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Over veertien dagen komt ze â1., Dolf, tiep
Nelly, terwijl ze luidruchtig de kamer binnenstapte en haar boekentasch op de tafel gooide.
'
-- Wie komt) vïoeg Dolf verstrooid en kort.
af. Hij had veel huiswerk en wilde liever doorwerken.

Wie? Dat moet ge toch niet vragen, over

- wordt er hier van 's morgens vroeg tot
wie

's

avonds laat gesproken) Voor wie wordt het lcamertje boven behangen en in orde gemaakt?...
Voor wie wordt de piano hersteld en gestemd?
Voor ons getrommel was hij goed genoeg, maar
nu komt er << eene artiste >> met fijne handjes en
fijne << manierkes >>.
Nelly hield haar krullebol een weinig scheef,
begon met afgemeten pasjes door de kamer te

* I ---.

Èrippuien, trolc. een lclein mondl* un haalde wat
schoolfransch hij elkaar: << Bonjour, cousine
Nelly. > <<Cornrnent allez-vousl >> << Avez-vous
fait vos devoirs ? >>
Dolf keek toch op van zijn werk en lachte

hartelijli orn het gekke gezicht van zijn zus3'e.
Op dat oogenblik kwarn moeder binnen. Ze
stond er op, dat het huiswerk in alle stitrte afgernaakt werd en keeXc boos toen ze merl<te dat rle
ot
kinderen aan praten waïen.
'Wat
beteel<ent dat, Nellyl Zrjt ge nog niet
- begonrren? Ge verteldet orn vier" uur, dat
eens
ge een kaart van Duitschland teekenen moest en
nu is't bijna zes uur! Dat zal weer wat rnoois
worden! Gauw aan 't werk!
rnoeder, ik begin al.
-'WatJr,
onwillig haalde ze haar schriften te voorschijn, ook een atlas, kleurpotlooden, een ]at.
toode inkt en eenige rninuten later was ze aan 't
werk. IVloeder, die in de keuken daarnaast het
av'ondeten klaar rnaakte, hoorde niets meer"
Mevrouw Verrneulen rnaakte ztch dikwijls
bezorgd over haar |3-jarig dochtertje" Wel was
Nelly verstandig en vÏug rnaar te ruw, te jongensachtig voor een kiein meisje, slordig in haar
wertrc en onoplettend op school.
De familie woonde op den buiten, niet ver
van een kleine stad in Brabant, waar de kinderen beiden op school gingen. Nellv zat in de
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eerste ryriddelhare klas. Dolf was twee jaar ouder
en wae al drie jaar op het atheneurn. Ze hadden
elk een fiets en in een kwartier konden ze naar

school rijden. in den winter, als het stormde of
sneeuwde, als de wegen modderig waren, kelcen
rnoeder en vader wel eens ongeyust de kleine
Nelly na. Deze luisterde maaï half naar hun
raadgevingen, ze reed harcl en onvoorzichtig, ze
zette niet de kraag van haar mantel op als de
noorderwind blies. Ze dacht er niet over om te
echuilen als het hard regenrle.
's Avonds na school stoeide ze met den hond,
verzorgde de konijnen, dwaalde op de boerderij van de buren, liet zich door de knechts op
het paard hijschen on"r rnee te rijden naar het
veld.
Vader hield zeer veel van het moedige, verstarrdige dochtertje, €fi zag veel, door de vingers, maar rroeder maalçte zich bezorgd over de
toekomst. Dolf was wel een echte jongen, die
hield van spel en beweging, doch hij leerde met
plezier en zou wel een goed student worden.,..
rnaar Nelly?... wat zou er uit dat wilde, slordige
rneisje groeien?
Een uurtje later ging ze de kamer weer binnel] om de tafel te dekken.
Mijn kaart is af en ik ken mijn les, moe-

der-!

Nelly flapte haar boek dicht"

der.-

Lieve Oom en Tante,

l3s1 mij de kaart eens zien, vroeg moe-

Ze schudde het hoofd toen ze kaart in de hand
had. Er waren twee intvlekken op, de rivieren
waren niet van de spoorwegen te onderscheiden,
verschillende steden waren niet op cle juiste
plaats aanseduid. Moeder gaf die kaart terug
met een zucht.
Nelly zei niets en Ïrleef stil bij de tafel staan.
Er school oncler haar ruwe schors toch een goed
hart. Ze had dilçwijls beloofd, dat ze haar werlç
met meer zorg zou malçen, dat ze niet meer als
een wilcleman door het huis zou hollen, rnaar altijd vergat ze haar rnooie beloften weer.
Oolc nu was ze getroffen door rnoeders stilzwijgend verwijt en door den droevisen bilk in
haar oogen. Rustig en zorsvuldig ruimde ze alles op, dekte de tafel, haalde het avondeten in
de keuken.
Vader was ook thuisqekomen en weldra zat
de familie aan tafel. Dolf hc,orde een brief in de
bus vallen en liep naar de gang om hem te halen.
Een brief uit Parijs ! riep hij vroolijk.
- Weer uit Pariis, zei Nelly met een spot- gezicht.
tend
Vader rnaalçte rlen hrief open en nadat hij
hem even ingekeken had, las hij hardop voor:

*4

*-

.

