kom je daar zoo
bij?’
‘Och,’ loog Truus, ‘ik was bang, dat je het doen zou, en dat je er dan niet op zou
letten, of ze wel bij de overige meubels paste.’
Sinds dat gesprek is Truus' liefde voor Amerikaansche kasten heel wat verminderd,
maar dat een nieuwe niet boven een oude te verkiezen is, dat geeft ze nog niet toe.
Om vier uur houdt ze op met vertalen, om voor het eten te gaan zorgen. Ze heeft
in een tweedehandsch boekwinkel een aantal kookboeken gekocht, ‘Sientje's
burgerkeukenboek’, en ‘Dientje's keukenboek’ en ‘Een lekkere schotel’. Aan dit
laatste boek wou ze eerst niet aan, omdat het door een baronesse geschreven is. ‘Ik
kook toch geen baronessenschotels,’ zei ze. Maar nu bevalt het haar toch het best
van de drie.
Ik help Truus nogal eens met koken; ik vind het een aardig werkje, ik doe er haar
een grooten dienst mee, en ze is er me erg dankbaar voor. Ze vindt me zoo ‘verbazend
handig’.
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Wat daarvan aan is, weet ik niet, omdat Truus zelf zoo verbazend onhandig is, en ze
dus geen bevoegd beoordeelaarster is, maar het streelt me toch, dat ze het zegt, en
ik geloof, dat ik me daarom des te meer op de kookkunst toeleg.
Och, Truus heeft in het begin van haar trouwen zoo voor haar onervarenheid
moeten boeten! ‘Als ik alles vooruit geweten had,’ zegt ze, ‘zou ik een anderhalve
maand te voren van school zijn gegaan, en dan bij Moe thuis alles kalmpjes geleerd
hebben. - Moe had het me ook wel aangeraden; maar ik was zoo eigenwijs, ik dacht,
dat ik die heele kookkunst wel gauw onder de knie zou hebben.’
‘Daarom heb ik me in het begin zoo groot gehouden,’ vertelde Truus eens; ‘ik
wou niet weten, dat ik zooveel moeite met het eten had. Maar och, die arme Frans
heeft er plezier van gehad! Den eersten dag, dat ik zelf kookte, heb ik hem op
kerrysoep getrakteerd. Niet van zoo'n tabletje, want die beviel ons niet; maar echte,
zelf gemaakte soep.
‘Ik begon er al vroeg aan, want ze moest vier à vijf uur zacht koken.
‘Ik had voor dien middag nog andere nummers op het programma, nog aardappelen
met spinazie en een eenvoudigen riz-glacépudding, maar daar ben ik heelemaal niet
aan toe gekomen. De aardappelen, die Antje geschild had. stonden nog onaangeroerd
in het emmertje, toen Frans al thuis kwam.
‘Om tien uur kwam de slager en bracht, volgens bestelling, een half pond mager
rundvleesch en een pond kalfsvleesch. Het zou een soepje worden voor zes personen,
zoo stond in het kookboek, en ik had
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nog niet den moed, aan de hoeveelheid iets te veranderen. Ik moest precies volgens
het voorschrift handelen, zou ik kans op slagen hebben. Viel de soep vrij goed uit,
dan was ik van plan, wat naar Moe te sturen als proeve van mijn kookkunst.’
‘We hebben nooit iets van je gehad,’ viel ik Truus in de rede.
‘Geen wonder,’ zei ze, ‘luister maar.
‘Ik had het vleesch in dunne reepjes gesneden en in meel gewenteld. Toen moest
ik ze in kokende boter fruiten. Ik had alles den avond te voren bestudeerd, en wist
dus theoretisch volmaakt goed wat fruiten was. Maar nu kwam de practijk.
‘De boter siste in de koekenpan, en ik deed er het vleesch in, dat lichtbruin moest
worden. Maar onmiddellijk zag het bruin, en het was een gesis in de pan van wat
ben je me. Nu begrijp ik, dat het vuur veel te fel was. Ik had om acht uur het fornuis
al aangemaakt, om een goed, degelijk vuurtje te hebben, dat niet uitging midden
onder het braden. In het eerst schrikte ik van het hevige gesis, maar dat werd minder,
en een beetje gerustgesteld, ging ik me nu aan de uien wijden, zes groote uien, die
aan schijven gesneden en ook al in kokende boter gefruit moesten worden.
‘Ik wist toen nog niet, dat juist het ophouden van het sissen een teeken was, dat
de boter op haar heetst was, en dat ik alleen niets meer hoorde, omdat het water er
uitgebraden was.
‘Dat uien snijden viel ook niets mee, de tranen sprongen me uit de oogen, ik kon
totaal niets meer zien op het eind, en ik werd wee van de sterke, prikkelende lucht.
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‘Opeens hoorde ik Antje op kalmen toon vragen, of ik wel wist, dat het vleesch
verbrandde? Neen, dat wist ik niet, en ik, de oogen nog beneveld door mijn tranen,
nam de pan van het vuur en zette die in mijne ontsteltenis op de rechtbank neer.
‘Het vleesch was totaal verbrand, en met de uien ging het niet beter. Er was zoo'n
damp in de keuken, al stond het raam ook hoog open, dat ik Antje bijna niet
onderscheiden kon.
‘Toen ik het vleesch uit den oven haalde, brandde ik me geweldig. (Truus kreeg
in dien tijd iederen dag een nieuwe brandwonde, en iedere week stond op haar
huishoudboekje een post van lijnolie en kalkwater.) Ik kreeg een gloeiende streep
over mijn pols, wat me niet vroolijker maakte.
‘Nu moest ik vleesch en uien met twee Spaansche pepers en wat koud water in
een gedekte pan op het vuur zetten, en als het kookte, zacht laten voortkoken.
‘Nu, een zacht vuur had ik niet, zelfs het deksel van het fornuis stond gloeiend,
en Antje beschreef telkens een boog, als ze er voorbij moest. Ik zette het dus maar
op het uiterste puntje. Spaansche pepers waren er niet, daarom liet ik ze Antje halen;
‘breng dan meteen een ons Cayenne-peper mee,’ zei ik.
‘Toen Antje terugkwam, zei ze, dat de drogist gevraagd had of ze bij een Indische
mevrouw diende, dat ze zooveel peper moest hebben; ik zou er zeker wel voor zes
jaar genoeg aan hebben, zei hij.
‘Dat was alweer een les, en ik troostte me er mee, dat ze toch niet weg was, en dat
het wel prettig is, iets in voorraad te hebben. Juist had ik alles
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opgeborgen, toen ik voetstappen op de trap hoorde, en Frans bovenkwam.
‘Heb je een vrijen dag?’ vroeg ik, want in mijn idee was het nog pas halfelf, maar
inderdaad was het halfeen, en Frans had maar een kwartier om koffie te drinken. Ik
had niets klaar, geen brood, geen koffie, alleen de kamer was aan kant, maar de
kachel was uitgegaan, daar had ik me heel niet mee bemoeid, en de kamer stond vol
walm van het bakken, omdat ik verzuimd had, de deur dicht te doen.
‘Frits zette alle drie de ramen open, zoodat het woei in de kamer, maar ziende hoe
warm ik was, deed hij ze alle achtereenvolgens weer dicht. Ik sneed in haast een paar
sneetjes brood, die ik hem met een glas melk voorzette. Hij had erg veel medelijden
met me, omdat ik het zoo druk had.
‘Eten we gebakken uien?’ vroeg hij met een gezicht of het zijn lievelingsgerecht
was (nú weet ik, dat hij uien een van de verfoeilijkste gerechten vindt; maar hij hield
zich goed om mij te plezieren).
‘En ik zei: ‘Ja,’ in de hoop hem later des te meer met kerrysoep, spinazie en riz
glacé te verrassen.
‘Toen Frans weg was en ik weer in de keuken kwam, was het fornuis heelemaal
uit. En de middag ging voorbij, met het weer aan te maken, in de soep te roeren (want
ik verbeeldde me, dat dit een eerste vereischte was). Toen Frans om halfvijf thuis
kwam, had ik de soep juist door een zeef gegoten, en was weer bezig bloem in boter
op het vuur te bruinen, wat ook een sterke lucht gaf.
‘Ik ging met een blijmoedig hart de tafel dekken; aan het overige was ik wel niet
toegekomen, maar
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de soep zou wel smaken, dacht ik, nu die verbrande stukjes vleesch en uien er uit
waren. Ik sneed wat brood, legde de sneetjes op een net schaaltje, klutste nog een
paar eieren en roerde die in de kokende soep, met het onvermijdelijk gevolg natuurlijk,
dat wit en door stremden, en als vezels, draden en stukjes door de soep zwommen.
‘Eindelijk zouden we gaan eten. De soep was in de terrine en ik had een aantal
nieuwe brandplekjes gekregen, van vier of vijf spatten kokende soep, wat een
allesbehalve prettig gevoel was.
‘Hoe is het koken je bevallen?’ vroeg Frans.
‘En ik zei: ‘O, dat schikt nogal, ik zal er wel aan wennen, denk ik. Maar we eten
vanmiddag alleen soep.’
‘Ik zei maar liever niet, dat ik er zoo'n werk aan gehad had, omdat de uitslag zoo
gering was.
‘Nu, daar heb je gelijk aan, vrouwtje, dat je enkel een soepje gekookt hebt, je moet
het maar kalmpjes aanleggen, 't Zou dwaasheid zijn het je zoo druk te maken, je komt
er vanzelf wel achter. Maar, hoe is het met de gebakken uien?
‘Toen vertelde ik hem, dat die voor de soep dienden, en vroeg of het hem erg speet,
dat hij ze niet kreeg, en bood aan, ze den volgenden dag voor hem klaar te maken,
waarvoor hij toen meteen bedankte.
‘We namen ieder een bordje.
‘Nu, ze is heerlijk, geurig,’ zei Frans; dat fleurde me weer een beetje op, want ik
vond juist, dat er zoo'n onaangename lucht aan was.
‘Bij het eerste het beste hapje brandde ik mijn
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tong, wat in zoover zijn goede zijde had, dat ik tegelijk bijna allen smaak verloor.
Wat ik nog proefde was iets wees, iets flauws en tegelijk iets bitters. Over het geheel
vond ik ze afschuwelijk.’
Ik lachte en vroeg hoe Frans zich hield.
‘Uitstekend,’ zei Truus, ‘hij at als een wolf en nam gretig drie lepels achtereen,
toen keek hij even rond of hij iets zocht, en begon toen met nieuwen moed.
‘Een prachtig soepje, meid,’ zei hij, na weer drie lepels, ‘maar heb je niet wat zout,
ik houd nogal van hartig.’
‘Met schrik herinnerde ik me toen, dat ik er geen korrel zout had ingedaan, en hij
‘hield nogal van hartig’!
‘Ik kreeg gauw het peper-en-zoutstel; weet je wel, dat ik dat thuis ook altijd vergat?’
‘Ja,’ zei ik, ‘daaraan wisten we juist, dat j i j dan de tafel gedekt hadt.’
‘En toen ging het beter. Nog een paar schepjes, en Frans had zijn bord leeg.
‘Wat is dat eigenlijk voor een soepje?’ vroeg hij, schijnbaar zonder bedoeling.
‘Kerrysoep,’ zei ik, op een toon alsof hij me eigenlijk met zijn vraag beleedigde,
maar tegelijk bedacht ik, dat ik verzuimd had er volgens voorschrift twee lepels kerry
door te mengen.
‘Toen was ik wanhopig, ik kon het niet aanzien, dat Frans zich nog langer geweld
aandeed met iets te eten, dat oneetbaar was.
‘Trek er je maar niets van aan, vrouwtje,’ troostte Frans, ‘heb je eieren in huis?’
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‘Ja, die had ik.
‘En kun je spiegeleieren bakken?’
‘Dat kon ik ook.
‘Nu, geef me dan maar gauw een paar eieren, want ik verga van den honger.’ - Na
dien tijd hebben we nog dikwijls brood met eieren toe gegeten,’ eindigde Truus,
‘maar zóó jammerlijk en algeheel is er gelukkig geen enkel diner meer mislukt. Toch
vind ik het een zegen, dat je me helpt, want een goede keukenmeid, ‘een degelijken
burgerpot kunnende koken,’ zal ik wel nooit worden. En daarom ben ik heel blij met
je hulp.’
Na het eten ga ik naar de Normaalschool. Om zes uur moet ik er al zijn, en de
lessen duren tot negen uur. Heel dikwijls komen Frans en Truus, die dan wat
gewandeld hebben, me van school halen; soms ook wel, als ze een goede bui hebben,
Tine en Annie, die dan meteen met me mee naar Truus gaan.
Op Woensdag- en Zaterdagmiddag heb ik ook les.
Wat me erg veel genoegen doet, is, dat Tjitske ook op de Normaalschool is
gekomen.
Een tijdje geleden - Tjitske en ik zijn tóch vriendinnen geworden - heeft ze me
bekend, dat ze me vroeger, vóór ze nog met me omging, een spook vond, een ‘echte
gekke nuf’, onuitstaanbaar.
Ik ben blij, dat ik nu een weinig genade in haar oogen vind.
Ik zal nu maar ophouden met schrijven, want morgen is het Zondag, en ik moet
Truus nog aan een en ander helpen. Morgen komen Tine en Annie bij ons eten, dus
Truus heeft het druk.
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Ook heb ik voor mezelf nog wat te doen en moet ik dus noodzakelijk morgenochtend
vroeg opstaan. Over veertien dagen is Truus jarig, en nu heb ik naar een klein portretje
van Moeder een prachtige, groote photographie laten maken. En een nette, dofzwarte
lijst hebben Tante en ik er voor uitgezocht.
Tante schiet me het geld zoolang voor; maar ik verdien het zelf.
Ik heb al vier en twintig lakens en vier en twintig sloopen geborduurd, en nu moet
ik nog vier en twintig zakdoeken ook. Dat komt zóó. Tante Louise neemt dikwijls
van kennissen werk aan, voor Greta, haar beschermelingetje. Nu was er weer een
geheel uitzet, dat gemerkt moest worden; maar Greta was al overladen met werk. Ze
zag geen kans, het af te krijgen.
‘Weet je dan niet iemand, die je helpen kan?’ vroeg Tante.
Ik was er toevallig bij en ik kreeg opeens een inval.
‘Ik weet wel iemand, tante,’ zei ik, ‘ik heb ook een protégéetje, dat graag wat
verdienen wil.’
