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Het leven van een rijke boerendochter kent veel privileges, maar
vrijheid is er daar niet een van. Dat Neeltje na de dood van haar
moeder Willie terechtkomt in het gezin van Leen en Fie Verhoog,
is dan ook geen uitgesproken zegen.
Tijdens haar jeugd lijkt alles rozengeur en manenschijn en Neeltje
groeit uit tot een mooi meisje. Ze draagt als aangenomen dochter
niet alleen de naam Verhoog, maar wordt ook volledig geaccepteerd als rijke boerendochter. Dan krijgt ze echter verkering met
Henk. Ze is smoorverliefd, maar hij is geen goede partij. Neeltje
moet trouwen met de rijke Gerrit. Daar voelt ze alleen niets voor!
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hoofdstuk 1
‘Ik heb het geluk gehad dat mijn moeder, die naaister was,
mij de fijne kneepjes van het vak geleerd heeft, lieverd,’ zegt
moeder Mia Bodijn tegen haar twaalfjarig dochtertje Willie.
‘Moe zei altijd tegen me: “Mia, doe je best en bekwaam je in
dit mooie vak, want als de nood aan de man komt, kun je er
altijd nog je brood mee verdienen,” en dat klopt.’
‘Daarom heb je er bij mij zeker ook altijd op aangedrongen
mijn best te doen in de naailes op school en nu bij juffrouw
Goosens,’ reageert Willie en Mia knikt.
‘Sinds pa vijf jaar geleden overleden is, moet ik de kost voor
ons samen verdienen. Gelukkig kun jij mij erbij helpen nu je
van school bent.’
Mia Bodijn kijkt haar dochtertje liefdevol aan. Zeven jaar
was ze toen ze haar vader al moest missen. Zelf heeft ze
er erg veel verdriet van gehad, maar niet van de dood van
haar man alleen, maar ook door de bijna radeloze reactie
van haar lieve kind. Zij kon het niet bevatten dat haar gezonde en levenslustige vader door de trap van een paard bij
de boer waar hij werkte, plotseling uit haar jonge leventje
werd weggerukt. Het is vijf jaar geleden, maar nog krijgt
ze een brok in haar keel als ze zich het peilloze verdriet van
haar kleine meisje herinnert.
Maar het is niet alleen die herinnering die haar pijn doet.
De slopende ziekte die zij onder de leden heeft, verzwakt
haar elke dag meer en er komt een moment, waarop zij niet
meer voor zichzelf en haar kind zal kunnen zorgen. Die wetenschap baart haar grote zorgen. Gelukkig is Willie gezond
en kan zij bij de klanten kleren ophalen die versteld moeten
worden, en die ook weer terugbrengen als ze klaar zijn.
Zolang Mia zich goed voelt, gaat zij zelf naar de mensen toe
om de maat te nemen als er iets nieuws genaaid moet worden, maar de afstanden naar afgelegen boerderijen kan ze
tegenwoordig nauwelijks overbruggen. Toch sleept ze zich
telkens weer voort, want ze kan kwalijk van de klanten verlangen dat ze bij haar komen om zich de maat te laten nemen.
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Het is die dag guur weer. Eind oktober is het en de eerste
najaarsstormen hebben het land al geteisterd. Mia heeft de
boerin van de Wilgenhoeve, Fie Verhoog, beloofd dat zij de
japon die de boerin nodig heeft voor de trouwerij van haar
jongste zus, vóór november klaar zou hebben. Belofte maakt
schuld, dus heeft zij, ondanks haar zwakke gezondheid, de
dag ervoor tot in de late uurtjes gewerkt om de japon af te
krijgen.
‘Zal ik de japon naar de Wilgenhoeve brengen, moe?’ vraagt
Willie en Mia knikt.
‘Dat is goed, mijn kind, dan ga ik voor het middageten zorgen, maar kleed je warm aan, want het is guur buiten.’ Twee
opmerkingen van Mia Bodijn die een wrange bijklank hebben. Het middageten is niet meer dan wat aardappelen met
een harige kroot en een lepel ranzig vet. Maar het is dat
niet alleen. ‘Kleed je warm aan’ is makkelijker gezegd dan
gedaan, want warme kleren zijn voor moeder en dochter een
luxe die zij zich niet kunnen permitteren.
Slechte voeding en het ontbreken van warme kleren eisen
hun tol. Dit geldt vooral voor moeder Mia. Met toch al een
wankele gezondheid is haar weerstand met de winter in
aantocht allerbelabberst.