Vader en ik waren zeer blijde met Uw brief
en met het bericht dat ik bij U mag komen
wonen. Ik moet nu nog alles in orde maken
voor de reis en hoop Maandag 20 Oktober uit
Parijs te vertrekken; ik korn dan om 6 uur 's
avonds in Brussel aan. 'Wilt U mij daar komen afhalen? Ik zal nogal veel bagage hebben: twee koffeïs en rnijn vioolkist.
Veel groeten aan Nelly en Adolf en een
hartelijke kus van

ELZA

.- Wat schrijft ze goed Vlaamsch, zei Dolf.
Dat heeft ze van haar moeder geleerd natuurlijk,
antwoordde vader.
Kijk, er is oolc een portret in den omslag,

- heeft ze er zeker bij gedaan om haar te her'
dat
kennen aan het station te Brussel.
Allen gingen ze bij vader staan om het portret te bekijken. Het stelde voor een heel jong
r,neisje, Iang en slank, het donkere korte haar
glad naar achter gekamd. Er was een rustige,
vastberaden blik in haar oogen.
O, wat een lange rok! gilde Nelly opeens,
tot- over de lçnieën, en ze is maar één jaar ouder
dan ik! Is dat nu de laatste mode in Parijs? En
wat zit dat haar stijf en_gladt Dat moet ze zeker

alle vijf minuten kammen! Dat doen die bij ons
op school ook. En wat ziet ze er ernstig uit voor
haar leeftijdt Ze kan zeker heelemaal niet lachen en vroolijk zijn!
Nelly babbelde maar door; maar opeens merkte zij, dat vader haar boos aankeek.
Weet ge wel, meisje, dat Elza al een iaar
- geen trouwe, zorgende moeder meer heeft ;
lang
weet ge wel dat ze wekenlang haar zieke moeder
verpleegd heeft? En toen deze stierf heeft ze alleen het kleine huishouden bestuurd. Moogt gii
ze dan bespotten, omdat ze niet vroolijk kijktl
'W'eer
Nelly sloeg beschaamd de oogen neer.
voelde ze dat ze onnadenkend geweest was. Maar
ze hield heelemaal niet van steedsche meisjes en
deze kwam nog wel uit Parijs! Ze wist vooruit,
dat ze het nooit goed met haar zou kunnen vinden.
Moeder bekeek het portret met betraande
oogen.

'Wat liikt ze op haar moeder! zeide

zachtjes.

ze

De moeder van Elza was Mevrouw Vermeulens zuster. Vijftien jaar geleden was zij getrouwd met een Franschman, Mr. Vincent. Deze was een zeer goed artist; hij speelde prachtig
piano. In Parijs verdiende hij zijn brood met lesoen geven. Nu en dan speelde hij ook wel op
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eôhcerten, rnââr weelde had de familie Vineent

nooit gekend.
De twee zuster, te veel in beslag genomen
door eigen gezin en eigen bezigheden, hadden
elkaar nooit meer gezien en weinig geschreven.
Een jaar geleden had Mr. Vincent geschreven,
dat zijn vrouw ernstig ziek was. Het doodsbericht was spoedig gevolgd en had Mevrouw Vermeulen diep getroffen.
Ze had ook dadelijk aan haar schoonbroêr geschreven, dat zij bereid was al het mogelijke
r oor hem en zijn dochtertje te doen.
Elza's vader had de hoop gekoesterd, het
meisje bij zich te lcunnen houden en haar alleen
tp te voeden; ze had veel talent en hij wilde
haar ook opleiden voor de muziek.
Zoo hadàen ze samen eenige maanden geleefd, en de genegenheid tusschen vader en dochter was nog sterker geworden. Maar de pianist
i ad het te druk om zich veel met de opvoeding
en studie van het kind bezig te houden. Elza
was te jong om voor het huishouden te zorgen.
Ze werd met den dag stiller en bleeker. Op
school kon ze niet meer naar hartelust spelen en
rachen met de andere meisjes.
Ze werd veel te oud en te wijs voor haar leeftijd.
Ebu, mijn lief kind, het kan niet langer
-- had vader op een avond gezegd, toen hij
zoo,

laat thuis

k*u* en Ëlza nog b"zig vond met

kousen stoppen.
EIza bukte dieper het hoofd over de kousen,
r{ant er lçwamen groote tranen in haar oogen.
Ze voelde zich zoo moe en had den heelen avond
alleen gezeten.
lVIr. Vincent merkte wel, dât Elza in stilte
weende.

Ik zal vanavond nog aan uw tante schrij- en vragen of ge bij haar moogt komen woven
rren.

.- 'Woont die tante in België, vader?
-- J., kind, in Vlaanderen, niet ver van

Brussel. De taal van uw. moeder kent ge nog,
niet waar; dus ge zult U daar niet geheel vreemd
voelen.
-- Blijft gij hier, vader) Moet ik alleen gaan?
Zij sprak zacht, maar er was angst en onrust
in haar stem.
J., Elza, ik zou in België geen werlc vin-

den.