Ik trachtte me zoo goed mogelijk te houden, maar Tante merkte dadelijk, dat ik
mezelf bedoelde. Toen Greta weg was, zei ze onmiddellijk: ‘Kan je goed borduren?
- En wanneer zou je het dan willen doen, kind?’
Sinds dien tijd ben ik elken dag een half uurtje bij Tante gekomen, voor de lakens
en sloopen, die waren te groot, om ze mee naar Truus te nemen. Maar de zakdoeken
heb ik wél meegenomen, en goed in mijn kastje weggestopt. Als ik nu het geluk heb
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om eens vroeg wakker te worden, begin ik er aan, en 's morgens, als Truus in de
keuken bezig is en ik in mijn kamer zit, werk ik er ook tersluiks aan. Ze denkt, dat
ik het verbazend druk met mijn schoolwerk heb, maar daar is niets van aan, we
kunnen het best at.
Woensdag ben ik bij Tante geweest, het portret was juist aangekomen. Tante had
het op een stoel bij het raam gezet, en hoewel ze het me vooruit verteld had, schrok
ik er toch van.
Het is een beeldig portret. Moe ziet er zoo lief op uit met die mooie, zachte oogen,
echt de vriendelijke vrouw, die ze altijd geweest is.
Het deed me goed, toen Tante een oogenblik de kamer verliet. Het was me juist
als vroeger wanneer ik alleen met Moeder was. Haar lieve oogen zagen me aan, en
ik kreeg weer behoefte, om die droeve, bleeke wangen te streelen. De tranen sprongen
me opeens in de oogen, maar Moe bleef me aanzien met haar eigen gelukkigen
glimlach. Het was me of ze me troosten wou.
Ik vind het heerlijk, dat ik bij Truus inwoon en ook nu voortaan alle dagen dat
portret zien zal. Het geeft me een gevoel, of Moeke werkelijk in mijn nabijheid is.
Ik wil het alle dagen bezien, en, als ik alleen ben, wil ik het kussen.
Ik zeg het niemand, maar o, ik verlang zoo naar den dag, dat het voorgoed in Truus'
huis komt.
Het is me of ik beter zal worden onder Moeders oogen.
O, mijn lief, zoet Moedertje, waarom bent u toch heengegaan!

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

242

XVII.
Brand!
‘Char,’ zei Truus, ‘ik verwacht, dat jij me helpen zult. Ik wil op mijn verjaardag
graag ieder zijn lievelingsspijs voorzetten. Charrie zelf blieft suikerdoppers, jong en
klein, Tine trakteer ik door háár toe-tje klaar te maken, bessen en frambozen, Annie
maak ik met schildpadsoep gelukkig en mijn lieven man met dat alles plus wat
malsche sla en een flinken biefstuk.’
Ik hoorde alles met gelatenheid aan. Ik wilde Truus wel helpen, maar....
‘Maak voor mij maar geen doppers klaar,’ zei ik.
‘Kom, en je houdt er zooveel van. Bovendien heb ik ze al genomen, vanmorgen,
van den Wijker-boer, en voor mij is het in het geheel geen moeite, want ik was juist
van plan aan jou het doppen over te laten.’
Ik zuchtte in stilte. ‘Vanmiddag moet ik naar les,’ zei ik.
‘O, er is geen haast bij,’ troostte Truus me, ‘vanavond is het vroeg genoeg. - Je
hebt vanavond toch immers niets bijzonders? - Morgen is
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het Zondag, en je zult je werk voor Maandagavond toch wel op den dag zelf kunnen
maken, niet?’
‘O, ja, zeker,’ zei ik, zoo opgewekt als me mogelijk was.
‘Aan den eenen kant is het nog gelukkig, dat Tante morgen niet komen kan,’ zei
Truus, ‘anders was ik wel verplicht geweest om garnalen bij het brood te nemen.’
Ik was het geheel met Truus eens; denk eens, dat we ook nog garnalen moesten
pellen!
Het was een gloeiendheete morgen in Augustus; de zon scheen op mijn kamertje,
dat ik juist aan kant had gemaakt. Het raam was dicht, om de heete lucht, en het
gordijn ook.
Ik zat op een stoel, met mijn voeten op de hooge keukenstoof (die ik expres had
meegenomen) en een grooten opengeslagen atlas op mijn knieën, daarop ‘Onze
Moeder Aarde’, een zeer verkwikkelijk aardrijkskundeboek.
En ik leerde. ‘De onderdeelen van de Noordelijke IJszee zijn: in Europa de Witte
Zee; in Azië de Karische Zee en de Obmonding....’
O, wat zou ik dolgraag in de Noordelijke IJszee hebben rondgezwommen te midden
van robben en ijsberen, in plaats van in zoo'n klein, door de zon beschenen kamertje
te zitten!
De huiskamer lag wel in de schaduw, maar die werd ‘gedaan’. Daar waren Truus
en Antje druk aan het wrijven. Wrijven, dat is echt een werk voor Truus. 't Is een
lust het haar te zien doen. Maar Antje maakt het wanhopig. Haar flauwe, laksche
bewegingen steken al te zeer af
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bij die van Truus, die kwiek en krachtig zijn.
Neen, Truus benijdde ik ook niet op het oogenblik.
Het was niet alleen de warmte, die me zoo drukte. Maandag moesten de zakdoeken
af zijn, en nu was het Zaterdag. En Zondag, op Truus' verjaardag, zou ik ook niets
kunnen doen.
Ik had nog zoo gehoopt, 's avonds bij Tante te gaan werken; maar dat kon nu ook
niet. Ik moest Truus wel helpen, nu ze het zoo druk had.
Het was heelemaal mijn eigen schuld. Toen de lakens af waren, en ik eenmaal aan
de zakdoeken begonnen was, dacht ik dat alles wel op tijd in orde zou komen. En ik
hád het ook kalmpjes af kunnen maken. Maar op een dag, dat ik even bij Tjitske
aanliep, vertelde ze me, dat ze een prachtig boek aan het lezen was, ‘De kleine Lady’,
ze moest het gauw uithebben; ze had het van iemand te leen, en als ze het teruggaf,
zou ze ‘De kleine Lord’ krijgen, dat volgens de jonge dame, van wie Tjitske het had,
nog mooier was.
Ik aarzelde even. Ik had me in die dagen al een paar ochtenden achtereen verslapen,
dus er was weinig tijd meer voor me te verliezen. Maar ik hield zoo dolveel van
lezen, en het boek moest zoo mooi zijn.... ik bezweek. Ik vroeg aan Tjitske, of ik het
ook lezen mocht. En ze zei: ‘Best, als je het heel gauw uitleest.’
En toen kreeg ik het. Ik vond het beeldig, en bleef zitten lezen tot laat in den avond,
tot ik letterlijk door Frans en Truus naar bed gejaagd werd. Ik deed nog een poging
om het boek mee naar mijn kamertje te nemen; maar Truus voorkwam het. ‘Neen,
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Char,’ zei ze, ‘de nacht is om te slapen, morgen kun je weer lezen,’ en tegelijk nam
ze met een handige beweging het boek voor mijn neus weg.
Den morgen daarop werd ik wel vroeg genoeg wakker, ik had best nog een paar
letters kunnen borduren, maar ik zag het boek liggen, keek het exen in, en - raakte
er in verdiept.
Toen ik ‘De kleine Lady’ uithad, vond ik het zóó mooi, dat ik Tjitske smeekte,
me ook het andere boek te leenen. Dat deed ze, en niet vóór ik ‘De kleine Lord’ tot
de laatste bladzijde gelezen had, dacht ik weer aan mijn borduurwerk. Of liever, ik
had er wel aan gedacht in dien tijd, maar het telkens uitgesteld. TSoen, den eersten
den besten morgen, dat ik me had voorgesteld eens recht goed te beginnen, versliep
ik me. En den volgenden morgen was Truus zelf zoo verbazend vroeg op en had ik
niet den moed de zakdoeken voor den dag te halen, uit vrees, dat zij ze zien zou.
Zoo moest ik er dien Zaterdag nog drie doen. Drie zakdoeken, dat is zes letters,
en iedere letter kost een half uur.
De morgen ging om met het leeren van mijn aardrijkskundeles en het maken van
mijn sommen. Ik had trouwens toch niet kunnen borduren, omdat Truus ieder
oogenblik binnen kon komen.
Toen kwam de middag en ik moest naar school. 's Avonds had ik weer les tot acht
uur, en toen ik om halfnegen thuis kwam, was het nog altijd even warm.
Ik zette mijn hoed af en viel loom op een stoel neer.
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‘Waar zijn de doppers?’ vroeg ik.
Truus zag vuurrood. Ze was weer aan het uien fruiten geweest voor de
schildpadsoep.
‘Och, krijg ze even; ze staan in de keuken.’
De keuken was als een gloeiende oven.
Het fornuis was aan, twee petroleumstellen brandden, en de laatste stralen van het
avondzonnetje deden nog wat ze konden, om alles lekker warm te houden.
Truus zelf stond met een grooten pot deeg naast zich voor het vuur, bezig flensjes
te bakken.
‘Maar Truus, wat een werk,’ zei ik, ‘in die hitte!’
Ze lachte. ‘Vindt je me niet knap?’ vroeg ze, ‘daar staat het kalfsvleesch voor de
soep, de uitjes zijn al gefruit, en in die pan is het bruineboonennat. De aardappels
heb ik ook al geschild.’
‘Jij?’ vroeg ik, ‘waarom heb je dat Antje niet laten doen?’
‘O, dat weet je nog niet, jij was al weg. Maar toen ik na het eten in de keuken
kwam, zat ze voor haar bord, ze had niets gegeten. En ze zag zoo bleek.’
‘Wat scheelde haar dan?’
‘Ik weet het niet, het zal eenvoudig de warmte geweest zijn. Ze zei maar
aanhoudend: ‘Ik ben zoo naar, ik ben zoo naar, o, mevrouw, ik ben zoo naar.’ Nu,
toen heb ik haar maar naar huis laten gaan.’
‘Je hadt haar zich wel eens kunnen laten was schen,’ zei ik, ‘als het toch alleen de
warmte was.’ Het vleide me volstrekt niet, dat Antje weg was, nu was ik wel verplicht
Truus te helpen, en ik had zelf nog zooveel te doen.
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Truus liet juist een lepeltje beslag in de bradende boter neer. Het siste en knapte en
spatterde.
‘Maar, Char, - het kind heeft den heelen dag zoowat niet anders gedaan. Ze liet
de handen heel slap in een emmer water hangen, als de vinnen van een rob, en bewoog
ze dan langzaam heen en weer, heen en weer, en dan weer eens op en neer. Ik werd
wee van het gezicht, dat verzeker ik je.’
Er was niets aan te doen; ik h i e l p Truus.
Ik dopte de doppers, en veegde de trappen; ik sleep de messen en maakte ze
blinkend op de plank met leer, ik poetste zelfs het koperen kraantje.
Om elf uur ging ik naar bed. Of liever, ik ging naar mijn kamertje en ontkleedde
me.
Maar daaraan had ik niet veel. Ik kon toch niet gaan slapen; ik moest nog zes
letters borduren, en ik kon nog niet beginnen, want Frans en Truus waren nog op.
Ik had in mijn kamertje een beeldig nachtlampje, dat een zacht rood licht
verspreidde, maar zóó zwak, dat er niets bij te zien was. Ik moest nu wachten, tot
Frans en Truus naar hun slaapkamer waren, eerst dan kon ik stil het kleine salonlampje
nemen, dat in de voorkamer stond.
In mijn nachtjapon bleef ik op bed zitten. Ik wou niet gaan liggen, uit vrees van
in slaap te vallen, want ik had zoo'n slaap van het werken, dat mij ongewoon was,
en van de warmte.
De tijd scheen stil te staan. Toen het kwart over elven was, had ik al een gevoel
of ik uren gewacht had.
En ze bleven nog maar altijd op. Voortdurend
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hoorde ik Frans' stem, hij las wat voor uit de krant. En Truus babbelde ook af en toe.
Ik begreep het niet, ik begréép het niet, wát ze er aan hadden, wat ze er aan hebben
konden, om zoo laat op te blijven.
Om halftwaalf strekte ik me moedeloos op het bed uit. O, dat ik den tijd niet
verzetten kon! Dat ik nog drie uur op moest blijven, hinderde me niet zoo, als het
idee dat ik misschien nog een kwartier wachten moest.
Ik lag stil op bed, de witte gordijnen waren dichtgevallen, en maar heel flauw kon
ik de schemering van het rosse lichtje zien. Ik was zoo moe, ik had zoo'n slaap. Ik
lag stil te luisteren naar de geluiden uit de huiskamer. Ze klonken als van heel verre.
Ik had een flauw idee, dat Truus nog altijd bezig was en heen en weer liep. Al zwakker
werden de klanken, die tot me doordrongen.
Ik vergat alles: dat ik wachten moest, en dat Truus den volgenden dag jarig was,
en de zes letters, die ik te borduren had, - alles.
Toen ik wakker werd, door het slaan van de klok - het was twaalf uur - had ik het
gevoel van iemand, dien men hard aan den arm trekt, om hem aan zijn plicht te
herinneren.
Ik was eerst boos, koppig bepaald; maar toen ik hoorde, dat Truus door haar man
gefeliciteerd werd, schoot me opeens alles te binnen. Morgenochtend om acht uur
zou Tante het portret sturen, Truus zou er gelukkig mee zijn, en ik ook, omdat ik het
zelf verdiend had.
Meteen was ik opgesprongen. Heel voorzichtig goot ik wat water in de lampetkom,
en begon me te wasschen. Dat frischte op.
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Ik hoorde dat Truus en Frans ook naar hun kamer gingen, en ik brandde van verlangen,
om eindelijk het lampje te kunnen krijgen en aan het werk te beginnen.
Geen enkel geluid drong meer tot me door; alles bleef doodstil.
Toch dorst ik nog niet. Als Truus eens iets vergeten had, en even terugkwam om
het te halen, en mij vond met het lampje in de hand? - Maar tot lang wachten had ik
ook geen geduld.
‘Nu of nooit,’ dacht ik, en uiterst voorzichtig deed ik de deur open.
Ze knarste en piepte en kraste. O, die afschuwelijke sloten!
Mijn hart bonsde van angst. Het was me of ik iets heel slechts ging doen en gevaar
liep, betrapt te worden.