Mia Bodijn was en is een trotse vrouw, maar alle ellende die
haar is overkomen na de dood van haar man, heeft haar genoodzaakt haar hand op te houden bij de armenzorg van de
parochie. Meneer pastoor bedoelt het waarschijnlijk goed,
maar als hij haar, met zijn weldoorvoede postuur, voorhoudt
dat het lijden hier op aarde gevolgd zal worden door de eeuwige gelukzaligheid in de hemel, dan laat zij hem merken dat zij
een voorschotje op die gelukzaligheid nu al graag zou hebben.
‘Dan ga ik maar, moe,’ zegt Willie en monter gaat ze, met
de jurk netjes opgevouwen in een mandje, op weg naar de
Wilgenhoeve. Het is een flink eind lopen, want de hoeve ligt
nogal afgelegen. Toch gaat ze er graag heen, want de boerin
van de Wilgenhoeve is een hartelijk mens, die haar nooit
met lege handen laat gaan. Natuurlijk krijgt zij het geld
mee dat voor het naaien van kleding betaald moet worden,
maar ze doet er altijd een appel, een stukje spek of, in het
voorjaar, een kan biest bij.
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De Wilgenhoeve ligt, omgeven door hoge wilgen, vlak onder
de dijk van het buitenwater dat uitkomt op het meer. Het
is een oude statige hoeve met een soort oprijlaan die door
een groot ijzeren hek afgesloten kan worden. Het sierlijk gevormde hek hangt tussen twee stenen zuilen met een grote
kunstzinnig gevormde eikel op elk van die zuilen. Op de ene
zuil staat ‘Wilgen’ en op de andere zuil staat ‘hoeve’, samen
de naam van de kapitale boerderij vormend. De hoeve huisvest het gezinnetje van Leen Verhoog, een van de rijkste
boeren van het kleine dorp aan de Zuidplas. Van een gezin
kan eigenlijk niet gesproken worden, want het boerenpaar
is, ondanks het feit dat ze al een aantal jaren getrouwd zijn,
nog steeds kinderloos.
‘Kom er gauw in, kindje, want het is guur buiten,’ zegt Fie
Verhoog, de boerin van de Wilgenhoeve.
‘Ik kom de japon brengen die mijn moeder voor u genaaid
heeft, juffrouw Verhoog,’ zegt Willie beleefd. ‘Zal ik hem uit
het mandje halen?’
‘Wacht even, Willie; je hebt een hele wandeling achter de
rug en je zult wel zin hebben in iets warms. Ik zal een lekkere mok chocolademelk voor je klaarmaken. Die lust je toch
wel?’ Ze kijkt het glunderende meisje aan en glimlacht als ze
antwoordt: ‘Als ik u niet ontrief, juffrouw Verhoog.’
‘Ik kan het wel missen, hoor! Zeker voor jou,’ lacht Fie. Het
laatste meent ze echt, want het lieve snoetje van Willie doet
haar meer dan ooit verlangen naar een eigen dochtertje. Ze
heeft de moed nog niet opgegeven, maar de kans dat ze gezegend zal worden met kinderen wordt steeds kleiner. Terwijl
Willie in het achterhuis aan de, met geblokt zeil bespannen,
tafel gaat zitten, maakt de boerin een heerlijke kop dampende chocolademelk klaar.
‘Zo, drink dat maar eens lekker op, Willie. Onderwijl zal ik
de japon even gaan passen.’ De boerin gaat naar een nevenvertrek om de japon te passen en ze laat Willie even alleen.
Die is vaak in het achterhuis van de grote hoeve geweest,
maar telkens weer raakt ze onder de indruk van de behuizing van het boerenstel. Thuis is het allemaal pietepeuterig
klein, maar hier is alles even ruim. Onder de schouw brandt
een knappend vuur en op de rand ervan staan drie fraaie
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borden. ‘Makkum’ weet ze, want dat heeft de boerin haar
weleens verteld. Erboven hangen nog twee schilderijen.
Op het ene schilderij is een wat oudere boer met een zwart
zijden petje afgebeeld en op het andere een ongeveer even
oude boerin met een kap op en mooie oorijzers. Om haar hals
heeft ze een prachtige ketting. Bloedkoraal, zei de boerin.
Ook weet ze dat het de grootouders van de boer zijn. Terwijl
ze rondkijkt, nipt ze van haar hete chocolademelk tot de boerin in haar stemmige japon terugkomt. ‘Hij zit als gegoten,’
zegt ze blij. ‘Jouw moeder kan er wat van, hoor! Als ze weer
eens komt, zal ik haar een groot compliment maken.’
‘Of moeder nog kan komen weet ik niet, juffrouw Verhoog,’
zegt Willie met een bedeesd stemmetje. ‘Ze is de laatste tijd
niks lekker.’