Toen werd het heel stil in de kamer, want
beiden voelden op dit oogenblik, dat de scheiding hard en moeilijk zou zijn,
Eiza. het stille, eenzelvige kind, was bang om
naar die vreemde menschen in Vlaanderen toe
te gaan. Vroeger was ze ook een vroolijk meis'
le geweest, ze hield van de levendige, drulcke
straterr van Parijs en iedermaal als ze met moe-
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der uit mocht om boodschappen te doen, was
het een feest voor haar geweest. Maar in den
laatsten tijd was alles zoo veranderd. Ze had
nergens meer plezier in gevonden. En nu, weg
van vader, \Meg van Pariis, heel alleen bij die on'
be]<ende familie... ver... in Vlaanderen.
Ze ging stil naar haar vader toe, legde haar
donke:'e hoofdje op zijn schouder en lcon haar
tranen niet meer bedwingen.
'1 Zal wel gaan, kindje, die tante zal net
zoo zijn als rnoeder, en er is daar ook een nichtje r an uw leeftijd, \ raar ge rnee naar school lcunt
Elann, en wandelen, en spelen. En daar'in de
heerlijke buitenlucht krijgt ge mooie roode wangen.

Elza was niet te troosten. Vader bracht haar
naar bed. Ineens was ze al haar moed en flinkheid kwijt. Ze stond daar als een klein hulpeloos
meisje. 't Was ook allemaal veel te zwaar go'
weest voor die kleine schouders. Vader begreep
nu ook ten volle de noodzakelijkheid van haar
vertrek en schreef aan zijn schoonzuster.
Mevrouw Vermeulen had geen oogenblik getwijfeld; ze voelde zich zoo aangetrokken tot het
l<ind van haar zuster en wilde probeeren een tweede moeder te zijn. Mijnheer had er heelemaal
geen bezwaar in en alles werd voor de komst van
het meisje in orde gebracht.
Het lijkt wel of er een prinses moet Lq,

-
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men, had Nelly boos gezegd, toen moeder nieuwe, bebloemde gordijnen maakte voor het kamertje van Elza.
Van den eersten dag af, toen ze hoorde, clat
gul -"i+tje uit Parijs bij hen zou komen wonen,

had Nelly er zich tegen verzet, zich boos gemaakt
over de toebereidselen en spottend or.., h.t meisje gesprnk.l. Op een morgen \ /as ze vroeger dan
anders op school gekomen, orn het nieuwslan de

vriendinnen

te vertellen. Er waren al

eenige

rneisjes en toen had ze dadelijk h.ar .rood geklaagd.
Er kornt een rneisje uit Parijs bij ons wop"-1.. zoo'n juffer rnet geverfde lippen en hooge
hakhen.

Dan zult ge wel vlug goed Fransch leeren,
een van de meisjes gànt*oord.
Zij moet rnaar
leeren. Moeder
- dat ze muzilcaal isVlaamsch
zegt
en viool speelt. Ze rnoet
ook,veel spelen orn te oefenen, j,r" ,r, krijgen
wii den heelen dag dart Eekras in huis.
Komt ze al gauw, ilc ben nieuwsgierig orn
- te zien, komt ze hier naar
haar
schooli
maar
ze
kan
heelemaal
niet fietsen; ze
- Ja,
moet
het leeren I Ik zie haar al met lichte zijden
Parijsche kleeren op de fiets zitten, bang voor een
modderspatje of een kreulc je. Ze leert ;t nooit.
* Hebt ge haar vroeger dan al gezien)

. :irad
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Neen, maar ik weet wel hoe die Parijsche
juffertjes
er uit zienl
Zij bestreek zich met wat krijt, nam een rood
en een zwart potlood uit haar lessenaar, verfde
daarmede een beetje haar wangen, lippen en
wenkbrauwen, ging voor de meisjes staan en
veegde met preutsche bewegingen de stofjes van
haar schoolkleed.
De-meisjes luisterde altijd graag naar Nelly's
gebabbel en hadden nu ook veel plezier met dit
comediespelletje.
Zoo had Nelly op school en thuis haar mierroegen over de komst van het nichtje laten merken. Ze lvas een echt kind van den buiten en hield
niet van de stad. Ze was eerlijk en natuurlijk in
spreken en doen; wat valsch en onnatuuriijk was
tr<on ze niet uitstaan. Mevrouw Vermeulen had
haar altijd zeer eenvoudig gekleed en zelf dacht
ze nog niet aan mooie kleedij; ze lachte en spotte
met de rneisjes die graag naar de laatste mode
gekleed rraren en niet hard meer konden loopen
omdat ze al hooge hakken droegen. Ze had zich
nooit met dat soort meisjes opgehouden.
Nu was in haar verbeelding het nichtje uit Parijs niets anders dan zoo'n stijf steedsch poppetje.
Ze wist wel, dat het kind verdriet had gehad,
rnaar dat kon de onbezorgde Nelly, die in een ge-
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l"i.Lig gezin opgegroeid was, nog niet goed begrijpen.