Een oogenblik bleef ik staan; ik wachtte af, of ook iemand mij gehoord had.
Maar toen alles stil bleef, waagde ik het, heel voorzichtig de deur verder open te
doen.
In de voorkamer was alles donker achter de neergelaten gordijnen. Op de teenen
sloop ik naar den hoek van de kamer waar de étagère stond. Toen strekte ik de hand
uit, en met eindelooze voorzorgen tastte ik naar den voet van het lampje.
Het stond te midden van veel kleine, aardige snuisterijen, broze poppetjes van
biscuit met teere kanten rokjes en mutsjes van porselein; twee kleine terra-cotta
beeldjes, waaraan Truus bijzonder gehecht was, een albasten vaasje, en meer
dergelijke kostbare nietigheidjes.
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Gelukkig, zonder iets om te werpen, had ik den voet in mijn hand; met de uiterste
omzichtigheid tilde ik het lampje op... Daar viel iets, toen nog wat.
Ik ontstelde. Wat kon het in 's hemelsnaam geweest zijn?
Met kloppend hart bracht ik de lamp naar mijn kamertje, bijna viel ik nog over
een voetkussen. Truus had wel gelijk, dat ze zoo tegen voetkussens was; ze beweerde
altijd, dat die dingen enkel hinderpalen op 's menschen weg waren. Ik struikelde
even, maar bereikte toch veilig mijn eigen hokje. Ik stak het lampje aan. En ik
verblijdde me er over, dat ik het dien morgen gevuld had, met voordacht natuurlijk,
en enkel uit vrees, dat het door Truus vergeten mocht worden.
Maar wat ik toch gebroken had? Het had dof geklonken. Ik had geen rust. Ik moest
eens zien, wat het was.
Ik nam het lucifersdoosje, - de lamp dorst ik niet meenemen, omdat die alles zoo
licht maakte, en ik was bang, dat Truus of Frans het merken mocht.
Ik ging dus weer terug met het doosje. Nu paste ik wel op het voetkussen, evenals
de ezels, die zich de tweede maal voor denzelfden steen wachten. - Opeens, daar
hoorde ik wat ritselen in de kamer. Ik haalde geen adem meer, mijn hart bonsde. Er
gleeds iets langs me heen, iets donkers...
Ik verroerde me niet. Ik bleef staan op dezelfde plek, ik had zelfs den moed niet,
geluid te geven.
Twee donkere, glinsterende oogen staarden me aan, en, wat hooger, nog twee.
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Er streek me iets langs de voeten...
Toen wist ik het. Het waren Truus' beide zwarte poesjes; ze had ze voor een kwartje
van den jongen, die melk komt brengen, gekocht.
Ik herademde; maar toch hadden de vier glimmende oogjes mij van de wijs
gebracht. Ik dorst niet verder in het donker. Ik ging terug en nam het nachtlampje
mee. De twee poesjes joeg ik de kamer uit en de keuken in, waarna ik heel zacht de
deur achter ze dichtdeed.
Toen nam ik de schade op het tafeltje eens op. Dat viel mee. Er was alleen een
ooievaartje omgevallen op een miniatuur Chinees, gelukkig had geen van beiden
eenig letsel bekomen!
Eindelijk bereikte ik veilig mijn kamertje.
Nu was er nog één ding dat me hinderde, er mankeerde namelijk een tafel om de
lamp op te zetten. Ik behielp me, sloeg de bedgordijnen om, en ging op den rand van
mijn ledikant zitten, zoo maar boven op de sprei, die Tine en ik met zooveel zorg
gehaakt hadden. Maar daar gaf ik niet om, ik had maar één gedachte: zoo gauw
mogelijk aan mijn werk te beginnen.
Het beeldige, geelzijden kapje nam ik van de lamp en die zette ik op den stoel
voor het bed. Nog even wipte ik op, om het voetkussen te krijgen. En toen begon ik.
Het viel me niets mee. Borduren in den vroegen morgenstond in een frissche kamer
voor een open raam met een hoog opgehaald gordijn, zoodat het volle, heerlijke
daglicht naar binnen komt, is iets heel anders, dan het te doen in een bedompt
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kamertje bij het zwakke licht van een salonlampje, dat bovendien veel te laag staat.
Toen ik één letter afhad - de klok sloeg één uur - gloeiden mijn oogen en deed
mijn rug pijn van het vooroverzitten.
Arme naaistertjes, die dikwijls tot laat in den nacht moet blijven werken, om besteld
werk af te maken!
Ik stond op, wiesch mijn oogen, en rekte me eens flink uit. Ik moest er toch wat
op verzinnen, dat het lampje hooger kwam te staan. Ik had wel een paar boeken in
het kamertje; maar die gaven niet veel. Wacht, de ‘Dictionnaire complet van P.
Larousse’. Die hielp!
En ik begon aan de tweede letter.
Toen ik vier letters afhad, kon ik niet meer. Het was zulk naar werken, in den
stillen nacht in dat warme vertrekje.
Ik was moe, mijn oogleden waren zwaar van slaap. Mijn handen vielen slap neer.
Mijn oogen brandden. Ze deden pijn van inspanning.
Och, die kleine Lady en Lord, had ik maar nooit kennis met hen gemaakt!
Wat was het toch bitter moeilijk, om iets te verdienen! En wat waren we domme,
onnoozele gansjes geweest, Tillie en ik, maar te denken, dat het geld zoo vanzelf
kwam. Misschien was het van Tillie niet eens zoo erg als van mij; haar vader leefde
nog, en hij scheen bemiddeld te zijn.
Ik had Tillie juist een paar dagen te voren gezien op de fiets. Ze zag me niet, wat
me veel plezier deed. Ze was allerliefst, in haar witte
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blouse met blauwen cheviot rok. En ze reed zoo bevallig en netjes. Ze droeg een
witten hoed met tulle en daar kwam haar blozend gezichtje zoo aardig onder uit.
Ik kan me nog best begrijpen, dat ik vroeger veel van haar gehouden heb. Maar
ik verlang er, na alles, toch niet meer naar, met haar om te gaan. Fietsrijden, wat
heerlijk! Heerlijk! 't Zal, dunkt me, zijn, of je vleugels gekregen hebt.
Wat zou ik genieten als ik er een had! Eerst Amsterdam uit, het Gooi in, en dan
vooruit door lange, schaduwrijke lanen; de koele lucht waait me tegen, de heerlijke,
geurige, gezonde boschlucht. Ik adem ze in, ik snuif ze op. Huizen en villa's, ik ren
ze voorbij; trage wandelaars, kuierende boeren, ik laat ze ver achter me. Dan de
boschpaden in en daar op een lommerrijke plek neergestreken in het mos, en dan
liggen luisteren naar het gezang van de vogels, en met halfgeloken oogen zien naar
het zachte trillen der bladeren op de wiegelende takken...
Opeens, ik weet niet hoe of waardoor, schrikte ik op. Ik lag op bed en de gordijnen
waren dichtgevallen. Het was er zoo benauwd, zoo heet.
Ik stond met moeite op, nog slaapdronken. Het ontwaken uit mijn droom was geen
teleurstelling voor me, ik was op dat oogenblik heel den droom weer vergeten. Ik
gaf er ook niet om, dat ik nog een zakdoek borduren moest. Ik was zoo gerust. Die
zou wel atkomen, den volgenden dag, of den daarop volgenden, als ik voor het
oogenblik maar slapen mocht.
Het licht van de kleine lamp hinderde me, het
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leek zoo rood, zoo rood, ik kon het niet verdragen; mijn oogen knipten er tegen.
Ik had alleen nog zorg voor de zakdoeken, die zou ik opbergen, en dan - mijn
oogen dichtdoen, en dan niets meer. Dan, slapen!
Ik bukte me, de zakdoeken gleden me van den schoot. Zelfs die beweging had me
moeite gekost.
Wat er toen gebeurde, ik kan het niet beschrijven hoewel ik opeens klaarwakker
was. Ik wist het zelf niet in het eerste oogenblik, ik wist alleen, dat het iets vreeselijks
was.
Een smak, dof, als van iets zwaars, gerinkel van glasscherven, de stoel, die me op
mijn voeten viel, maar het vreeselijkst van alles, opflikkerend licht, een vlam, die
uit den grond scheen op te schieten en hooger en hooger kwam, een ondraaglijk
gevoel van hitte aan mijn beenen... En ik gilde: ‘Brand, brand!!’
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XVIII.
Hoe het afliep.
Een seconde dacht ik, dat mijn kleeren hadden vlam gevat, en een onuitsprekelijk
gevoel van angst maakte zich van me meester, het was me of de keel me werd
dichtgeknepen, dat ik niet zou kunnen roepen. Maar toen ik het eindelijk geroepen
had, twee keer achtereen, kwam ik tot bezinning. Ik was weggevlogen. Neen, ik
stond niet in lichtelaaie, zooals ik eerst met ontzetting gemeend had.
Maar de kant van de sprei brandde, en, hemel, opeens nam het dunne, witte
bedgordijn het vuur over, dat opklom opeens. Ik greep de lampetkom, waarin ik me
een tijdje te voren gewasschen had, en, op een afstand, wierp ik het water met een
plons op den grond, op de plek, waar de peer van de lamp in scherven lag, en de
petroleum over het zeil dreef. Het siste, het sputterde. Het water scheen opeens te
verdampen, maar de brand was niet gebluscht. Nog altijd vlamde het gordijn en ik
kromp ineen van angst.
Plotseling werd ik opzij gedrongen. In een oogwenk stond Frans in het ledikant,
en frommelde het
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gordijn ineen, en rukte er aan, dat de koperen ringetjes langs de roe knarsten. Hij
trok en scheurde en ritste het dunne katoen er af, en rolde het in elkaar; het was of
hij het vuur er uit wou wringen. En dat deed hij ook. Hij smeet het in het eind op den
grond, en daar lag het vóór hem, een dikke, ineengedrongen massa van wit en bruin,
rookend en zwart en verkoold aan de randen. Frans trapte er op met zijn in haast
aangeschoten pantoffels.
De grond was zóó nat, dat hij op sommige plaatsen door het water waadde.
Ik trilde, mijn knieën knikten.
‘Heb je je bezeerd?’ stotterde ik, en bij de lamp, die Frans had meegebracht, zag
ik een vurige roode striem over zijn hand.
‘Min of meer,’ zei hij, hij beet zich op de lip en zocht met de oogen; opeens
ontdekte hij de lampetkan in mijn hand, hij nam die over en dompelde er gretig zijn
hand in.
Het was te zien, dat het hem goed deed.
‘Dat komt van het romannetjes lezen!’ zei hij lachend.
‘Neen, neen, neen!’ Ik had geen bedwang meer over mijn bevende lippen. Ik kon
me ook niet langer goedhouden. En, diep ongelukkig, wanhopig, omdat ik miskend
werd, barstte ik in snikken uit.
Mijn lichaam schokte en mijn tranen vloeiden als regendruppelen.
‘Kom, kom, meisje!’ suste Frans zoo vriendelijk, dat zijn stem me al troostte.
Hij was naar me toe gekomen, maar met een half onderdrukten kreet van pijn, trad
hij naar de wasch-
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tafel terug en dompelde zijn hand weer in de lampetkan met een snelheid, die het
water deed opspatten.
Daar klonken opeens zware stappen, als van iemand die een ontzaglijken last torst,
toen een harde bons op den grond, en een oogenblik had ik het gevoel of een
reusachtige golf tegen me aanklotste. Tot de knieën was ik drijfnat.
Het was geen zee, die onze woning kwam binnenrollen, het was maar een groote
zinken teil, door Truus met inspanning van al haar krachten gedragen en met een
zucht van verlichting neergezet.
Zij was haar half ontvallen, en de schok had het water er overheen geworpen.
Truus had ze altijd gevuld op de slaapkamer staan. Ze had eens gelezen, dat water
alle kwade dampen optrekt, en dat het daarom was aan te bevelen, een bak met water
te hebben op kamers, waar geslapen wordt. Nu, iets dat betrekking heeft op reinheid
en frischheid laat ze zich geen tweemaal zeggen.
‘Waar is nu de brand?’ vroeg Truus opeens, met iets in haar stem, dat naar
teleurstelling zweemde.
Mijn tranen waren gedroogd, zoo grappig vond ik de situatie opeens.
Truus in haar nachtjapon, hijgend en vuurrood, achter de tobbe met water, die het
heele kamertje zou overstroomd hebben, en Frans altijd nog met de hand in de kan,
die hij had meegedragen, terwijl hij naar me toe kwam, om me wat op te beuren, en
ikzelf, nat tot aan de knieën, in mijn nachtjapon, die droop, - het was ál te vermakelijk.
‘Vindt je het zóó grappig?’ vroeg Truus, ‘ik
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allesbehalve,’ en verslagen zag ze de verwoesting in het kamertje aan.
De rafels en lappen, die als lompen aan de gordijnringen hingen, de verbrande
kant van de sprei, de gezengde wollen deken, en al de afschuwelijke rommel op den
grond, de omgevallen stoel, die in het water dreef, het salonlampje in stukken, de
brandgaten in het nog rookende zeil....
‘Ik vind het niets grappig,’ zei ze nog eens met bevende stem, en opeens begon
ze te huilen!
‘O Truus, wees niet boos. Och, het was... het is - voor je verjaardag,’ stamelde ik.
Ik wist zelf niet goed, wat ik zei. Ik wou alleen maar, dat Truus niet bedroefd was,
dat ze wist hoe het gekomen was en dat ze niet boos op me was.
Maar de tranen kwamen ook bij mij weer terug en beletten me te spreken.
Truus kwam weldra weer tot kalmte.
‘Wat gebeurd is, i s gebeurd,’ zei ze; ‘het beste is, den boel zoo gauw mogelijk
weer in orde te brengen.’
Frans, die weg was gegaan, kwam weer terug. ‘Heb je ook wat lijnolie, vrouwtje?’
vroeg hij, ‘ik heb al gezocht, maar ik kan ze nergens vinden.’
Truus was al weg om ze te krijgen; altijd had ze lijnolie in voorraad.
Ik bleef alleen achter. Ik schreide niet meer, maar ik voelde me nameloos verdrietig.
Wat had ik hun toch een leed berokkend, Truus en Frans, die beiden zoo goed voor
me waren. Ik had haar wél een prettigen verjaardag bezorgd! En die arme Frans, die
zich zoo gebrand had! En wat had hij me nog allervriendelijkst getroost!