‘Eet ze wel goed?’ vraagt de boerin en dan kijkt ze bezorgd
als Willie haar hoofd schudt.
‘We hebben niet veel om te eten, juffrouw Verhoog.’
‘Och lieverd, wat naar voor haar en voor jou natuurlijk ook.
Wacht even, ik zal wat spek, kaas en boter in het mandje
doen en hier heb jij alvast een appel. Die kun je onderweg
lekker opeten. En doe je moeder maar de groeten van me en
wens haar beterschap.’
‘Dat zal ik doen, juffrouw Verhoog,’ piept Willie, maar ze
kijkt erg verdrietig. ‘De dokter zei dat ze veel moet rusten.’
‘Zei de dokter ook wat ze mankeert?’
‘Ja, dat wel, maar het was een vreemd woord; ik heb niet
onthouden wat het was. ‘
De boerin weet het ook niet en zegt te hopen dat het spoedig
weer wat beter zal gaan.
Als Willie thuiskomt, is moeder Mia wel blij met het geld en
de lekkere dingen die de boerin van de Wilgenhoeve in het
mandje gestopt heeft, maar ze voelt zich te ziek om er echt
van te kunnen genieten. Ze weet dat versterkende middelen
goed voor haar zijn, maar of ze nog herstelt van haar slopende ziekte is erg onzeker. De bezorgde blik van de dokter
zegt haar genoeg.
‘Paste de japon, Willie?’ vraagt ze en Willie knikt enthousiast.
‘Hij zit als gegoten, zei de boerin en als je weer op de hoeve
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komt, zal ze je een groot compliment maken.’
‘Het zal voorlopig niet lukken naar de Wilgenhoeve te gaan,
meissie, want ik voel me niet zo best.’
‘Dat heb ik de boerin ook gezegd en toen vroeg ze wat je mankeerde; ik heb toen maar gezegd dat de dokter een vreemd
woord voor je kwaal had.’
‘Ja, de dokter gebruikt altijd van die ingewikkelde woorden,
maar het zal wel weer overgaan.’ Mia weet precies wat de
dokter gezegd heeft en ze heeft ook begrepen dat haar kwaal
niet vanzelf over zal gaan, maar ze vindt het niet nodig haar
lieve kind nu al de stuipen op het lijf te jagen. Eens zal ook
haar het onvermijdelijke duidelijk worden. Ze moet haar leven zien te rekken voor haar kleine meid, maar de gedachte
alleen al haar ooit aan haar lot te moeten overlaten, stemt
haar intens verdrietig. Het lieve kind doet alles om het haar
maar zo makkelijk mogelijk te maken en gelukkig is Willie
gezond. Jammer dat ze haar niet wat meer en betere voeding kan geven, want ze is in de groei en heeft goed eten nodig. Nu ze wat geld voor het naaiwerk gevangen heeft, kan
er weer het hoogstnoodzakelijke in het kruidenierswinkeltje
van Cora Delfgauw gehaald worden.
‘Wil jij vóór het eten nog even naar Cora lopen, Willie?’
vraagt ze dan ook.
‘Wat moet ik halen, moe?’
‘Haal maar een pond rijst, een half pond suiker en een pond
spliterwten.’
‘Mmm, lekker! Rijstebrij met suiker,’ straalt Willie en moeder Mia laat het maar zo. Ze gunt het haar meissie, maar
zelf had ze iets anders en eenvoudigers in haar hoofd. Enfin,
nu haar vreugde maar niet bederven; niet alle dagen hoeft
schraalhans keukenmeester te zijn.
‘Heb je centen, Willie?’ vraagt Cora Delfgauw als Willie opsomt wat ze nodig heeft. De doorgewinterde Cora kent haar
pappenheimers en ze weet dat het bij Mia Bodijn geen vetpot is. Helaas is het in veel gezinnen zo. In schrijnende gevallen knijpt ze vaak een oogje dicht en neemt genoegen met
de belofte dat er betaald zal worden zodra er weer voldoende
geld is. Of ze de belofte ook helemaal serieus neemt, is maar
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de vraag, want van de wind kan ze niet leven.
‘Ja, ik heb net naaiwerk afgeleverd en ook geld gebeurd.’
‘Goed zo!’ prijst de winkelierster haar klantje. ‘Je moeder
vindt het zeker wel fijn dat je van school af bent, hè?’