Mevrouw Vermeulen had gedacht, dat Nelly
wel zou veranderen, dat haar goed hart toch wel
de bovenhand zou krijgen. Ze had, gehoopt dat
Nelly haatr zou helpen, om Elza gelukkig te
maken.
Hoe dikwijls had ze niet gezegd:
Elza is misschien heel anders dan ge denkt.
Niet alle meisjes, die in de stad wonen, zijn vervelend en stijf.
Maar Nelly had maar half geluisterà. Ze dacht
dat zij het wel beter wist dan moeder.
Zoo naderde de dag der aankomst en Nelly
was niet van plan haar nichtje vriendelijk te ontvangen. Vader ging naar Brussel om haar af te
halen. Oom Vincent had haar in Parijs naar den
trein gebracht, tot Brussel lçon ze dan in den trein
blijven zonder over te stappen.
II.
Elza zag er heelemaal niet uit zooals Nelly gedacht had. Haar uiterlijk kwam heelemaal niet
overeen met de belachelijke voorstellingen.
Het <<Parijsche juffertje>> sprak Vlaamsch. Ze
had wel een eigenaardig accent, omdat ze'eigenlijk beter Fransch sprak, maar ze deed haar best
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orn. precies zoo te spreken ti" httt Vlaamsche
famiiie.
Ze had geen poeder op haar wangen en, geen
geverfde lippen; haar gelaatskieur'!vas bleek met
dotio*". oogen en donker haar'
[root.
niet met zijden kleeren en veel
trippelde
Z"
maniertjes door het huis, maar was eenvoudig'
met smaak gekleed, en kaim en stil in stem en
gebaar.
Ze was eigenlijk te oud en te'stii voor haar
Ieeftijd. I{eily *.u **., één jaar jonger en toch
*"u ", een herneisbreed verschii ttlsschen de meisjes. Elza had wat vroolijkheid en levendigheid
,r.r, hu*, nicht over kunnen neûlen; Nelly had
van de andere lcunnen leeren zich wai; kalrner te
gedragen en zorgzaam te werken.
Dit was wel mogeiijk geweest als de meisjes
veel van etrlcaar gehouden hadden. Maar Elza had
zich van den ersten dag af vreemd gevoeld tegenover het nichtje rnet haar jongensmanieren,
Ëaar wilde spelletjes en haar druk gebabbel' Ze
had gedurig wel gepnrbeerd vriendelijk te zijn,
*.", dat w.td ze weer door Nelly's ruwheid
afgeschrikt.
Z"o had ze op een dag gevraagd of Nelly,haar
eens wikle accompagneeren op de piano als ze
viooi speelde. Neilv had toch al twee jaar ies; ze
rnoest het maar eens probeeren, het was een eenvoudig n'mzienç.stunj"_.

,*

*,

To.., *a* N"iiy maar aan cie piano gaan zitten; de eerste maten gingen mooi, rnaar' toen
werd 't wat inoeiîijker. hieli-t; wercl ongeduldig
ze begon heel harc{ te troinrnelen en speelde zoo
vlug door, zonder maat te houden, dat Elza moest
ophouden.
__ Wilt ge niet wat iangzarner en zachter spe-

ien? vroeg ze.
C)ch, neen,

meer te
compagneeren' vroeg ze haar ook rriet
h"lpln bij 't fietsrijden'
an2,tlk* kl"irr. gebeurtenissen en nog veeltwee
dere brachten verwijdering tusschen de
meisjes.
"'---'Ho"

liefdevol tante en oom haar ook behana.ldun, i"e onbezorgd haar leventje-nu ook was'
Ji. ".rfr""ding tot l{"lly bleef een donkere wollc
. an den hemel'

ik iran dat stuk niet spelen, en

- wipte weg van de piano
Nelly

naar buiten.
Elza wilde ook graag leeren fietsen' Zoodra, ze
het goed kende, zou oom een fiets voor haar lçoo'
pen, om met Nelly en Dolf naar school te kunnen
rijden. Het meisje had zich zeer verblijd over deze nieuwigheicl en de gulheid van haar oorn.
Doif had haar gehoipen en haar vastgehouden
bij 't leeren rijden.
Op een avond, toen Dolf veel huiswerk had,
vroeg ze aan Neliy of deze haar nog even heiy;en
wilde bij 't fietsen. Ze kon er nog niet goed alleen
opspringen. Nelly was wel dadelijk bereicl geweest om te hi:!pen, rnaar op een zel<er oogenblik zag ze dal Yllza aarzelde en rn'eifelde en gaf
de fiets een flinken stoot vooruit. Elza was er
heelemaal niet cp bedacht geweest, veriool haar
stuur en kvrarn bijna in de sloot terecht.
Ze l-rad zich niet bezeerd, rnaaï evenals ze nsoit
meer aan l,leily vrûeg om haar vioolspei te ac-
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III.