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Ik zag nog eens met een diepen zucht naar de akelige verwoesting.
Toen kwam Truus met een emmer met dweilen. Samen droegen we nu zwijgend
de teil weg en begonnen toen den grond op te doen. Het was een geplons en geplas
en een nare lucht van petroleum en verbrande dingen, en een vettig gevoel aan de
handen, dat me walgde.
Truus schoof de scherven op een blik, en ik hielp mee.
‘Pas op, dat je je niet snijdt,’ zei Truus, ‘wees toch voorzichtig, Char.’
Het had me niet kunnen schelen, al had ik me gesneden, ik gaf er niets om op dat
oogenblik.
‘Wat zijn dat voor todden?’ en Truus pikte met een vies gezicht iets van den grond
op.
‘O!’ riep ik ontsteld, ‘dat zijn de zakdoeken!’
‘De zakdoeken?’ vroeg ze lachend; ze begreep er niets van.
Ik was wanhopig. Wat moest ik nu beginnen? Daar lagen ze, de fijne linnen doeken,
in petroleum gedrenkt, vuil, onkenbaar. De streng borduurkatoen hing er onderuit,
ook doorweekt van water en petroleum.
‘Wát dan toch voor zakdoeken?’ vroeg Truus, voor wie het ongeval van geen
beduiden was.
‘Au!’ riep ze opeens; terwijl ze de doeken uitwrong, prikte ze zich aan de naald,
die er nog instak.
‘Is het erg?’ vroeg ik, maar gelukkig beteekende het prikje niet veel.
‘Zijn ze van jou? Hoe kom je toch aan die dingen?’
‘Ik moest ze borduren voor Tante,’ zei ik; ik wist niet zoo gauw, hoe ik Truus alles
zou uitleggen,
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en besloot maar te wachten, tot het portret gekomen was.
‘O, het beteekent niets,’ troostte ze, ‘Maandag geef ik ze met de wasch mee.’
Ik was er niet mee geholpen, dat zag ik wel in, maar ik zei niets.
‘Vertel me nu toch eens,’ zei Truus, en ik kon merken dat die vraag haar al lang
op de lippen gebrand had, ‘hoe is toch eigenlijk alles gekomen? Wat deedt je nog
met licht op? Was je nog niet naar bed geweest?’
Ik antwoordde niet dadelijk. ‘Ik weet het zelf niet goed,’ zei ik, ‘ik was zoo slaperig,
ik lag op bed te druilen, en toen ik opstond en iets op wou rapen, geloof ik, dat ik
tegen den stoel aanstiet.’
‘Ja,’ zei Truus kort, ‘maar wat deedt je eigenlijk nog met de lamp om drie uur in
den nacht? Je zat zeker niet in Larousse te studeeren, wel?’
Ze nam het boek op, dat ook geheel bedorven was; het aardrijkskundeboek was
er beter afgekomen.
‘Neen,’ zei ik, ‘ik zat te borduren.’
Ik voelde zelf wel hoe dwaas het klonk.
Truus sprak geen woord meer, maar haar groote oogen en haar licht
schouderoptrekken zeiden me genoeg.
Ze bracht den emmer weer weg en nam ook de dweilen en het verbrande gordijn
mee. Het andere bedgordijn haalde ze er nu ook af, en ook de restjes, die er nog
hingen. Toen trok ze het gordijn op. Het werd al dag.
‘Als je het nu even goed laat luchten, dat het hier weer wat frisch is, dan moet je
maar naar bed
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gaan,’ zei ze ‘je zult nu wel ergen slaap hebben, na.....’
‘Na al dat borduren,’ had ze blijkbaar willen zeggen; maar ze zweeg.
O, ze geloofde me niet, ze dacht zeker ook, dat ik had zitten lezen. De tranen
sprongen me opeens in de oogen.
‘Truus!’
‘Nu, wees maar stil, ik meen het zoo kwaad niet. Heb je wezenlijk zitten borduren?’
En toen gaf ze me een zoen, en ze trok mijn kousen uit, of ik een klein kind was.
‘Ik zal een andere nachtjapon voor je halen,’ zei ze. En dat deed ze.
Toen ze weer bij me kwam, was ze heel opgewekt.
‘Hoe is het met Frans' hand?’ vroeg ik.
‘O, dat gaat wel,’ zei ze, ‘het is toch maar goed, altijd lijnolie in huis te hebben, denk er aan, als je ook eens een huishouden hebt!’
Al maar doorpratend, op grappig moederlijken toon, stopte ze me in bed en dekte
me toe.
‘Hemel, kind, je bent als ijs zoo koud,’ zei ze verschrikt. ‘Ga nu maar lekker slapen,
en denk maar aan niets meer.’
Ik nam haar hand, toen ze heen wou gaan.
‘Och, Truus, het spijt me zoo vreeselijk van de lamp en het zeil, - van alles. - Jullie
hebt wel een prettige logée aan me, hè?’
‘Begin je weer, spook, met je afschuwelijke praatjes? Geen woord meer, hoor!
Wat de schade betreft, de assurantie is er goed voor, en bovendien, we hebben geld
genoeg!’
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Ik voelde nog een paar flinke, hartelijke kussen op het voorhoofd, en Truus ging
heen.
Nog even wipte ze de kamer binnen.
‘De hartelijke groeten van je pleegvader,’ riep ze. ‘Hij zegt, dat je maar eens flink
uitslapen moet!’
‘Dank je,’ zei ik flauw; toen hoorde ik haar de deur dichtdoen.
Ik dacht inderdaad aan niets meer, zelfs niet aan de bedorven zakdoeken. Ik voelde
een weldadige warmte over mij komen. Mijn voeten, die zoo koud waren van het
plassen in het water, kwamen langzamerhand bij. Mijn moede oogen vielen vanzelf
toe. Het was of de geur van eau-de-cologne, die Truus op de lakens gesprenkeld had,
me zachtjes bedwelmde. En zoo sliep ik onbewust en onbezorgd in.
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XIX.
Moeders portret.
Toen ik wakker werd, uiterst verbaasd over het helle zonlicht, dat in mijn bed scheen,
begreep ik er in het eerst niets van. Eén oogenblik maar, natuurlijk, één gelukkig
oogenblik, toen wist ik alles weer.
'k Stond onmiddellijk op en keek op mijn horloge. Maar dat was blijven stilstaan,
omdat ik het den vorigen avond niet had opgewonden.
'k Was in elk geval blij, dat ik uit mezelf wakker geworden was. 'k Vond het nogal
knap, omdat ik zoo bitter weinig geslapen had.
Ik kleedde me gauw aan. ‘'k Zal theewater opzetten,’ dacht ik, ‘en dan zien of ik
ook een en ander voor Truus doen kan, ze zal het toch druk genoeg hebben.’
'k Maakte zoo gauw mogelijk toilet, en was juist van plan voor de morgenuren
zoolang mijn katoenen ochtendjaponnetje aan te trekken, toen de deur heel voorzichtig
geopend werd, en Truus in groot toilet met een kopje in de hand binnenkwam.
Toen ze me zag, zette ze gauw het kopje op de waschtafel, maar niet zoo
voorzichtig of het kantelde
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en viel om en een breede straal koffie stroomde van het marmeren blad in het
openstaande laatje. Ik vergat daardoor bijna haar te feliciteeren; maar Truus liet me
er niet eens den tijd toe; z i j nam volstrekt geen notitie van het ongeval.
Ze pakte me beet met beide handen en gaf me een paar ferme, klinkende zoenen
op iedere wang, toen duwde ze me een beetje van zich af op haar gewone
jongensachtige manier, zag me vlak in de oogen en bedankte me op zoo'n
alleraardigste, hartelijke manier, dat ik er verlegen mee werd.
‘Ik vind het allerliefst van je, Charrie,’ zei ze, ‘ik ben zoo gelukkig met het portret,’
en opeens sprongen haar de tranen in de oogen.
En i k was gelukkig, omdat Truus er zoo blij mee was; ik feliciteerde haar, en ik
zei te hopen, dat ik nog veel vreugde van haar beleven mocht, en dat ze maar altijd
mijn goed pleegmoedertje mocht blijven, alles maar om die tranen weg te krijgen,
die haar telkens weer in de oogen kwamen.
‘Slaapster!’ zei ze opeens zonder eenigen overgang. ‘Weet je wel, dat het halfeen
is?’
‘Halfeen? O, Truus,’ zei ik, werkelijk beschaamd, ‘hoe is het mogelijk? Waarom
heb je me niet geroepen?’
‘Jou geroepen, jou, die je oogen blind geborduurd hebt op de lakens en sloopen
en zakdoeken?’
Ik keek vreemd op. Hoe kwam Truus daaraan?
‘Ja, ik weet alles,’ zei ze. ‘Tante is vanmorgen hier geweest. En je weet, tantes
praten graag, en onze tante Louise vooral is een erge klapster. Ze heeft me alles
verteld.
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‘Neen,’ ging Truus een oogenblik later voort, ‘hoe gesloten Tante ook overigens is,
dát kon ze niet voor zich houden. Ze vond het zoo aardig van je, Char!’
Gelukkig voor mij - want ik ben niet aan loftuitingen gewend, ze maken me altijd
een beetje overstuur - kwam Tine met haar neus om de deur.
‘De jongejuffrouw is al op,’ riep ze de kamer in, en toen wipte ze zonder vragen
naar binnen.
‘Zoo, brandstichtster,’ zei ze, ‘je hebt het mooi gemaakt, dat moest je bij mijn
kostjuffrouw niet probeeren.’
Ik nam met leede oogen de schade ook nog eens op.
‘Ja, het is vreeselijk,’ zei ik, met een schuldigen blik op Truus, ‘kijk eens dat zeil,
en Truus' mooie lampje, en die dictionnaire en een paar punten van de sprei; nu, die
zal ik er zelf wel weer aanhaken.’
Ik eindigde met een zucht van verlichting. Het was me tenminste nog een troost,
dat ik iets kon doen.
Annie was ook binnengekomen, en nu stonden we met ons viertjes in mijn kamertje,
zij drieën in pronkgewaad en ik, helaas, nog in mijn onderlijfje.
‘We hadden alles al lang opgenomen,’ zei Tine, ‘we zijn zoowat een kwartier in
je kamertje geweest, terwijl jij als een argeloos kindje met je hoofd nog op het kussen
lag.’
Annie lachte.
‘Ja, we zijn net zoolang gebleven, tot Truus ons er uitjoeg. Ze was zoo bezorgd
voor je, Char, en zoo bang dat je wakker zoudt worden.’
‘Geen wonder,’ zei Tine met een heel ernstig
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gezicht, ‘kleine kinderen moet je altijd zoo lang mogelijk laten slapen. Hoe langer
ze van den vloer zijn, hoe beter!’
‘Toe, ga jullie nu asjeblieft mee,’ zei Truus, terwijl ze zelf naar binnen ging, ‘Char
kan zich niet kleeden. Kom, dan kan zij zich reppen en drinken we nog gelijk koffie.’
‘Ik begin vast, hoor, ik ben uitgehongerd,’ klonk Frans' zware stem uit de kamer.
‘St!’ zei Truus terug, ‘geen onbehoorlijkheden; wie voorbarig is, krijgt niets.’
‘Ben je niet vreeselijk geschrokken, Char?’ vroeg Tine.
‘Was je niet bang, dat je zelf in brand zou raken? Denk eens dat je nachtjapon
vlam had gevat.’
Ik liet niet lang op een beschrijving van den brand wachten. Ik gaf een zeer
uitvoerig verhaal van den loop der dingen, en Tine en Annie hingen aan mijn lippen.
Nu, dat kwam me warempel wel toe, vond ik. Ik kreeg zoo iets gewichtigs over
me, ik voelde, dat ik min of meer de heldin van den dag was. En dat streelde me. Maar toch, hoewel haar belangstelling me vleide, kon ik een zeker gevoel van schuld
niet onderdrukken. Dat ik in mijn slaperigheid de lamp had omgegooid, - och, dát
was een ongeluk; maar dat ik de lamp op de dictionnaire had gezet, zoodat ze bij de
minste beweging wel om m o e s t vallen, dat was een onvergeeflijke domheid.
En dan, allen zagen er iets nobels in, dat ik nog tot zóó laat in den nacht gewerkt
had, maar ze wisten niet, dat ik eerst mijn tijd met lezen verspild had!
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'k Had behoefte het haar te zeggen, en dat deed ik ook.
‘'t Was zeker niet verstandig,’ zei Tine ernstig, ‘om de lamp op zoo'n kort, dik
boek te zetten, en het is al heel ongelukkig afgeloopen ook, maar...’ en juist toen ze
me wat troost wou geven, kwam Truus weer binnen, en drong beiden met geweld
het kamertje uit.
‘Jelui zoudt zeker wel den heelen dag willen verpraten, en mijn armen man honger
laten lijden,’ zei ze.
‘Och,’ lachte Annie, ‘wat is dat toch een voorbeeldig vrouwtje, z i j denkt maar
om haar man en zichzelf vergeet ze geheel en al.’
‘Neen, volstrekt niet, ik heb ergen trek,’ zei Truus.
‘Geef dat arme kind liever een kop koffie,’ ried Tine, ‘ze heeft het hare in de
waschtafel omgekeerd.’
Daar kwam ik heftig tegen op, 'k had al genoeg op mijn geweten. Ik stak mijn
hoofd om de deur en pleitte me van die lasterlijke aantijging heelemaal vrij.
‘Wil je daar blijven,’ dreigde Truus; ‘dames met papillotten in het haar hebben
geen stem, maak eerst je toilet.’
‘'t Is toch niet waar, jij hebt het gedaan,’ herhaalde ik.
‘Hoor me zoo'n onmondig kind eens aan,’ zei Truus verontwaardigd.
‘Je bent zelf onmondig!’ riep ik terug.
‘Je krijgt geen koffie, als je nog een woord zegt.’
Dat hielp. Stil als een muisje kleedde ik me verder aan, en vóór Tine de waschtafel
weer in orde gemaakt had, en Truus de koffie brengen kwam,
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schreed ik met het air van iemand, die voor het eerst een lange, splinternieuwe japon
aanheeft, de huiskamer binnen.
Toen ik Frans gefeliciteerd had, namen we allen plaats.