‘Moe voelt zich niet goed en ik ben blij dat ik haar nu kan
helpen,’ bevestigt Willie het vermoeden van Cora. ‘Maar nu
moet ik gaan, hoor! Dag!’ Willie doet de drie grauwe zakjes
in haar mandje en huppelt de winkel uit. Het water loopt
haar in de mond als ze denkt aan de heerlijke rijstebrij met
suiker. De boerin van de Wilgenhoeve heeft een kluitje boter in haar mandje gestopt; misschien mag ze daarvan een
beetje door de rijstebrij roeren.
Omdat Mia Bodijn niet meer in staat is naar afgelegen boerderijen en de villawijk bij de stad te lopen om klanten de
maat te nemen, wordt het naaiwerk allengs minder. Willie
is te klein en te onervaren om die taak van haar over te nemen, zodat Mia nadenkt over andere dingen waarmee geld
te verdienen valt. Zij komt op het idee was- en strijkgoed bij
de betere stand op te halen en als het gewassen en gestreken
is weer terug te bezorgen.
Willie is nu de hele dag thuis, dus zij kan een flink deel van
die taken verrichten. Ze is wel erg jong, maar ze weet van
wanten.
‘Ga eerst maar bij de mensen langs voor wie ik ooit naai- of
verstelwerk heb verricht,’ zegt moeder Mia als Willie met
haar mand op stap gaat. Ze weet de klanten wel te vinden
en als ze bij de vrouw van de bovenmeester komt, kijkt die
haar medelijdend aan.
‘Is die mand niet een beetje te zwaar voor jou, Willie?’ vraagt
ze. ‘Wassen en strijken doe ik zelf, maar ik heb nog wel wat
kleren die versteld moeten worden.’
‘Als het niet te veel is, kan het er nog wel bij,’ meent Willie,
maar de vrouw van de meester schudt haar hoofd. Ze heeft
echt met het jonge meisje te doen en weet van haar man, die
in het armenbestuur van de parochie zit, dat het gezinnetje
van vrouw Bodijn het erg zwaar heeft. Ze juichte het destijds
toe dat haar man het voor elkaar gekregen had, dat Mia
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Bodijn een geringe vergoeding uit de armenkas toegewezen
kreeg, maar het was te veel om van dood te gaan en te weinig om ervan te kunnen leven. Maar dan bedenkt ze plotseling dat ze nog een oude kinderwagen op zolder heeft staan.
Zelf uit de kleine kinderen heeft ze dat ding niet meer nodig,
maar Willie kan de wagen goed gebruiken om er was- en
strijkgoed en zo nodig een berg verstelgoed in mee te nemen.
Ze biedt hem Willie aan en die is dolenthousiast.
‘Ja, dat is een uitkomst, juffrouw!’ reageert ze en samen halen ze de kinderwagen van de zolder.
Het is slecht weer als Willie de volgende dag met de kinderwagen op stap gaat. Haar doel is de villawijk van de stad.
Ze kent de weg op haar duimpje, want moeder heeft er met
haar fijne naaiwerk nogal wat trouwe klanten. Meestal beperkte het zich tot nieuwe kleding, waarvoor de klanten de
maat moest worden genomen. En dat is nu juist het grote
probleem. Verstelgoed hebben dit soort rijke mensen nauwelijks, dus is ze op zoek naar was- en strijkgoed. De kinderwagen biedt voldoende ruimte om een hele berg mee naar
huis te nemen.
‘Magge wij het kindje effe zien, juffie?’ roept een stel opgeschoten jongens, maar Willie schudt haar hoofd en zegt dat
er geen kindje in de wagen ligt. Maar daar nemen de jongens geen genoegen mee. ‘Geen kindje ín de wagen, maar
wel een leuk kindje ervóór,’ roepen ze. Hoewel Willie protesteert, zijn ze het er onderling over eens dat dat leuke kindje
in de wagen thuishoort en dat zij haar moeten voortduwen.
‘Niet doen!’ gilt Willie als een paar stevige knapen haar
oppakken en pardoes in de wagen smijten. ‘Lummels!’
schreeuwt ze, maar de knapen krijgen door haar protesten
steeds meer lol. Als ze probeert uit de wagen te klimmen,
wordt ze weer teruggeduwd en de jongens maar rennen. Op
een hoogte laten ze de wagen los en die gaat uit zichzelf rijden, steeds harder, want het is een vrij steile hoogte. Wat de
knapen niet in de gaten hebben is, dat de wagen recht op het
water aan koerst. In paniek rennen ze erachteraan, maar ze
zijn te laat. Met een plons belandt de kinderwagen met Willie erin in het water en verdwijnt onder het oppervlak. De
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schrik slaat de knapen om het hart, want wat bedoeld was
als een geintje dreigt uit te lopen op een ramp.