't Was op een lentemorgen in
""tctnd

.*"rii". Èlta

cle Paaschvaaan
gesteund'
ellebogen
op de

t.ï-"."tt"r \.ran haar kart'ertje' Hier en daar in
J. *.ilutden liepen reeds eenige koeien rustig
i" *r"t"". D. 'rrlldu,, waren overdekt met het
t.r' d" jonge graanhalmen' Aan de
;d";;;;

t ooni.tr, langs den weg, waren de botten openit â.", r,veelde van frisch geblarlerte'
gebarsten
-O.r., alles lag de breede rust en de zachte zonneschiin
-Ek; van een vroegen lentemorgen'
adernde diep de frissche lucht in' die haar
tegemoet kr,r'am, "t li.t haar oogen dwalen over

h"t Vlaa*sche

landschaP'
'!V'at was het mooi!
Ze had. eerst niet kunnen wennen aan het stille
dorpje. Ze was ook vlak voor den winter geko**rr-"r, had niets gezien dan kale boomen, griize

t*t

--

hemels, ïegen, rnodder en 's av'-'it':J cle donl<ere
schaduwen langs de wegen. Dat was eçn groote
overgang geweest vc'arr Fret l*ind dat in de gro,3te lichtstad was opgegroeid.
Maar nu was de Lente gekomen met blauwe
luc}rten en bioernen in de wei; met frisch groen
en gouden zonneschiin.
Omgeven door ai dat schoone, voelde Elza zich
veel gelukkiger"
Opeens begon in de kamer naast haar Nelly
luidkeels te zingen:
,, Z.g, kwezelke, wilde gij dansen?
Ik zal LJ geven een koe ! >>
Vroolijle en vrij klonlc haar lieclje door het
huis.
Zij was ook btrijde, dat de Lente geknrnen was.
Nu kon ze weer springen en spelen in den zonneschijn.
Nellyl EIza! Zijt ge gereed?
-Dat was Dolf's stem Treneden aan den trap.
De fietsen z\n opgepornpt, en moeder
- de lcoffie al uitgeschonken I
heeft
In een oogwenk waren de twee rneisjes beneden. Het was dien dag een feestdag voor de drie
kincleren: ze hadden van vader en rnoeder ieder
vijftien frank gekregen en zouden tezarnen een
uitstapje naar Brussel maken"
Dolf en Nelly waren er atr een 6:aar maal mef
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vader geweest, maar ze gingen gaarne nog eens
terug.
Voor Elza was alles nieuw, ze was rvei langs
Brussel gekomen toen ze van Parijs kwarn, maar
ze had geen gelegenheid gehad de stad te bezichtigen.
Als ze goed doorreden, was het anderhatrf uur:
ver op de fiets.
I{elly verheugde zich 't rneeste op het rijtochtje langs de velden.
Elza reed nu ook al vTug en handig genoeg. Ze
was heelemaal niet bang meer
In het centrum van de stad mochten ze niet
fietsen; dat vond vader veel te gevaarlijk. Ze
zouden dus zoo gauw ze in de starl aanlcwamen,
de fietsen in een garage zetten en verder rnet den
tram rijden. Druk babbelend zaten de kinderen te
ontbijten. Nelly werd ongeduldig orndat Dolf zooveel boterhammen at.
-= G. eet veel te veel, Dolf, 't is bijna acht
uur; we moeten weg!
Toen ze al gereed stonden om weg te gaan,
moest Elza nog naar boven om een halsdoek. Nu
ze buiten stond, vond ze de wind nog een weinig
koud. Moeder vond 't oolç beter dat ze zich warm
l<leedde. Maar Nelly stampvoette van ongeduld.
!-lsslsmaal niet noodig, die doek! 't Is niet
koudl
f.Jelly kon het nog niet goed vinden met haatr
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nichtje. Een woord van echte vriendschap had ze
nog nooit toegesproken; clnaangename opmerkingen had ze echter altijd gereed; en wat Mevrouw Vermeulen ook probeerde, ze kon de twee
meisjes, zoo verschillend van karai<ter, niet dichter bij elkaar brengen. Het was voor haar een
voortdurend verdriet.
Elza was vlug weer beneden met den halsdoek
en de kinderen sprongen op de fietsen.
Vader en moeder wuifden aan de voordeurD.g, lcinderen; veel plezier! Wees 'voorzichtig!
Dag, vader! Dag, moeder! Dag, tante! Om
zes uur zijn we thuis !
Weg waren ze, achter de kromming van den
weg.

IV.

Het was aan den avond van denzelfden dag.
De zon ging langzaarn slapen achter de wolken.
Mijnheer Vermeulen stond voor de deur van
zijn huis; hij keek eens op zijn horloge; het was
kwart over zessen, de kinderen waren nog niet
thuis. Hij wandelde een eind den weg op om
ze uit de verte te kunnen verwelkomen.
Mevrouw Vermeulen was binnen boterhammen aan 't snijden. Ze haà ook goede, warme
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Bôefi gereed.

Dat =o,t d. kindereri

w.l s*aket

na

den tocht.
Orrdertusschen ireelç ze ook eens op de klok.
't'Was bijna half zeven. Ze hadden zich zeker een
weinig verlaat op den weg.
Toen ze alles gereed gemaakt had, ging ze ook
naar de voordeur. Vader kwam weer terug gewancielci; van af de bocht had hij den weg overgekeken.

Ze zijn er nog niet, vrouw! Maar ze kun-

- ieder oogenbiik kom"n. Laten wij maar naar
nen
L:innen gaan. Het wordt wat kil buiten.