‘Wat zeg jelui nu van mijn damast?’ vroeg Truus, met trots op de koffietafel
wijzend, die er zoo gezellig en prettig uitzag.
‘I k ken het wel,’ zei Tine, ‘ik heb de rolzoom pjes gemaakt, - het is beeldig.’
‘Neen, leugenaarster!’ viel Annie in, ‘i k heb ze er zoo netjes ingepriegeld.’
‘Niet kibbelen,’ gebood Frans.
‘Wat een heerlijk rookvleesch heb je,’ zei Tine, ‘zoo rood en malsch.’
‘Heerlijk?’ vroeg Truus, ‘en onze Antje vroeg nogal of dat nu paardenrookvleesch
was. Ze zei, dat haar moeder het ook wel eens nam, maar dat het dan altijd veel
donkerder zag. - Och, Char, wil jij even inschenken, je zit zoo dicht bij het blad?’
Ik schrikte op. ‘Ik? o - ja!’ zei ik verward, en reikte haar de broodschaal aan, in
de vaste verbeelding, dat ze me daarom gevraagd had.
‘Maar Lotje! Of je koffie inschenkt.’
Ik deed het, en toen ieder voorzien was raakte ik weer aan het soezen.
‘Is er wat, Charrie?’ vroeg Frans.
Ik schudde het hoofd, maar tegelijk zuchtte ik zoo diep, dat ze toch wel zagen dat
er wél wat was. En toen zei ik, dat ik er zoo met die zakdoeken inzat. Ze waren totaal
bedorven, en gewasschen kon
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ik ze ook niet afleveren; ze zouden veel te veel afsteken.
‘Vandaag zijn de winkels niet open, morgen eerst, en ik weet volstrekt niet, waar
ze gekocht zijn, en of ik ze er wel bij kan krijgen. En als ik ze al koopen kan, voor
veel geld natuurlijk, want het zijn beeldige doekjes, - hoe zal ik ze dan nog
klaarkrijgen, en morgen m o e t e n ze af zijn.’
Annie schudde beslist het hoofd.
‘Het is niet doenlijk,’ zei ze, ‘je krijgt ze niet klaar.’
‘Ik zou je wel willen helpen,’ zei Tine, ‘maar ik ga iederen morgen wandelen,
omdat het zoo gezond is, en ik wijk er liever niet van af.’
Dat antwoord uit Tine's mond klonk zóó vreemd, dat ik wel begreep, dat er iets
achter stak.
‘Tante weet het toch niet?’ vroeg ik.
‘Ja, Tante weet het,’ zei Annie, ‘ze zei, dat het schande was, elke zakdoek kost
wel een rijksdaalder, áls je ze er al bij kunt krijgen. Ze heeft veel spijt, dat ze......’
Truus hielp me. Ze legde Annie het zwijgen op door haar een prachtige donkere
kers voor den mond te houden, die natuurlijk gretig werd opgehapt. Ze vertelde me,
dat ze Tante alles had laten zien, en dat Tante zoo'n medelijden met me gehad had.
De zakdoeken had ze meegenomen, en alles zou wel in orde komen, ik moest me
maar niet ongerust maken, had ze gezegd.
‘Maar er was er toch nog één ongemerkt,’ zei ik; ik was bang dat Tante er niet op
gelet had.
Maar ze had het wel gezien, en Truus geloofde, dat Tante wat nog gedaan moest
worden, door Greta
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zou laten doen, want die was al klaar met haar werk.
‘O, wat heerlijk! Wat aardig van Tante,’ zei ik; ik was er door getroffen.
‘Als je nu nog niet eet,’ zei Frans, ‘geloof ik, dat je niet van bessen houdt.’
Maar ik hield er wel van, en ik at ook.
‘Kun je onze juffrouw niet eenige instructies geven aangaande de benoodigdheden
van een koffietafel?’ vroeg Annie.
‘Hoezoo?’ vroeg Truus.
‘Och,’ zuchtte Tine, ‘bij juffrouw Sanders is ook niet alles meer zooals vroeger.
Zure melk en morsige glazen en slordig gesneden boterhammetjes, en dan zoo
weinig....’
‘Krijg jelui daar ook niet genoeg?’ vroeg Truus verontwaardigd.
‘Niet half,’ zei Annie, ‘welhaast zal ik zoo mager zijn als onze beroemde
Hollandsche talhouten.’
‘En die “eenvoudige maar degelijke burgerpot”, zooals de advertentie luidde?’
vroeg Frans.
‘O, die is eenvoudiger dan ooit, maar degelijk was hij alleen in het begin.’
‘'t Is toch wel schande,’ vond Truus. ‘Maar waarom kom jelui niet bij ons om af
en toe een kleine hartsterking te nemen?’
‘Neen,’ zei Tine, ‘dáárom hebben we er juist niet over gesproken, omdat we niet
altijd je eieren willen opeten. We trakteeren elkaar maar eens af en toe, Annie mij
en dan ik Annie.’
‘En zoo’, vulde Annie aan, ‘bewaren we ons voor een gewissen hongerdood.’
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‘Neem nog een broodje, An,’ ried Frans, ‘dat is er ook zoo uitnemend tegen.’
Annie deed het. ‘We noemen ons kosthuis “Mon désir”, omdat we altijd zoo'n
haast maken om er te komen vanwege den honger,’ zei ze.
‘Ja, in den laatsten tijd,’ gaf Tine toe, ‘maar het heet eigenlijk het “Huis met het
roode hoofd”, zoo hebben we het dadelijk gedoopt, omdat elken middag kleine
“Sors”, de oudste jongen van juffrouw Sanders, met een vuurrood hoofd uit het raam
hangt en zijn best doet op de voorbijgangers te spuwen.’
‘Voor ons maakt hij gelukkig een uitzondering,’ zei Annie, ‘de jongen heeft hart
voor de zaak van zijn moeder.’
‘Er zijn nog een paar bessen,’ zei Truus, ‘neem jij die, Annie, je houdt er zooveel
van.’
‘Nu, omdat je jarig bent,’ zei Annie.
Toen de koffietafel was afgeloopen, brachten we met ons allen den boel naar de
keuken, en wieschen en droogden en borgen, en maakten de kamer weer keurig, en alles was in een kwartier afgeloopen.
Moeders portret had tot nog toe in het ‘salon’ op een zwarten ezel gestaan; maar
Truus had al gezegd, dat ze het veel liever in de huiskamer had, en terwijl wij in de
keuken bezig waren, had Frans van den zolder een blauw trapje en zijn
gereedschapskist gehaald en nu was hij bezig, het in de huiskamer op te hangen.
‘Is het zoo naar je zin?’ vroeg hij aan Truus. En Truus zei: ‘Ja,’ en we zeiden
allemaal ‘ja,’ hoewel ons niets gevraagd werd, alleen maar, omdat we er zoo erg mee
waren ingenomen. Toen het
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portret hing, kwam Frans ook naar beneden, en ging naast ons staan.
We stonden maar stil te staren en zeiden niets.
Ik geloof dat ieder dacht, dat Moeder haar aanzag. Ik tenminste dacht het stellig,
ik voelde den blik van haar zachte oogen, en heel even knikte ik haar toe, bang, dat
de anderen het merken zouden. Maar die letten heel niet op mij. Die stonden in vrome
aandacht en zagen op naar Moeders lieve oogen.
‘Ik vind het zoo gelukkig, dat Moe lacht,’ zei Tine.
‘'t Kon nooit een goed portret zijn, als Moe n i e t lachte,’ zei Annie, ‘ze was altijd
zoo blijmoedig.’
Truus zei niets maar stak haar arm door den mijne en drukte dien even.
‘Je hebt mijn vrouwtje erg gelukkig gemaakt, Char,’ zei Frans.
Ik schudde even het hoofd; ‘ik geniet er ook van,’ zei ik.
‘Zullen we vanmiddag hier in de huiskamer blijven?’ vroeg Frans.
Maar Truus zei: ‘Neen, vanmiddag komt er bezoek, liever vanavond in 't
schemeruur, dat is gezelliger, hè?’
En zoo gebeurde het ook. 's Avonds zaten we in de huiskamer, Frans en wij alle
vier, als in vroeger tijd, en Moeder was er ook en ze zag op ons neer met liefde. Ik
ben er zeker van, dat ze gelukkig was, omdat wij gelukkig waren. Terwijl Tine voor
ons zong, zoo maar, zonder piano, want Truus heeft er geen, heb ik Moe aldoor
aangezien.
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Het was een heerlijk uurtje. De frissche lucht, die door de hoog open ramen
binnenkwam, en Tine's zingen, en op tafel het theeblad met het blauwe servies, en
het vroolijke lichtje onder den trekpot, en Moe's vriendelijk gezicht, dat alles stemde
zoo stil prettig, - ik moest denken aan Tollens' woorden:
‘'t Is of het harte reiner wordt,
En wat er boos was, is verdwenen.’
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XX.
Truus spreekt in raadselen.
Het klonk volstrekt niet, of Truus me iets belangrijks vertelde, toen ze zei: ‘Char,
als de school uit is vanavond, ga dan naar tante Louise, Tine en Annie komen ook.’
Het schikte me niet erg.
‘Waarom?’ vroeg ik onwillig.
En Truus: ‘Ik weet het niet, zoo maar; toen Tante me gistermorgen feliciteerde,
zei ze, dat ik het je vragen moest.’
‘'t Is goed,’ zei ik, maar ik had er niets mee op. Ik was er zeker van, dat Tante me
over die zakdoekjes nog eens goed onder handen zou nemen. Bovendien had ik veel
te doen voor school.
Een beetje ontstemd ging ik met mijn schoolwerk voort.
We zaten in de huiskamer, Truus en ik. Truus was bezig een enormen zak
waschgoed te ontpakken. Tafels en stoelen, alles lag vol met gesorteerd en geteld
goed.
Ik was bezig, een algemeene-geschiedenisles te leeren, en wel den Peloponesischen
oorlog.
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Truus telde en vergeleek het aantal met haar waschlijstje; ik las.
‘Toen er te Athene gezanten uit Sicilië kwamen, om hulp tegen Syracuse te
vragen...’
‘Raad eens, hoeveel zakdoeken ik in de wasch heb?’ vroeg Truus.
‘Tegen Syracuse,’ mompelde ik nog even, en zei toen op goed geluk: ‘Twintig.’
‘Twintig? - Zes en vijftig,’ zei ze, ‘maar 't is ook van acht weken!’
Ik gaf geen antwoord. Ik wou leeren. En weer herhaalde ik: ‘tegen Syracuse te
vragen, bewoog Alcibiades de Atheners dit verzoek in te willigen, daar hij zich met
de hoop vleide, geheel dat eiland te zullen onderwerpen.’
‘Zeg, Char,’ zei Truus weer, en toen ik opkeek: ‘Maar neen, je bent aan het werk,
hè?’
‘Wat is er?’ vroeg ik; Truus was in een echte praatstemming, wat wel iets bijzonders
was, want anders liet ze me altijd met rust, als ik wat te leeren had.
‘Denk eens,’ zei ze toen, ‘wat een klein waschje we zouden hebben als Frans en
ik eens alleen waren, dan was het heel niet de moeite waard.’
‘Neen,’ zei ik droog; ik begreep volstrekt niet, dat Truus me daarvoor van mijn
werk haalde. We waren immers eenmaal met ons drieën?
Onverdroten zette ik mijn studie weer voort.
‘Een trotsche vloot werd uitgerust; Alcibiades was een der opperbevelhebbers. De
vloot lag zeilree en was op het punt in zee te steken, toen......’
‘Ik zou het me heel niet kunnen indenken,’ zei Truus; ‘wat zou ik het stil hebben
alleen.’
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‘Wat praat je toch,’ vroeg ik, ‘ik ben toch niet weg, Truus, of wou je me graag kwijt?’
‘Neen, juist niet,’ zei Truus, ‘maar, - je kon toch - eens - trouwen.’
Dit denkbeeld vond ik zoo kostelijk, dat ik in lachen uitbarstte; en Truus lachte
hartelijk mee.
‘Ga nu maar weer verder met je les,’ zei ze, ‘ik zal je gerust niet meer storen.’
Ze had makkelijk praten, Alcibiades interesseerde me nu volstrekt niet meer.
‘Weet je, Truus,’ zei ik, en ik kreeg een kleur, ‘wat ik me vroeger altijd voorgesteld
had?’
‘Nu?’ vroeg Truus, even lachend; ik geloof, dat ze me al zoo'n beetje begreep.
‘Dat ik met een heel voornaam heer zou trouwen, met een baron of zoo, of minstens
met iemand, die schatrijk was.’
‘Nu, wie weet!’ zei Truus.
Ik merkte, dat ze me nog een beetje voor den gek hield.
‘Neen,’ zei ik, ‘nu weet ik beter. Heusch, Truus, ik ben heel blij, dat ik later zelf
iets verdienen kan. Ik wou, dat ik maar al onderwijzeres was!’
Truus zocht met aandacht naar een ontbrekend tricot lijfje, en ik wou, dat ze wat
meer lette op wat ik zei, ik had haar nog wat op te biechten.
‘Zeg Truus...’ begon ik, en zij nog altijd zoekend: ‘Ja?’
‘Weet je wel, wat een spook ik vroeger was?’
‘O ja,’ zei Truus, terwijl ze rustig verder zocht.
De kalmte, waarmee Truus me dat verzekerde, bracht me een beetje van de wijs.
Zou ik het haar nu nog zeggen?
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Ik vermande me.
‘Weet je ook,’ vroeg ik ‘dat ik jullie huwelijk een...’
Truus zag op; nu luisterde ze wel.
Ik aarzelde; zou ik het haar eigenlijk wel zeggen? Zou ze niet erg boos zijn?
‘Een....?’ vroeg Truus.
En ik, verschoonend: ‘Zie je, ik was nog zoo'n kind, Truus, en Tillie en ik, we
waren zulke nuffen en we wisten nog zoo weinig van de wereld....’
‘Ja, dat weet ik wel, maar wat vonden jelui van ons huwelijk?’
‘We vonden het... een mésalliance,’ zei ik, en toen werd ik zoo rood als bloed,
omdat ik nu eerst recht voelde, hoe dwaas het altijd van me geweest was.
‘Neen, maar!’ Truus lachte, lachte onbedaarlijk. Ze zocht naar een stoel om op te
gaan zitten, en eindigde met een heelen berg schoon goed op den grond te laten
vallen.