Gelukkig fietsen er enkele mannen langs die het ongeluk
hebben zien gebeuren en zonder zich te bedenken springen
twee van hen de wagen achterna en halen het ding, met Willie er half uithangend, uit het water.
Willie komt snel tot haar positieven, maar geeft vuil water
op. Het gebeurt allemaal in een buitenwijk van de stad en
de mannen dragen haar naar de dichtstbijzijnde villa, waar
een arts gewaarschuwd wordt. Die vindt het raadzaam het
kind in zijn koetsje te dragen, opdat hij haar naar het ziekenhuis kan rijden.
In het ziekenhuis staan nonnetjes klaar om haar over te nemen en onder de wol te stoppen.
Intussen staat moeder Mia met de weinige krachten die ze
nog heeft, te strijken. Aan de ene kant hoopt ze dat Willie
met een berg was- en strijkgoed terugkomt, maar aan de andere kant ziet ze er ook tegen op. Willie doet haar best, maar
het is tenslotte nog maar een kind. Wassen kan ze wel, maar
strijken moet ze toch zelf doen, want de klanten mogen niets
te klagen hebben, anders haken ze af en dan zijn ze verder
van huis.
Mia rust even uit en zet een kopje thee. Ze had eigenlijk
verwacht dat Willie tegen theetijd thuis zou zijn, maar ze is
er nog niet. Enfin, maar rustig afwachten tot ze komt. Maar
als ze een uur later nog niet thuis is, wordt ze ongerust en
gaat naar buurvrouw Dora Schuiling.
‘Willie is er nog steeds niet, Dora; waar zou ze nou kunnen
zitten?’
‘Die kinderwagen is voor Willie een nieuwtje en ze probeert
natuurlijk een hele berg wasgoed te vergaren,’ meent Dora
en dat klinkt Mia vrij aannemelijk in de oren. Ze gaat maar
naar haar eigen huis en neemt de strijkbout weer op. Toch
is ze er niet gerust op en loopt telkens naar het raam om te
zien of ze er al aankomt.
Tegen etenstijd is Willie er nog niet en dan maakt Mia zich
grote zorgen. Ze haalt zich van alles in haar hoofd en weet
niet wat ze doen of laten moet.
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Terwijl moeder Mia zich grote zorgen maakt om het uitblijven van haar kind, is Willie wat meer tot zichzelf gekomen.
Als het nonnetje vraagt hoe het gaat, knikt ze, maar zegt:
‘Moe weet niet waar ik blijf en ze zal ongerust worden.’ Dikke tranen lopen over haar wangen en ze kijkt de non met
een ongelukkig gezicht aan. ‘Moe zal erg in angst zitten,
want het gebeurt nooit dat ik niet op tijd thuis ben.’
‘Ik ga wel overleggen wat we eraan kunnen doen,’ zegt de
non en met wapperende rokken verlaat ze de zaal. De andere patiënten kijken nieuwsgierig naar het meisje met haar
boerse taaltje dat die middag is binnengebracht. Van de non
hebben ze gehoord dat het meisje Willie heet en in het water
gevallen is.
‘Je moeder zal zo wel komen,’ probeert een wat oudere vrouw
haar te kalmeren, maar Willie schudt haar hoofd.
‘Moe weet niet waar ik ben en bovendien kan ze het hele
eind vanaf ons dorp tot hier niet lopen.’ Ze heeft het snikkend gezegd en haar zaalgenoten hebben met haar te doen.
Maar dan komt de non terug met de boodschap dat een loopjongen van het ziekenhuis naar haar moeder gestuurd is om
haar op de hoogte te stellen.
Voor het ogenblik is Willie gerustgesteld, maar ze heeft nog
een zorg. Ze was zo blij met de oude kinderwagen die ze van
de vrouw van de bovenmeester gekregen heeft, maar nu
weet ze niet waar die gebleven is. Maar ook dat probleem
wordt in de loop van de dag opgelost als mevrouw Christina
Chaudron haar in het ziekenhuis komt bezoeken om te kijken hoe het met haar gaat. Ze vertelt dat Willie bij haar is
binnengebracht na haar onvrijwillige duik in de vijver en
dat de oude kinderwagen bij haar in de schuur staat.
‘De kinderwagen is alleen maar nat, maar verder is er – zo
op het oog – niets aan kapot. Als je beter bent, kun je hem
komen ophalen en dan is-ie zeker allang weer droog. Zorg
maar dat je vlug weer opknapt, hoor! Op dit briefje staat
mijn adres.’ De deftige dame drukt Willie het briefje in haar
hand en neemt afscheid.
‘Zo! Dat was hoog bezoek,’ menen de vrouwen op de afdeling
en Willie stijgt zowaar in hun achting.