Vader beg<ln de krant te lezen, moeder nam
l-raar naaiwerk. Gedurig keken ze naar het uur-

werk. 't Werd onderwijl zeven uur en buiten

viei cle schernering al over de velden.
-- Ze kornen laat, zei vader, iXr zal den weg
nûg eens oploopen.
Ë,en kwartier later kwane hij terug.
--- lnJog niets te zien! V/aar blijven ze toch?
ik hcop maar ciat hun fietslichten in orde waren.
Ze hadclen niet gedacht zoo laat thuis te komen.
't.Werd half acht. Buiten was 't nu bijna heelemaal donker. Mevrouw Vermeuien draaide het
iicLrt aan; ze was zeer angstig over die late thuiskomst en 't was haar niet mogelijh weer kalm te
ga.an

zitten naaien.

--

Ga nog eens op den weg kijken, vader.
N{ijnheer Vermeulen troi< zijn overjas aan, zet-
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te zijn hoed op en ging weer naar buiten.
Mevrouw ging aan 't venster staan en luister'
de of ze de fietsbeiietjes niet in de verte hoorde.
Mijnheer liep iangzaam over de straat en tuurcie in het donker. Ëen i<wartier lang stond hij
nog aan de kromming, waar de weg recht doorfiep tot aan tien gezichtsernder.
Alies was doodstil en niets was er op den weg
te zien. Schijn'baar kalm stond vader daar te
wachten, mar zijn hart bonsde van groote onrust.
Als er toch maar geen ongeluk gebeurd is !
dacht hij.
Lindelijk, eindelijkl Daar naderden kleine
lichtstipjes op den weg! Daar waren de fietsers'
Vacler wride viug naar moeder loopen om te zeggen c.{at oe kinoeren op komst waren. Maar toen
hrj nog eens goeci keek, zag hij, dat er slechts
Èwee ltchten waren.
'lV'aar
was het derde) Kwam die achteraan?
Neen! Niets te zien. Er waren er slechts twee.
Misschien waren het toch zijn kinderen niet"
De fietsen naderden met zeer groote snelheid
en weldra kon vader onderscheiden dat het Dolf
en Elza waren. Waar was l{elly}
Hij triep vlug naar huis om tegelijl< met de fietsers aan Ee kornen. Ondertusschen rezen de vreeselii\ste verondersteltringen in zijn gedachten.
Kinderen wat is er gebeurd, waar is F;lelly?- i-Jce kornt ge zoo laat?
"--. ,#{.1 -*-

Hijgend, nat bezweet, rood van inspanning
van bij 't snelle rijden, stonden de twee thuisgekomenen in de kamer.
Dolf, de kloeke, groote y'ongen van vijftien
;aar, begon te snikken als een klein kind.
Elza was stil, maar er was een groote angst in
haar anders zoo rustige ooEen. De eerste oogeilblikken konden ze geen van beiden een woord
spreken; ze hijgden naar adem
Toen begon Dolf, snikkend en hakkelend:
Er is een ongeiuk gebeurdl Nellyi.... 'TV:e
- om vijf uur naar de garage om de fietsen
gingen
te halen... bij de brug van Laeken... Neliy wou
nog een stuk chocolade gaan koopen... voor onderweg... Elza zei: 't wordt te laat... doe 't niet,
't is niet noodig... en ik zei 't ook.." toen ging ze
toch... 't was maar een paar straten verder... ze
ging op de fiets... wij zouden wachten... en toen...
De jongen kon niet meer verder, hij ging bij
zijn moeder staan en weende luid, zijn voorhoofd
op haar schouder leunend.
Ze is niet dood, hoor, moeder, ze is rriet
- maar...
dood...
Maar wat) 'lVat Dolf ) vroeg rnoeder met

stem.
angstig-bevende
Elza, wat is er toen gebeurd) vroeg vader
zacht.
Nelly reed vlug om gauw terug te zijn...
Ze had niet gezien, dat er een auto uit een zij-
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ctraat kwam... die kwam opeens,op haar af"' 't
ging zoo vlug... we konden bijna niet zien hoe 't
Ë"b-",ttd".. . i" l^g, op straat bewusteloos"' bloed
nan den schouder en haar arm...
Hier stokte ook Elza's stem, ze was onder 't
lprcken doodsbleek geworden. Dolf haalde een
brief uit ziin zak,
- Van den dokter, zei hij.
Mr. Vermeulen las den brief.
Geachte Heer,

Dezen avond om vijf uur werd uw dochter door een politieagent bij mij aan huis gelrracht. Zij was aangereden door een auto en
zwaar gewond. Ik heb nog niet geheel den
aard der verwondingen kunnen vaststellen,
qraar ik ben toch overtuigd dat haar leven op
't oogenblih niet in gevaar is. Ilc heb haar naar
de kliniek laten brengen, waar ik haar zelf ver'
.ler verzorgen kan. Ik zal U morgen zoo vroeg
mogelijk verwachten.
Met beleefde groeten
<<