‘Dat is kostelijk, Char!’ en weer begon ze te schateren.
‘Och,’ zei ik, ‘we hadden wel eens romannetjes gelezen, en we waren heelemaal
zoo dwaas. Zoo dachten we ook, Tillie, dat ze schilderes, en ik, dat ik zangeres zou
worden, en we waren van plan, zoo de wereld door te reizen.’
‘O,’ zei Truus, ‘dat kan ik me best voorstellen, ik heb ook als kind zulke neigingen
gehad. Toen ik heel klein was, hoopte ik eenmaal badvrouw te worden. Ik had wel
eens in Zandvoort die zeedames gezien, en ik kon me geen heerlijker leven denken
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dan het hare. Altijd en altijd in het water te zijn, en dan zoo dik te wezen, dat leek
me ook heerlijk. En later weer wou ik met alle geweld danseres worden.’
‘Maar jij was toen nog een klein kind,’ zei ik, ‘maar wij....’
‘Ja, ik was nog wel klein, want toen we later echt naar dansles moesten, Tine en
ik, toen heb ik tranen met tuiten gehuild. Ik wou het niet leeren; Tine vond het heerlijk,
maar zij wou niet met de jongetjes dansen, ze was bang voor hen.’
‘Jij niet, hè?’ vroeg ik
Ik stelde me Truus voor, zooals ze op een kinderportretje stond, een stoer meisje
met kort haar en een paar donkere oogen, die heel boos keken. Blijkbaar had ze niet
den minsten lust gehad om gephotographeerd te worden. Zoo zou ze zeker ook op
dansles gestaan hebben, een halve jongen.
‘Neen, ik was niet bang,’ zei Truus, ‘ik verachtte ze. Ik stookte ze op. Ik zei, dat
ze, als ze echte flinke jongens waren, er voor moesten bedanken, zulke kunsten te
maken. Als ik een jongen was, zei ik, zou ik geen voet willen verzetten, en die malle,
garen dingen zou ik ook niet aan mijn handen willen hebben. Welke jongen steekt
er nu zijn handen en iederen vinger apart in een wit zakje! Eén jongen heb ik zoover
gekregen, dat hij een geheele les geweigerd heeft mee te doen. Ik weet het nog heel
goed, we moesten toen ieder in een afzonderlijken hoek staan, en toen de anderen
aan ‘la chaîne anglaise’ waren, de heerlijkste dansfiguur die ik kende, omdat je daar
zoo naar hartelust door elkaar kon springen, moesten we ook toezien. Dat
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speet me erg. Maar mijnheer Van Zwaningen, den dansmeester, speet het niet, hij
verklaarde integendeel, dat die kettingdans nog nooit zoo mooi was uitgevoerd als
dien avond.
‘En nu,’ zei Truus opeens, ‘ga ik je verlaten, ik moet het goed vochten en oprekken,
en heb geen tijd meer.’
Met kracht tilde ze nu een zwaar beladen mangelbak op, en, juist op het punt de
kamer te verlaten, zei ze nog even van achter den kolossalen stapel:
‘Dus je hebt nu geen plan meer om zangeres te worden, hè Char?’
‘In het geheel niet,’ zei ik.
‘En - en je hebt er ook niets meer tegen om onderwijzeres te worden?’
Ik vond het heel vreemd, dat Truus me die vraag nú stelde, het was net of ze het
nog even weten moest voor ze den wichtigen bak kon neerzetten.
‘Welneen,’ zei ik verwonderd, ‘was ik maar al zoover.’
Maar Truus was nog niet tevreden. ‘Dus, als er nu eens iemand kwam, die zei:
‘Hier is geld, - wat wil je er mee doen; wensch je opgeleid te worden tot zangeres,
of wil je je heele leven lang niets doen?’ - wat zou je dan zeggen?’
‘Och, Truus, wat zeur je toch. Heb jij dan geld? Waarom houdt je me voor den
gek?’
Truus verschikte den bak even, die dreigde haar al te zwaar te worden.
‘Ik vraag het zoo maar; ik bedoel er niets mee, hoor,’ zei ze, en toen maakte ze
één, twee, drie, dat ze met haar vracht wegkwam.

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

280
Ik trok de schouders op. Een oogenblik dacht ik nog na over wat Truus gezegd had.
Als ik eens schat-, schatrijk was, neen, dan zou ik geen onderwijzeres willen worden;
maar de akte zou ik misschien toch wel willen halen, al was het alleen maar voor
mezelf, en omdat ik er mee begonnen was. Maar anders, - neen, ik vond het niets
naar, wat te worden, en vooral verlangde ik er naar, wat te z i j n .
Heerlijk om onafhankelijk te zijn en je eigen onderhoud te verdienen. Ik was al
zoo trotsch op het weinige, wat ik met borduren verworven had!
Ik nam mijn algemeene-geschiedenisboek weer ter hand; maar er viel me nog iets
in, dat ik Truus had willen vragen. Ze stond in de keuken en was al met zooveel ijver
aan het sprenkelen, dat ze me niet eens opmerkte.
‘Zeg Truus,’ vroeg ik opeens, ‘wat heb je toch van tante Louise voor je verjaardag
gekregen?’
De vraag was al meer bij me opgekomen, maar telkens als ik ze had willen doen,
was er weer wat tusschenbeide gekomen.
Truus kleurde.
‘Geld,’ zei ze.
Het was niets voor Truus, om er zich voor te schamen of om er beleedigd door te
zijn, dat onze goede tante Louise haar geld had aangeboden.
‘Heel veel!’ zei Truus na eenig zwijgen.
Ik was er nieuwsgierig naar, hoeveel, maar als Truus het me niet zei, wou ik het
niet vragen ook.
‘Wat ga je er voor doen?’ vroeg ik alleen.
Truus kleurde weer.
‘Och, eigenlijk is het niet voor m i j ,’ zei ze.
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Ik werd nu echt nieuwsgierig. ‘Voor wie dan?’ vroeg ik.
‘Voor... een ander,’ zei Truus, en ze besprenkelde een servet zoo rijkelijk, dat er
heele plasjes op kwamen.
‘Ik - ik zal het je later wel eens zeggen,’ troostte ze me.
‘Is het voor een arm mensch?’ vroeg ik, en toen Truus maar een onvoldoend en
ontwijkend antwoord gaf, was ik er zeker van. Alleen was ik benieuwd, voor wien
Truus het dan wel gekregen had.
Ik zou mijn best doen, het te weten te komen.

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

282

XXI.
Neen, maar!
De school was uit, en Tjitske en ik stapten heel bedaard naar huis. Halverwegen
dacht ik er eerst aan, dat ik beloofd had, bij Tante te komen.
‘Breng je me nog een eindje?’ vroeg ik, en Tjitske deed het. Het was net weer om
te wandelen. Een heerlijke zomeravond was het, er woei een frisch windje.
‘We moesten liever nog wat omloopen,’ zei Tjitske; maar dat ging slecht. Toch
had ik niet heel veel zin om in eenig huis te wezen, zelfs niet in Tante's hooge, koele
kamers. Zóó prettig als buiten met het lekkere briesje kon het toch niet zijn.
We namen toch afscheid eindelijk, en ik ging naar boven.
Het viel me mee in huis. In de gang tenminste was het luchtig en koel, en in de
kamer ook.
Daarom begreep ik te minder, hoe Tante én Tine én Annie er alle drie zoo warm
en verhit konden uitzien. En heelemaal waren ze zoo vreemd. ‘Doe je goed af,’ zei
Annie, ‘geef mij je mantel maar.’
En ik had geen mantel aan!

Tine van Berken, Mijn zusters en ik

283
‘Heb je je les nogal goed gekend?’ vroeg Tine, en opeens barstte ze in een onbedaarlijk
lachen uit.
‘Ze zijn niet wijs,’ troostte Tante me, maar Tante zelf glimlachte ook zoo vreemd.
Wat was er toch?
Een oogenblik monsterde ik mezelf in den spiegel van het hoofd tot de voeten.
Zag ik er dwaas uit? Hing er ergens een bandje, of was ik zwart in mijn gezicht, of
had ik mijn hoed achterstevoren op? Ik begreep er niets van. Ik vond mezelf nogal
netjes, in elk geval niet belachelijk.
‘Ga toch zitten,’ zei Annie.
‘Ja, neem plaats,’ zei Tine.
‘Wat is er toch?’ vroeg ik, ik was zoo'n voorkomendheid niet gewend.
‘Houden we ons of we van niets wisten,’ zei Annie met een strak gezicht; maar
ze kon zich niet langer dan één oogenblik goedhouden, toen proestte ze het weer uit.
Ik begon me al minder op mijn gemak te voelen, maar toch was er in haar lachen
zoo iets echt vroolijks, zoo iets of ze wilden zeggen: ‘We lachen niet om jou, we
lachen zóó maar, omdat we niet anders kunnen,’ dat ik er niet boos om kon worden.
En ook Tante had iets goedigs over zich als ze lachte, zoo of ze gelukkig en verlegen
was.
‘Wil je een glas citroen met water en suiker?’ vroeg Tante, ‘het is schrikkelijk
warm, hè!’
Ik had volstrekt geen last van de warmte, maar een ‘kwast’ wou ik wel hebben.
‘Alstublieft,’ zei ik in afwachting.
‘Hè, zegt u het haar liever,’ zei Annie.
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‘Zegt u het maar, tante, dan zal ik wel voor de “kwast” zorgen,’ vroeg Tine, en ze
greep naar een citroenpersje.
‘Goed,’ zei Tante; maar het bleef doodstil.
Ik wachtte maar al, uiterlijk geduldig. Tante zocht naar woorden.
‘Nu dan,’ zei Tante eindelijk, ‘ik weet een ander kosthuis voor de meisjes.’
De meisjes waren natuurlijk Tine en Annie.
Ik was erg teleurgesteld; was dat nu zoo iets bijzonders? Maar blijkbaar moest er
nog wat komen.
‘Bij een oude juffrouw,’ zei Tante, ‘die het alléén in huis zoo stil heeft.’
‘We zullen er geen honger lijden,’ zei Tine.
‘Dat hopen we tenminste,’ lachte Annie.
‘Bij w i e dan?’ vroeg ik, en toen opeens: ‘Bij u, tante?’
Tante lachte. ‘Ja,’ zei ze. ‘Maar er is nóg iets.’
Ik begreep, dat het nu eigenlijk eerst komen zou; maar Tante, die anders zoo goed
haar woord deed, wist nu klaarblijkelijk niet wat ze zeggen zou.
Ik dronk even van mijn limonade, maar zette het glas gauw weer neer, want Tine
had de suiker vergeten.
Jammer genoeg merkte Tante dit op, en in plaats van voort te gaan met spreken,
nam ze het suikerschaaltje en bood het me aan. Ik bediende me.
Eindelijk zei Tante uiterst langzaam: ‘Maar, je begrijpt wel, Char, dat ik aan die
twee uithuizige dametjes niet heel veel heb. Ze zijn beiden den heelen dag aan 't werk
en dan moet haar oude tante zich maar alleen zoet houden. Nu wou ik -’ en opeens
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van gedachte veranderend: ‘Weet jij misschien ook een meisje, dat er plezier in zou
hebben, een oude juffrouw als ik ben gezelschap te houden?’
‘Greta?’ vroeg ik.
Maar Tante schudde het hoofd: ‘Die is ook overdag bezet.’
‘Moet het een gezelschapsjuffrouw zijn?’ vroeg ik.
‘Dank je wel,’ zei Tante, ‘ik kan wel op mezelf passen. Het moet iemand zijn, die
zelf wat om handen heeft, zoo'n juffertje Doeniet moet het ook niet zijn.’
‘Char,’ zei Tante opeens op een geheel anderen, ernstigen toon: ‘Truus' huisje is
al klein genoeg, en bovendien....’ Tante bedacht zich even.
‘Dat doet er ook niet toe,’ ging ze voort; ‘ik wou je alleen vragen, of je bij mij
zoudt willen wonen, jij en Annie en Tine, met je drietjes.’
Ik was te verbaasd om iets te zeggen.
‘Zie je,’ zei Tante weer, ‘dan kunnen we hier niet blijven, jonge meisjes moeten
een vroolijker woning hebben. Ik heb een erg aardig huisje op het oog, een soort
van... een huis met een tuin achter het Vondelpark. - 's Winters zal het er wel wat
koud zijn misschien, maar dan kunnen we wat harder stoken.’
Ik was heelemaal in de war. Met ons drieën bij Tante, en dan in een huis met een
tuin....
‘Tante...’ begon ik.
‘Wil je?’ vroeg Tante.
Ik vond het heerlijk. Want, al was het bij Truus en Frans ook nog zoo prettig
geweest, ik had toch meer dan eens het idee of ik niet in hun jong huishoudentje
hoorde.
‘Graag,’ zei ik, ‘maar....’
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‘Afgesproken dan,’ zei Tante. ‘Ik zal er voor zorgen, dat je kunt leeren zooveel als
je wilt. Er zal wel een klein kamertje voor je overschieten.’
‘Ik vind het heerlijk, Tante,’ zei ik opeens, ik had een heel dankbaar en gelukkig
gevoel. Het hinderde me alleen, dat ik het niet wist te uiten.
‘Wij zijn er ook blij mee, Char, nu komen de oude dagen weer terug, hè?’ zei Tine.
‘En één ding zal nog prettiger zijn, dan vroeger,’ zei Annie.
‘Hoezoo?’ vroeg Tante; maar Annie zweeg.
Ik begreep wel wat ze bedoelde. Dat wij elkaar niet meer zoo in het haar zouden
zitten, meende ze. Ik knikte haar even toe met een lachje en een blik van
verstandhouding.
‘En dan,’ zei Tante, ‘is het misschien goed, dat je weet....’ Maar Tante viel
zichzelve weer in de rede. ‘Je wilt toch wel onderwijzeres worden, hè Char?’
‘Zeker, tante.’ En half en half begon ik te begrijpen, waarom Truus me die vraag
's morgens ook had gesteld.
‘Dat is ook best,’ zei Tante, ‘iedereen moet een bestemming hebben; ik geloof
niet dat menschen, die niets ernstigs om handen hebben, werkelijk gelukkig zijn. O, ja, dan wou ik je dit nog zeggen: wanneer ik kom te sterven is, behalve een kleine
som voor Greta, al wat ik heb voor jelui viertjes. Het is misschien prettig voor je,
dat je dit nu al weet. - En voor de rest, kinderen, hoop ik, dat je het bij je oude tante
naar je zin zult hebben.’