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Mia Bodijn is na uren wachten ten einde raad. Nogmaals
loopt ze naar buurvrouw Dora Schuiling, maar die kan haar
ook niet helpen. En dan komt de loopjongen van het ziekenhuis met de onheilstijding dat Willie een ongeluk gehad
heeft en in het ziekenhuis in de stad ligt. De jongen wordt
overstelpt met vragen, maar hij weet van niets. Hij heeft
zijn boodschap gedaan en dankt Mia voor de stuiver, die ze
de jongen van haar armoedje geeft.
‘Hoe kom ik nou in het ziekenhuis, Dora?’ vraagt ze vertwijfeld, maar gelukkig heeft Dora een voorstel. Haar man zal
bij de boer waar hij werkt, kapwagen en paard te leen vragen om haar naar het ziekenhuis te rijden. Dora, die Mia in
veel dingen tot steun is, gaat mee.
Het is guur buiten, maar in de kapwagen is het behaaglijk.
Maar echt behaaglijk voelen de vrouwen zich niet. Vooral
Mia blijft zich hardop afvragen wat er toch met Willie gebeurd kan zijn.
‘Laten we nou maar kalm blijven tot we in het ziekenhuis
zijn, Mia,’ zegt Dora en dan berust de vertwijfelde moeder
maar in de gegeven situatie. Ze is blij als het rijtuig voor de
ingang van het ziekenhuis stopt. De man van Dora zegt te
zullen wachten op hun terugkeer en Mia gaat aan de arm
van haar buurvrouw naar binnen.
‘We komen voor Willie Bodijn,’ laat Mia een non achter een
balie weten.
‘Oh Willie, dat is zeker het jonge meisje dat in het water
gelegen heeft,’ veronderstelt de non en daar schrikken de
vrouwen van.
‘In het water?’ stamelt Mia. ‘Daar weten we niks van! Is ze
er slecht aan toe?’
‘Ik geloof dat het al wat beter gaat; komt u maar gauw mee,
dan zal ik u naar de zaal brengen waar ze ligt.’
‘Moe!’ huilt Willie als de twee vrouwen met de non de zaal
binnenkomen. ‘Ik ben zo blij dat je er bent, want ik wist wel
dat je je ongerust zou maken.’ Ze komt overeind en slaat
haar armen om de hals van haar lieve moeder en zoent haar
op beide wangen. De vrouwen en meisjes op de zaal bekijken
het innige tafereeltje met een glimlach, maar Willie heeft
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alleen oog voor haar moeder.
‘Vertel nou eens wat er gebeurd is, lieve schat. De zuster zei
dat je in het water gevallen bent.’
‘Die rotjongens hebben mij erin geduwd!’ Willie wordt weer
nijdig als ze eraan denkt, maar Mia begrijpt er niets van.
‘Welke jongens en waarom en waar is het gebeurd?’ Gespannen vuurt Mia de vragen op haar dochtertje af en die zakt
terug in de kussens en vertelt half snikkend het hele verhaal.
‘Weet je ook wie de mannen zijn die je uit het water gered
hebben?’ wil Dora weten, maar Willie schudt haar hoofd.
‘Nee, dat weet ik niet. Wel weet ik dat ze me doornat een
villa in gedragen hebben en dat ik de eerste verzorging heb
gekregen van een lieve mevrouw. Haar naam en adres staan
op dit briefje.’ Ze geeft haar moeder het briefje en die leest
Christina Chaudron. Ze kent de vrouw niet, maar wel de
straat waar ze woont en ze weet dat dat een deftige buitenwijk van de stad is. Ze heeft daar enkele vaste klanten en
daar was haar dochtertje zeker naar op weg. ‘Ze is me ook al
komen bezoeken.’
‘Hier?’
‘Ja, ze kwam kijken hoe het met me gaat en de kinderwagen
staat bij haar in de schuur. Hij is alleen maar nat, maar
verder mankeert er niks aan. Als ik beter ben, mag ik hem
komen halen.’
Mia is blij dat haar kind geen al te nare gevolgen aan het ongeval heeft overgehouden, maar de behandelend arts vindt
het nodig dat zij nog enkele dagen ter observatie in het ziekenhuis blijft. ‘Thuis kan ze dan nog wat bijkomen van haar
hachelijke avontuur,’ glimlacht de arts en streelt kleine Willie over haar blonde koppie.
‘We moeten weer gaan, Willie, want we kunnen de buurman
niet al te lang laten wachten,’ zegt Mia en Dora knikt. Ze
heeft zes kinderen en de oudste, die een jaar ouder is dan
Willie, past op de kleintjes. Haar wil ze ook niet te lang alleen laten.