**rl

M. DUP'NT.

Vader fietste naar Brussel. Nelly was bij bewustzijn. Droevig waakte vader bij haar. Moerler kwam I morgens en bleef twee dagen. Ze
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etuurde verscheidene telegrammen aan vader,
Dolf en Elza met nieuws over Nelly.
Moeder kwam naar huis met nogal geruststelIende berichten. De hooge lçoorts, door de won.len veroorzaakt, was een weinig gezakt.
V66r drie of vler weLen,. zou ze echter niet
qaar huis gevoerd kunnen worden, want haar
Brrn was gebroken en daarbij waren ook de linkerschouder en heup gewond. Aan het hoofd had
ze gelukkis maar een lichte kneuzing.
De dolcter was vriendelijk en had door den

ernst waarmede hij de zaak behandelde, dadelijk
het vertrouwen van de ouders gewonnen.
Ge hoeft nu niet meer bezorgd te zijn,
Mevrouw.
had hij gezegd. Ge moet eenige weken
geduld hebben, dan krijgt ge 't kind weer bii U
thuis.
Mogen wij haar dikwijls bezoeken,
- Ja, mevrouw, ge kunt iederen dag dokter?
komen,
als- gewilt, maar geen luidruchtig bezoek en één
persoon terrelijk. Ze moet voorloopig heel kalrn
en rustig blijven.
Mevrouw of mijnheer Vermeulen konden natuurlijk niet iederen dag naar Brussel gaan, maaï
'EIza vroeg dadelijk of zij iederen Donderdag- en
Zaterdagmiddag, als ze op school vrij was, gaan
mocht.
Kind, dat is zoo vermoeiend voor IJ, op
- middag heen en weer naar Brussel.
één

-et-
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|dsgn, tante, dat kan best, de dagen lengen

nu ook al.
Ge lçent den weg nog heelemaal niet in

Brussel.

Maar tante, Brussel is zoo klein vergele- bij Farijs en daar moest ik ook wel eens al'
ken
leen den weg zoeken.
Mevrouw Vermeulen wist wel dat Elza voorzichtig en verstandig was, maar ze was nu veel
meer bevreesd om de kinderen alleen naar de
stad te laten gaan.
Toch had Elza zulk een vasten wil getoond en
zoolang aangedrongen tot ze toelating kreeg om
twee maal in de weelç Nelly te gaan bezoeken.
Zij had diep rnedelijden met haar nichtje. Zij
had het lijden van haar eigen moeder gezien, toen
deze rn'ehen lang te bed had gelegen, en zij begreep iets van de ebproeving die nu aan de le\rendige, bewegeliSke Nelly opgelegd werd.
Bij Elza's eerste bezoek was Nelly heel stil geweest. Ze had bijna geen woord gesproken. Onbeweeglijk had ze liggen luisteren naar alles wat
Elza haar vertelde:
Al de meisjes van de klas op school hadden
veel groeten meegegeven, de juffrouwen hadden
geclurig naar haar gevraagd.
N{arie van den notaris was gisteren weer zoo
ondeugend geweest, onder de Fransche les, ze
lrad maar altijd zitten lachen en toen had ze prop-
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pen papier doo, d" Llas gegooid' De jufirotrw
had haar naar de bestuurster gestuurd'
Het paard van de buren was ziek, de veearts
was er al twee maal bij geweest' en het graan
groeide 2oo rhooi buiten op het ve-ld en het grooi. *itt" konijn zou nu wel gauw jongen krijgen'
Zoo had Elza zacht zitten praten over wat er
gebeurde en wat er in het dorp voorop school
-nff*lËi
aardige kleinigheden had ze er bij
uia.
verteld.
b. .rolg"nde maal nam ze een groot bouquet
lentebloemen mee' sleutelbloemen, dotterbloemen, wilde hyacinthen die ze den vorigen dag in
het bosch was gaan Plukken'
Nelly's oog.r, strialden, toen ze de bloernen

zal.

Hoe mooi, Elza; waar hebt ge ze geplukt)
-Elza vertelde hoe en waar ze de bloemen gehad.
vonden
Di" dotterbloemen groeien aan den kant
- het bosch bij de beek, ge weet wel' De grond
van
is daar zoo week en morrassig, ik zakte tot mijn
ànk"l" in de modder, vertelde zij al lachend'
Nelly glimlachte ook even en zeide alleen:
Dank u wel, Elza.
-Twee welçen later, toen Elza weer een uurtje
bij de zieke was komen zitten, zei Nelly, die nu
al veel beter \Mas en een beetje in bed kon op-

zitten:

-

?s
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* ik heb

d9 .1,"t

,

g..rra.gd of gij de

volgende maal".n
uw viool mooit *"aJbr""d;;
hier wat voor mij te spelen. b. z.rst", vindt het
goed. \Vilt ge dat doenl
Natuurlijk deed EIza dat graag. Ze bracht de
.
viool mee, speelde eenige *Ij"j"J di" N"ily;L
thuis al gehoord had, maar
"""ii had ze =; g;;;
geluisterd als nu.
Elza speelde oolç_eenige Vlaamsche liedjes,
die
ze al uit haar hoofd L.nâe, en Nelly i" hu.,
t"à,
neuriede zacht mee.
was een plezierige middag voor de beide
, . ï",
Klnoeren.
Elza had er nog nooit zoo gelukhig uitgezien
als toen ze dien avond met halr vi,oJli"t;"à";
.len_arm bij haar tante binnenstapte.
Mevrouw Vermeulen merkte het ook met
blijds:hap op, maar zeide niets. Met haar moederlijk begrijpen had ze al wel gevoeld, a"t à"*
ginder bij het ziekbed in Bruss"el iets gebeurde,
wa_ar ze al lang op gehoopt had.
dagen later kwam mevrouw Vermeu.lenIienige
met goede berichten naar huis.
--- De volgende week mag Nelly naar huis ko_
menl
-_ Kan ze al loopen, moeder) vroeg Dolf.
Ng"l, jongen, zezal nog l4 dagen moeten
:iiten of liggen, ma-ar de beJitte, ,À a"
die haar aangerede"
,rog ,.r""h.id"rr."rto,
*.1

Fi;n*

len naar haar komen vragen en nu hij hoorde dat
ze naar huis ma, wil hij har zelf hier brengen'
Bakt U dan wafels, moeder? vroeg Dolf'
- Dat zullen wij nog wel zien, lachte rnoeder'
-Ze waren allen zoo blij dat Nelly weer naar
huis kwam, en bijna hereteld was.
't'Was al die weken zoo stil in huis geweest.
Den volgenden Zateràagrniddag ging Elza
voor het laatst naar het zielcenhuis.
C)nze zieke is genezen hoor, zei de zuster.
den heelen morgen liggen babbelen en
heeft
Ze
zingen.
Toen de zuster de kamer uit wàs, zei Nelly op'
eens:

Elza,

ik heb U al lang iets willen vragen.

- Ja, ik luister.
- Ik ben vroeger heelemaal niet lief tegen U
geweest...
ik heb nu over alles zoo liggen denken,
en ik was altijd zoo blij als het Donderdag of Zaterdag was... als gij kwaamt met bloemen of met
uw viool... dat waren plezierige uurtjes... wilt ge
mij vergeven... alles,.. van vroeger?....
't Kwam er allernaal hortend en stootend uit,
maar Elza begreep wel wat Nelly zeggen wilde
p63t er maar niet meer over, Nelly; 't is
al vergeten! Ik voel mij de laatste dagen ook veel
gelukkiger.
Verder werd er over dit onderwerp nooit en
rnçt niemand meer gesprohen, maar de vriend-
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schap tusschen EIza en Nelly was voor altijd gesloten en beide waren ze er blijde om.

V.

't

'Was

een feestdag, toen Nelly weer thuis
kwam. De eerste d.gen zat ze ooo, h.t venster
of in den tuin in een leunstoel. De buitenlucht
en de zonneschijn maakten haar weer vroolijk
en gezond.
Wat een vreugde was het, toen ze weer kon
rondloopen en al haar oude vrienden begroeten.
Het witte konijn met de zeven kleintjesl en het
paard van den buurman werden natuurlijk op de
eerste wandeling niet vergeten.
_ Op een middag in Juni zat Nelly aan de piano.
Ze studeerde nu alle dagen, .n da.r ,. *Ël rnrr_
zikalen aanleg had, maakte ze goede vorderingen. Daar verscheen Elza's hoofJaan 't venster,
haar wangen waren bruingebrand, haar donkeré
oogen schitterden van blijdschap.
Nelly, Nelllyt
wat is er?
-'Ja,
-- Vader komt! Hier heb ik .een brief. Hij
heeft nu in den zo'mer niet meer zooveel *."k
rnet de concerten.
Schrijft hij, wanneer hij komtl
- Ja, overmorgen!

-
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De rneisjes sprongen naar den tuin waar moeder zat om haar het nieuws te vertellen.
Dan zulllen wij wafels bakken, kincleren!
zei- moeder blijde.
Ja, tante, die krijct vader niet in Parijs,
- Elzd.
lachte
Twee dagen later kwarn mijnheer Vincent en
hij stond verbaasd voor zijn dc,chter.
Die volle, bruine wangen, die vroolijlçe lach in
de oogenl Zoa had hij haar nooit gezien! Ootr.
groot en flink was ze geworden.
Ge hebt wonderen verricht, zeide hij tot
en échoonbroêr.
schoonzuster
Dat hebben wij niet alleen gedaan, de zon
en de lucht hebben geholpen.
En de twee nichtjes lcunnen het zeker wel
- met elkaar vinden, zeide oom Vincent, de
goed
trvee meisjes aankijkend.
Nelly ging lachend naar Elza toe, sloeg den
arm om haar middel en, vrijmoedig als altijd,
sprak ze:
-- Er zijn geen betere vriendinnen op de wereld, oom!
Dien av.ond werd er muziek gemaakt: Nelly
aan de piàno, Elza met de viool; vader en Dolf
zongen.

Oom Vincent luisterde met plezier naar
Vlaamsche liedjes.

*
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En wat smulde hij van de heerlijtr<e Vlaamsche
wafels, die moeder gebakken hadt

arr. *.
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