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XXII.
Bij tante.
We wonen er al! We wonen al in het nieuwe huis met ons drietjes bij Tante.
Het is zoo heerlijk!
Het is nu zooals ik het altijd vroeger gehoopt had. Of neen, zóó had ik het me niet
gedacht, dat ik met Tine en Annie zoo'n heerlijk leventje zou hebben.
Ik dacht dan altijd aan Tillie. En ook wist ik niet, dat het prettig zijn zou, voor iets
te werken.
Maar zóó als ik het nu heb, een heerlijk, frisch kamertje, dat uitziet op het
Vondelpark en beneden op den lieven tuin van Tante's villa, - want een echte kleine
v i l l a is het, al wil Tante volstrekt niet, dat we het zoo noemen. Vooral van mij
hoort Tante het niet graag. Ik begrijp wel waarom. Juist daarom, omdat ik er zoo
graag mee pronk. Want dat doe ik nóg, al ben ik ook niet meer zoo hakende naar al
wat groot en deftig is als vroeger.
O, ik weet wel, waarom Tante alles niet eer zoo geschikt heeft.
Tante wou eens zien, welken kant we uitgingen,
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en vooral om m i j , geloof ik, heeft Tante ons niet al veel vroeger bij zich in huis
genomen.
Het was goed, dat we wisten wat het leven was, en dat we leerden werken.
En nu weet ik het ook wat Truus bedoelde, en voor wie Tante Truus op haar
verjaardag geld gegeven heeft.
Het is zoo grappig!
Truus wil er niet van hooren, maar ik weet het toch wel, Tine heeft het me verteld.
Alleraardigst is het.
Frans is zoo trotsch, hij loopt wel eens zoo fier en deftig bij den weg.
Annie en Tine en ik nemen voorbereidende maatregelen. Ik maak een wiegesprei
voor mijn kleinen neef, want ik denk vast, dat het een jongen zijn zal, hoewel Tante
zegt, dat het wel eens heel anders kan uitkomen, en dat ik maar wachten moet tot de
ooievaar komt.
Het is zóó aardig. Ik moet er telkens aan denken.
En ik vind het wel prettig ook, la{problem} ik me nu beteren kan. Voor Truus'
huwelijk heb ik immers niets gedaan. Het was toch wél schande toen, dat ik zoo lui
was. Maar wacht, t a n t e Charlotte zal zich beter houden.
Ik kan me niet begrijpen, dat ik al haast tante ben.
Annie zegt, dat ik me maar niets moet gaan verbeelden, het beteekent niets. Zij
kent wel tantes, die nog jonger zijn dan haar neven of nichten. Maar ik ken ze niet,
ik heb er nog nooit zoo een gezien. En, al verbeeldt je je nu niets, je hebt toch,
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dunkt me, een heel ander gevoel van jezelf als je tante bent.
Ik hoop, dat ik een aardige tante voor mijn kleinen neef zal zijn, en ik denk ook
heel veel van hem te houden, als hij zich ook maar knap gedraagt en niet huilt als ik
met hem ga wandelen.
En, Truus, die haast moeder is! Wat een prettig jong moedertje!
Annie heeft haar gevraagd of ze al een badkuip en halters voor haar jongen Hercules
gekocht heeft; maar Truus wil er niets over hooren. En Tante heeft gezegd, dat we
haar niet mogen plagen.
We hebben een heerlijken naherfst. Het is alle dagen prachtig weer, en ons huis
ligt op het Zuiden, zoodat we naar hartelust van den tuin genieten kunnen.
We staan vroeg op, en ontbijten gezamenlijk, - als het even kan, in de veranda.
Dan trekken Tine en Annie er op uit, Tante en ik wasschen den ontbijtboel af, en ik
ga met mijn boeken naar een heerlijk plekje onder een bruinen beuk.
In den beginne voerde ik daar niets uit. Ik zat dan maar te droomen en te turen
naar den blauwen hemel, en naar het hooge gras (Tante houdt er niet van, dat het
gras er zoo geschoren uitziet), of ik plukte viooltjes; er is hier een bed van bonte
violen, dat een lust is om naar te kijken.
Maar Tante stak er gauw een stokje voor.
‘Zit je weer op “Charlotte-rust”?’ vroeg ze dan, en eens zei ze, zoo schijnbaar
zonder bedoeling: ‘Als het je soms lastig is, hier te werken, dan zou ik je raden naar
je kamertje te gaan.’
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Ik begreep Tante wel, en ik haastte me haar te zeggen, dat het volstrekt niet lastig
was, en om haar dat te bewijzen, begon ik onmiddellijk.
Tante heeft me trouwens ook laten beloven, dat ik mijn best zou doen.
‘Inderdaad, Lotje, ik zeg het voor jezelf. Mogelijk vindt je het nu wel veel prettiger
om stil te zitten en naar de lucht te zien en de bloemen te ruiken; maar later heb je
er spijt van.’
Ik vond, dat Tante volkomen gelijk had, maar ik zei er toch niet veel op, en Tante
zei ook niets meer; maar alles kwam van lieverlede terecht.
Ik dwong mezelf af en toe tot de orde, en langzamerhand wende ik aan het werken
in de open lucht. Nu kan ik er volkomen rustig zitten leeren, en ondertusschen geniet
ik van den frisschen wind, die langs mijn voorhoofd strijkt. Het spijt me alleen, dat
zoo heel gauw de dagen zullen komen, dat we niet meer buiten kunnen zitten.
Het heerlijkste uur van den heelen dag is, evenals vroeger, de tijd na het eten. Hè,
als je zoo recht lekker gegeten hebt, zoo echt ‘je genoegen’, volgens Tine en Annie,
die het wel anders gehad hebben, en je werk is af, en je zit dan zoo heerlijk bij elkaar,
Tante achter het theeblad, en wij met ons drietjes babbelend om haar heen, dan komt
er zoo'n echt prettig, huiselijk gevoel over je.
Het is jammer voor mij, dat ik zoo gauw weg moet. Mijn school begint al vroeg.
Maar, als ik 's avonds terugkom en allen bijeenzitten bij den rooden schijn van de
zijden lampekap, dan is het ook prettig.
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Tine's vleugel is er natuurlijk ook. Hij is onze oude huisvriend. En Tine en ik zingen
er bij. Eerst dorst ik niet goed, maar Tante werd er bijna boos om; ze zei, dat ik me
niet moest aanstellen, want dat ik heel goed zong. Ik stelde me in het geheel niet aan,
ik meende het oprecht. En Tine zei ook, dat ik me niet geneeren moest.
‘En vroeger dan?’ zei ik.
‘Ja, vroeger,’ zei Tine, ‘dan maakte je er altijd zulke kunstjes bij.’
‘Ja, en dan brouwde je,’ zei Annie.
‘J i j brouwde,’ zei ik boos, want dat kon ik niet hooren; zóó dwaas was ik nooit
geweest.
‘Neen, af en toe maar,’ suste Tine, dus ik moet het tóch gedaan hebben. Nu, ik
herinner me er niets van.
Tine is nog dezelfde slaapster van vroeger. Maar Annie staat al vroeg op. Als het
mooi weer is, roept ze me al om zes uur en dan trekken we er met ons beidjes op uit,
het tuinhekje door, en het Park in. Het is er dan heerlijk, heel anders dan overdag.
Het is er frisch, en het riekt er lekker, en het is of er een fijn waas tusschen de boomen
hangt, een teer gordijn, dat alles een sprookjesachtig aanzien geeft.
Tante voedt ons op tot formeele huishoudsters. Tante en ik maken samen de wasch
op, Tine kan het al, maar Annie moet er ook aan gelooven.
Tante staat verstomd over mijn kookkunst, maar ik zeg haar niet, dat ik dikwijls
in Truus' boeken geneusd heb.
Tine is ook boven alle lessen in koken en braden verheven, maar die arme Annie!
In de week help
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ík Tante, omdat ik toch thuis ben, maar om den anderen Zondag moeten Tine en
Annie koken.
Ik geloof, dat Annie net zoo lief, of nog veel liever, capucijners eet, dan een copieus
diner, door haarzelf toebereid. En Tante kent geen pardon. 's Zaterdagsavonds moet
ze er al aan. In het begin aten we dan altijd ongebonden soep, stuk gekookte
bloemkool, verbrande jus, klonterige puddings, en tweemaal is het gebeurd, dat Annie
de aardappelen bij het afgieten in den gootsteen had laten vallen, en met een door
stoom verbrande hand aan tafel kwam. Toen kreeg Tante medelijden, en nu mag
Annie de aardappelen in een vergiet doen, en zoo het water er af laten loopen. ‘Maar
gaandeweg moet je het toch leeren,’ zegt Tante. Annie zucht dan maar, en ze is blij,
dat ze tenminste dertien dagen lang weer van alle zorgen vrij is.
Tante is ook begonnen, ons strijken te leeren, en ik voor mijn part wou maar, dat
er nooit een strijkijzer uitgevonden was. Waarom kunnen de menschen niet alle goed
aan de mangelvrouw geven? O, de eerste mensch, die zoo iets, om maar mooi te zijn,
bedacht heeft!
Ik vind het een ware kwelling. En pas twee lessen heb ik gehad.
Het was op een Donderdagmorgen toen ik de eerste les kreeg. Ik moet zeggen, dat
ik niet met tegenzin begon. Volstrekt niet.
Ik was om zes uur al opgestaan, gelijk met Annie.
Annie had toen al een les beet. Ze lachte me eens toe, nam ‘Een Hollandsch
Binnenhuisje’, dat ze juist aan het lezen was, en ging naar ‘Charlotte-
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rust’, onder den beukeboom. Het was een min of meer tartend gezicht voor me, maar
ik troostte me. Het was toch ook niet onaardig, dacht ik, om zoo beeldig kraagjes en
blouses en geborduurde rokken te kunnen strijken.
Het allerliefst was ik maar meteen met mijn witte blouse begonnen, dan was ik er
ook ineens door, dacht ik. Maar daar kwam niets van in. We konden zelfs nog niet
met strijken aanvangen, er moest eerst gesteven worden.
Ik moest zelfs eerst de stijfsel nog maken. ‘Kun je het?’ vroeg Tante, en ik: ‘O,
jawel!’
Ik was er trotsch op. Ik had Truus wel eens manchetten en boordjes zien stijven.
En ik wou dan ook maar dadelijk beginnen, de stijfsel met koud water aan te mengen.
Maar dat viel tegen, we moesten gekookte stijfsel hebben. Het water kookte gelukkig
al. En Tante vertelde me hoe ik heel voorzichtig en onder aanhoudend roeren het
kokende water op de stijfsel in het roodsteenen potje moest gieten. Het klonk heel
gemakkelijk. Maar de ketel was zwaar en mijn hand beefde. Toch ging het. De stijfsel
werd niet klonterig, maar gelijk en doorschijnend.
‘Prachtig!’ zei Tante, ‘nu de strijkpan op het fornuis en de bouten er op. Een
anderen keer moet je zelf het vuur eens aanmaken om te zien of je het kunt.’
Het stijven viel mee, het andere goed, dat al gesteven uit de wasch was gekomen,
hadden we vóór dien tijd al gevocht. En dat was, toen de bouten heet waren, juist
klaar om gestreken te worden.
‘Neem eerst maar eens dat boezelaartje,’ zei Tante,
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‘het is het eenvoudigste, dat ik op het oogenblik heb.’
Het leek me wel wat al te eenvoudig, maar o, wat dat tegenviel!
‘Je kunt den bout nog niet vasthouden,’ zei Tante, ‘houd het doekje goed recht,
dat je je niet brandt.’
Maar Tante had makkelijk praten. Ik had het doekje zóó onhandig, dat de hitte
van het ijzer mijn vingers bijna verzengde en ik zocht naar een geschikte plaats om
den bout zoo gauw mogelijk neer te zetten. Er stond wel een treeftje voor, maar dat
zag ik in mijn angst niet, en bijna had ik hem op het boezelaartje laten vallen, toen
Tante er vlug een doek onder schoof.
Meteen werd ook het boezelaartje weggenomen. En de doek werd nu om zoo te
zeggen mijn broddellap. Daarop kon ik naar hartelust probeeren. Aanvankelijk
kwamen er hoe langer hoe meer kreukels in, dán bleef het ijzer er weer aan
vastplakken, dán kantelde het, soms ook liet het een breede bruine striem achter, wat
een ondraaglijke brandlucht veroorzaakte, een andermaal had het ijzer er heelemaal
geen invloed op, en bleef het doekje even kreukelig als ooit.
Natuurlijk brandde ik mezelf meer dan eens, maar Tante zei: ‘Houd je vinger maar
dicht bij het vuur, dan gaat de pijn vanzelf weer weg!’
Ik voelde me dan veel meer geneigd om hem onder de kraan een stortbad te geven,
of hem in de melkkan of in den groene-zeeppot te dompelen; maar Tante zei:
‘Allemaal kunsten, zoo erg is het niet!’
En dat was ook zoo. Na een minuut of tien
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voelde ik er niets meer van, maar dan was er weer een andere vinger, of mijn pols,
die in gevoelige aanraking met den gloeienden bout was gekomen.
Toen we eindelijk gingen ontbijten, had ik nog geen enkel stukje gestreken.
‘Wel,’ vroeg Annie, ‘hoe bevalt het je?’
‘Och, het gaat nogal,’ zei ik, om me groot te houden.
‘Wat mij betreft,’ zei Annie ronduit, ‘ik wou dat alle menschen zich verbonden,
nooit meer eenig gestreken goed te dragen. Het is menschonteerend, het is
dierenkwellerij.’
‘Ik zou je wel eens in een ongestreken katoenen japon willen zien,’ zei Tante. ‘Als
je het maar eenmaal kunt, zul je het ook wel prettig vinden.’
Ik zuchtte. ‘Truus kan het ook zoo netjes,’ zei ik.
‘Ik wil het graag gelooven,’ en Tante knikte. ‘Je Moe heeft het haar geleerd, maar
niet in een dag, dat verzeker ik je.’
Na het ontbijt, toen Tine naar haar lessen en Annie naar kantoor was, begon ik
opnieuw.
‘Nu het boezelaartje,’ zei Tante.
Dat leek me. Maar makkelijk was het niet.