Weer thuis ligt Mia die nacht wakker. De zorgen groeien
haar boven het hoofd. Willie blijft nog even in het ziekenhuis
en moet zich daarna nog een aantal dagen rustig houden,
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waardoor er geen inkomsten zijn. Zelf kan ze ook niet veel
meer, zodat de toekomst er somber uitziet. De paar kwartjes
die ze van de armenzorg krijgt, zetten ook niet veel zoden
aan de dijk.
Een bijkomend nadeel is dat de herfst in alle hevigheid is
losgebarsten en er dus al vroeg gestookt moet worden. Er
moeten turf en kolen worden ingeslagen, maar ze weet echt
niet waar ze het geld vandaan moet halen om dat te bekostigen. Ze is toch al moeilijk ter been, met dit koude en winderige weer. Het is voor haar bijna onmogelijk over straat
te gaan. Ze is buurvrouw Dora Schuiling dan ook dankbaar
voor haar hulp, maar ze begrijpt maar al te goed dat een
moeder met zes jonge kinderen niet steeds voor haar klaar
kan staan.
Na drie dagen mag Willie naar huis. Doordat ze vuil water
in haar longen gekregen heeft, is ze nog wat zwak en mag
ze de eerste week niets anders doen dan rusten. Moeder Mia
waakt er ook voor dat ze niet afwijkt van doktersvoorschrift,
maar het gaat wel ten koste van haar eigen krachten.
’s Avonds is ze doodop. Willie kan het niet langer aanzien en
neemt haar toch het zwaarste werk uit handen. Buurvrouw
Dora stuurt haar oudste naar het winkeltje van Cora Delfgauw om wat boodschappen te halen. Voor de familie Bodijn
een pond grutten en een potje stroop. Bij de bakker haalt ze
voor hen nog een brood, zodat ze de eerste dagen weer iets
te eten hebben, maar het zijn nou niet bepaald versterkende
middelen, zoals de doktoren voor beide patiënten hebben
voorgeschreven.
Willie is nog jong en dus is ze er alweer vlug bovenop. Van
de buurman heeft ze een mand appelen gekregen die hij enige tijd geleden bij zijn boer in de boomgaard mocht verzamelen. Door een harde wind waren ze op de grond gevallen. De
rijke boer haalde er zijn neus voor op, maar buurman wilde
ze graag hebben. Hij laat Willie en haar moeder meedelen
in de ‘rijke’ oogst. Er zitten nogal wat wormstekige appeltjes
bij, maar als de slechte stukken ervan afgesneden worden,
vormt het fruit een welkome aanvulling op de karige maal16
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tijd. Er zitten in ieder geval stoffen in die goed voor de gezondheid zijn.
Maar moeder Mia heeft steviger kost, frisse lucht en eigenlijk verpleging in een sanatorium nodig, maar haar wordt de
noodzakelijke zorg onthouden.
Als Willie voldoende is aangesterkt om de kinderwagen bij
de familie Chaudron op te halen, gaat ze – ondanks de felle
kou – op pad.
‘Kijk, jij bent weer op de been,’ zegt Christina Chaudron verrast als Willie voor de deur staat. ‘Kom er even in, want
aan de deur is het erg koud.’ Willie doet haar klompen uit
en volgt de deftige dame naar de grote keuken. Daar is een
vrouw in een lang wit schort bezig aan een groot fornuis.
Het ruikt er heerlijk naar gebraden vlees en Willie snuift de
geur met welbehagen op.
‘Lekker ruikt het hier,’ kan ze niet nalaten te zeggen. Bij de
fijne geur van gebraden vlees loopt het water haar in de mond.
‘Ruikt het bij jullie thuis minder lekker?’ vraagt mevrouw
Chaudron en Willie knikt.
‘Het komt bij ons thuis zelden voor dat er vlees gebraden
wordt,’ zegt ze en Christina Chaudron kijkt het jonge meisje met een medelijdende blik aan. Haar eigen man is directeur van een groot bedrijf en zelf komt ze ook uit een rijke
familie. Gebrek heeft ze nooit gekend en honger al helemaal
niet.
‘Lust je wel een stukje vlees, Willie?’
‘Ik kom alleen maar de kinderwagen halen, juffrouw Chaudron; u bent al goed genoeg voor me geweest.’
‘Dat was niet meer dan mijn plicht, kindje’ en het ongebruikelijke ‘juffrouw’ negerend, zegt ze tegen haar kokkin:
‘Maak even wat klaar voor het meisje, Coba.’