Vooral die plooien bovenaan kostten heel wat zorg. Toch kwam het klaar, en zelfs
nog een ander, een van Annie, ook. Ik hing ze voor het fornuis op het rek, dat ze
mooi en stijf zouden opdrogen. 's Avonds nam ik het mee naar school. Ik geloof niet,
dat ik ooit een boezelaartje heb aangehad, dat zóó leelijk gestreken was, maar zeker
ook nooit een, waarop ik zoo zuinig ben geweest.
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Behalve die enkele plichten, die Tante ons opdraagt, en die ons leven wel niet
veraangenamen, maar die ons toch het aangename meer doen waardeeren, genieten
we alle mogelijke vrijheid.
Tjitske mag bij ons komen zoo vaak ze maar wil, Tante ontvangt haar altijd even
vriendelijk. Maar ik heb Tjitske, helaas! in vier weken niet gezien, ze heeft het
roodvonk, en Tante heeft liever niet, dat ik haar bezoek. Ik voor mij geef er niet
zooveel om, ik heb in mijn jeugd drie keer mazelen en een keer roodvonk gehad en
ik hoop er nu verder voor gespaard te blijven. Maar Tante zegt: al ben jij er niet bang
voor, dan moet je toch ter wille van anderen, met wie je omgaat, voorzichtig zijn.
Ik ga nu alle dagen hooren, hoe ze het maakt. Meest breng ik haar dan wat bloemen
uit onzen tuin en dikwijls schrijf ik haar, om haar te troosten, een briefje. Tot nog
toe heb ik geen antwoord gehad, ze is er nog te zwak voor, maar haar zusters houden
me wel op de hoogte van haar toestand. Ze heeft het heel erg gehad. De dokter heeft
zelfs voor haar leven gevreesd.
Eén ding heeft me erg verwonderd, en dat is de manier, waarop Tjitske's zusters
zich haar ziekte aantrekken. Van de jongsten, Sjoukje en Sina, had ik het wel
verwacht, dat ze bedroefd zouden zijn, die hadden trouwens altijd minder tegen
Tjitske dan tegen elkaar. Maar van Anna en Tjardina had ik het heel niet gedacht.
Anna's lorgnet werd nat van tranen in den tijd toen Tjitske zoo erg was, en Tjardina,
die was er bepaald bleek en stil van. Ik geloof, dat ze in den grond zoo kwaad niet
zijn.
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Tante zegt, dat Tjitske, als ze weer hersteld is, en het mooie weer aanhoudt, maar
eens een week of een veertien dagen bij ons moet komen logeeren, om wat van de
frissche lucht te genieten. Ik verlang er al naar. Heerlijk vind ik het.
Tante is toch zoo aardig, ik begrijp niet, dat ik haar vroeger dikwijls zoo naar heb
gevonden.
Gisteravond sprak ik er Tine nog over. ‘Ze is de beste tante, die ik me denken
kan,’ zei ik, en Tine gaf het me volkomen toe.
‘Maar hoe zou het toch komen,’ vroeg ik, ‘dat ik haar vroeger niet kon uitstaan?’
want er is een tijd geweest, dat ik haar heel niet lijden mocht. Toen lachte Tine. ‘Och
Charrie,’ zei ze, ‘zoo gaat het altijd. Sympathie en antipathie is meestal wederkeerig.
Tante had vroeger met jou ook niet op. Je was vroeger een....’
‘Een nuf,’ zei ik.
‘Je hadt van die airs,’ zei Tine, ‘en die mocht Tante niet. Nu is dat allemaal
veranderd, vooral nadat die vriendschap met Tillie heeft opgehouden.’
‘We waren aan mekaar gewaagd,’ zei ik, een beetje beschaamd.
‘Zeg, Char,’ viel Tine me opeens in de rede, ‘ik heb gisteren Tillie gezien, ze liep
met drie kindertjes in het Park, ze is kinderjuffrouw geworden.’
‘Kinderjuffrouw? Wel neen, ze rijdt fiets!’ zei ik.
Maar Tine schudde het hoofd.
‘Wist je niet, dat de oude heer Van Bergsma failliet is?’ vroeg ze.
Ik had er niets van gehoord. Dat was wél erg voor Tillie.
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Het werd me vandaag op de les verteld. Het is heel naar voor Clothilde; z i j kan er
in elk geval niets aan doen. Ik vind het heel flink van haar, dat ze de handen uit de
mouwen steekt.
Dat was wat anders, dan wij ons vroeger hadden voorgesteld. Zij wou schilderes
en ik zangeres worden. En nu hoop ik schooljuffrouw te worden, en Tillie is
kinderjuffrouw.
Maar ik heb geen reden tot klagen, ik zal blij zijn als ik het ben. - Was ik het maar
al!
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XXIII.
Slot.
‘Was ik het maar al!’
Daar staat het, met verbleekte letters op het gele blad.
Nu ben ik het. Ik ben zelfs al onderwijzeres.
Al twee weken ben ik in betrekking.
Ik ruimde mijn boeken op vanmorgen, en bezag ze met het heerlijkste gevoel, dat
je ooit bij het zien van studieboeken hebben kunt, namelijk, dat je ze missen kunt,
dat je ze niet meer noodig hebt.
‘Voorloopig niet,’ zegt Tante voorzichtig. Ze wil dat ik voor Fransch, voor de
hoofdakte, voor Engelsch, voor ik weet niet wat, opga.
Maar ík wil er nog niets van hooren. 't Kan alles best mogelijk zijn, wie weet waar
iemand op den duur nog toe komt? Maar nu, en morgen, en de heele week, en de
heele maand, d r i e maanden misschien - ik kán niet denken, dat het me dan al verveelt
- zie ik geen boek meer in.
Ik had al een heelen stapel oude schriften ver-
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scheurd, toen me een pakje in de handen kwam, waarin ik al bijzonder ijverig scheen
gewerkt te hebben. Ik opende het eerste schrift en las de met een kinderachtig handje
geschreven woorden: ‘De levensgeschiedenis van Charlotte Craayloo’.
Toen ik er aan begon, was het kwart over negenen, Tante en Tine waren naar de
kerk, Annie was den heelen dag bij Truus, dus ik had het rijk alleen. Ik lag op mijn
knieën voor de onderste plank van mijn boekenkastje.
Toen ik opkeek, stonden Tante en Tine weer voor me. Het was halfeen.
‘Kind,’ zei Tante, ‘wat voer je uit, wat een rommel, en dat op Zondag!’
Ik pakte één, twee, drie den boel zoo'n beetje bij elkaar, de rest zou ik later wel
sorteeren. Ik was er echt van geschrokken, dat het zoo laat was geworden.
De geschiedenis, die ik gelezen had, was niet zoo interessant, maar m i j boeide
ze, omdat het mijn eigen geschiedenis was.
O, die eerste hoofdstukken, waarin ik me zoo beklaag, dat ik zusters heb, en nog
wel zúlke zusters! En dan mijn verregaande nuffigheid, en die bekeering van lieverlede
na Moeders dood, als ik inzie, dat ik maar een allereenvoudigst meisje zonder
middelen ben, en dat ik geheel en al van Tante en de zusters afhang! Ik merk ook,
dat ik toen al zachtjes aan werken ging, en me al ongerust maakte over het examen.
Nu kan ik makkelijk lachen! Ik geloof niet, dat er op de heele wereld dingen
bestaan, die zóó enorm verschillen, als de dag vóór en de dag na
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een examen, dat met goed gevolg wordt afgelegd!
Ik voel me dan ook nu zoo fier, en ik zie met zooveel medelijden op die verzuchting
neer.
‘Was ik het maar al!’
Toen ik dat schreef, waren we pas bij Tante, en ik verheugde me er op, dat Tjitske
gauw bij ons zou komen. Maar daar is toen, helaas, niets van gekomen. Ik kreeg zelf
het roodvonk, dat toen heerschende was.
Ik ben heel erg ziek geweest. Tante was een engel, en Annie, en Tine, en Truus,
die me van haar huis uit allerlei lekkere schoteltjes zond, - ze waren allen lief voor
me.
Om één ding was ik werkelijk blij, en dat was, dat ik aan Tante's verzoek gehoor
had gegeven, en heel niet bij Tjitske boven was geweest. Ik had me dus niet te
verwijten, dat ik zelf de schuld van mijn ziekte was.
Tjitske was toen alweer beter, en ze schreef mij dagelijks. Het waren zulke aardige,
hartelijke brieven. Zij had er heel geen spijt van, dat ze ziek was geweest. Ze schreef
me, dat ze het zoo heerlijk vond, dat haar zusters zoo hartelijk geworden waren.
Eenvoudig engelen waren het geweest, zei ze.
Nu, ik ben er zeker van, dat háár zusters niet half zoo lief kunnen geweest zijn als
de mijne; maar ik sprak haar niet tegen, omdat ze zoo blij was.
Als ik me nog dien tijd herinner! Annie las me voor, tot ze er heesch van werd,
en Tine stond zelfs vroeg op, omdat ík zoo vroeg al wakker was. En in den tijd, dat
ik zoo heel ziek was, zaten ze bij mijn bed, ook 's nachts, en hielden zich of
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waken het prettigste was, dat ze bedenken konden. En dan gingen ze 's morgens weer
vroolijk naar haar werk en kwamen terug met chocolaad of druiven of sinaasappels,
of soms ook, als haar beurs geheel uitgeput was door de extra-uitgaven, alleen met
een gezicht, dat straalde van hartelijkheid en medelijden, en dan waren ze verder den
heelen avond mijn vrijwillige slavinnetjes.
O, als ik Tine en Annie toen niet gehad had, wat was het dan voor mij een treurige
tijd geweest. Want ook Tante was in dien tijd lijdende; ze had rheumatiek, en had
zelf opbeuring noodig.
Toen het roodvonk voorbij was, en ik op school een heel eindje achter gekomen
was, hielp Annie me er weer boven op.
Het was in dien tijd, dat ik weer met Tillie in aanraking kwam.
Op een middag ontmoette ik haar. Ze stond voor een winkel en zag er wel net,
maar allereenvoudigst uit. Er was iets treurigs in haar gezicht, iets dat me dwong om
haar aan te spreken. Ik zag, dat ze moeite had, om niet in huilen uit te barsten, en ik
werd er inderdaad verlegen mee. Gelukkig waren we vlak bij een melkinrichting. Ik
dwong haar naar binnen te gaan, en daar, in de donkere achterkamer, waar we met
ons beidjes alleen waren, vertelde ze me, dat haar vader naar Amerika vertrokken
was, en dat zij en haar moeder nu voor zichzelf moesten zorgen.
‘Heb je dan geen betrekking?’ vroeg ik. Toen schudde ze alleen het hoofd, en ik
begreep, dat ze er liever niet verder over praten wou.
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‘Mama gaat kamers verhuren,’ zei ze na een poosje.
‘En jij?’ vroeg ik zacht.
En toen vertelde ze me, dat ze kinderjuffrouw geweest was, maar haar ontslag
genomen had, omdat de kinderen zoo hatelijk waren. Nu zou ze haar best doen, met
handwerken wat te verdienen.
Toen troonde ik haar mee naar huis, en Tante hielp haar aan werk. En op het
oogenblik is Tillie onderwijzeres in de handwerken. Vriendinnen zijn we nooit weer
geworden, al dragen we elkaar ook niet langer een kwaad hart toe.
En nu heb ik nog geen woord gezegd over Frans Prinsen Junior.
We zijn wat trotsch op onzen kleinen neef! Het is een heerlijk kind, echt zooals
Annie voorspeld heeft, een jonge Hercules.
Ik ben zijn tante Charlotte, en ik handhaaf mijn rechten. Ik wil een kleinen
gentleman van hem maken, en ik heb hem al geleerd hoe hij vooral de dames sierlijk
groeten moet. Het allerliefst slaat hij zijn armpjes maar om je hals, drukt zijn snoetje
- vuil of schoon, daar let hij niet op - tegen je wangen plat, en geeft je dan een zoen.
Hij is nog jong, gelukkig, en zal mettertijd wel manieren krijgen!
Ik denk, dat ik op de weinige witte blaadjes, die er nog in dit schrift zijn, de
‘levensgeschiedenis van Charlotte Craayloo’ nu maar eindigen zal. Niet, dat die
geschiedenis nu al uit is; - misschien, wie weet, begint ze pas. Maar mijn meisjesjaren
zijn nu ten einde.
Ik heb alles zoo maar opgekrabbeld, en nog het
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langst bij dingen stilgestaan, die me nu klein en onbeduidend lijken, maar me indertijd
zoo gewichtig schenen. Ik zal ze nu te zamen binden, al die schriften; ik wil ze
bewaren. Mogelijk vind ik later iemand, die er belang in stelt. Als ik nu een meisje
kende, even nuffig en verwaand als ik indertijd was, zou ik het haar laten lezen.
Misschien - ik ben nú al tante - heb ik later nichtjes, wien ik door mijn eigen
ervaringen een lesje kan geven. Maar ik denk het niet; Truus' kinderen zullen wel
nooit worden als ik.
De Zondag is om, het is tijd om naar bed te gaan. Tante heeft ons al goedennacht
gezegd, en Tine en Annie zien me van tijd tot tijd aan, nieuwsgierig wat ik toch
schrijf. Ze zijn beiden op van den slaap, en wachten op mij, dat we samen naar boven,
en naar ons mandje kunnen gaan. Ik zal ze niet langer ophouden. Ze weten niet, dat
ik een slot maak aan de geschiedenis van mijn meisjesjaren. Maar ik wil toch niet
eindigen voor ik geschreven heb, zwart op wit, dat ze beiden een paar modelzusjes
zijn, en dat ik haar en Truus langen tijd ten zeerste miskend heb.
‘Ben je nu eindelijk klaar?’ geeuwt Annie.
‘Toe, zet er nu een punt achter,’ zucht Tine.
Ze weten niet, welke lofrede ik hier over haar uitspreek, anders zouden ze me zoo
niet haasten.
Het is haar eigen schuld, dat ik haar niet verder ophemel.
Een punt en een streep, - ik ben klaar.
Nu nog een lintje om de schriften, en ik berg ze weg, heel, heel onder in mijn
kastje.
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Zal ik ooit een meisje vinden, dat met mijn ondervinding haar voordeel kan doen?
Ik hoop het maar, dan heb ik dat groote pak schriften niet voor niemendal
volgekrabbeld!
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