Terwijl Coba bezig is een bordje eten met een flinke lap vlees
voor Willie klaar te zetten, neemt Christina haar even mee
naar de huiskamer. Willie kijkt haar ogen uit. Zo’n deftige
kamer heeft ze nog nooit van haar hele leven gezien.
‘Bevalt het interieur je nogal, Willie?’ vraagt Christina glimlachend als ze de bewonderende blikken van de kleine meid
ziet.
17
NeeltjevdWilgenhoeve_WISSE_druk1_binnenwerk_zevendeproef_24-05-2012JP.indd 17

24-05-12 12:20

‘Ik heb nog nooit zo’n mooie kamer gezien, juffrouw Chaudron,’ zegt ze zacht. Haar blik hecht zich vast aan de foto van
een meisje, dat ongeveer haar leeftijd heeft.
De gastvrouw, die de blik van Willie volgt, zegt: ‘Dat was
mijn dochtertje’.
‘Was?’ Willie kijkt haar weldoenster met vragende ogen aan.
‘Helaas wel, Willie. Ze was ongeveer net zo oud als jij nu
bent, toen ze stierf.’ Christina krijgt tranen in haar ogen als
ze het zegt.
‘Oh, wat erg!’ stamelt Willie.
‘Maar het is al ’n poos geleden, hoor!’ Christina beseft dat
ze te ver gegaan is in haar confidenties tegenover het kleine meisje en ze slaat een wat luchtigere toon aan, maar ze
beseft tegelijkertijd dat ze graag haar leven in armoe had
willen slijten als ze haar dochtertje daarmee had kunnen
behouden, maar het leven komt zoals het komt, ook voor dit
arme meisje.
‘Kom, we gaan eens kijken of Coba al iets eetbaars voor je
gebrouwen heeft, Willie,’ zegt ze, haar kleine bezoekster
meetronend naar het domein van de kokkin.
‘De aardappelen zijn nog niet gaar, maar ik heb wel wat bonen en een lekker lapje vlees voor je klaargemaakt, Willie,’
zegt de kokkin, die niet alleen de wens van haar bazin begrepen heeft, maar ook de naam van haar kleine bezoekster
onthouden heeft.
‘Terwijl jij eet, ga ik even kijken of ik nog wat naaiwerk voor
je heb, Willie,’ zegt Christina en ze laat haar kleine gast met
Coba alleen.
‘Je hebt zo’n smal snoetje, dat een lekker maaltje je zeker
goed zal doen, Willie,’ zegt Coba terwijl ze haar gaste een
bord vol heerlijkheden voorschotelt. ‘Eet jij maar rustig; ik
ga door met koken en ik heb begrepen dat mevrouw op zoek
is naar naaiwerk. Daar kom je toch voor, hè?’
‘Niet alleen voor naaiwerk, juffrouw Coba, maar ook was- en
strijkgoed.’
‘Daarvoor ben je hier aan het verkeerde adres, meissie, want
we hebben hier zelf een wasvrouw, die ook de strijk voor
haar rekening neemt,’ vertrouwt Coba haar toe.
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‘Onze tuinknecht heeft de kinderwagen helemaal schoongemaakt, Willie, dus je kunt hem zo meenemen,’ zegt mevrouw
Chaudron als ze terug in de keuken komt, waar Willie nog
zit te smullen van haar bord met al het lekkers dat Coba
erop geschept heeft. ‘Smaakt het?’
‘Ja, heerlijk, juffrouw,’ zegt Willie tussen twee happen door.
Mals vlees, zoals Coba het klaargemaakt heeft, kent ze niet,
maar het smaakt er niet minder om.
‘We hadden het net over mijn overleden dochtertje, hè? Van
haar hangt nog kleding in de kast boven. Ik heb wat van
die kleren in de kinderwagen gedaan. Naaiwerk heb ik niet,
maar als de kleren je passen, mag je ze houden en Coba zal
nog wel wat etenswaar in je mandje doen, nietwaar, Coba?’
‘Jazeker, mevrouw,’ reageert de kokkin. Ze kent het verdriet
van haar mevrouw. Haar dochtertje was haar alles, maar
dat rijk niet altijd gelukkig maakt, heeft de vroege dood van
het meisje bewezen. Haar foto en kleren zijn nog de tastbare
herinneringen aan het lieve kind, want dat was de kleine
Anja. Willie heeft iets weg van Anja en misschien is dat de
reden dat mevrouw haar de kleren geeft en dat ze zo met
haar lot begaan is. Ze heeft zelfs de kolenboer opdracht gegeven op haar kosten een paar mud kolen bij de familie Bodijn af te leveren.
‘Dank u wel voor alles, juffrouw,’ zegt Willie met een hoogrode kleur bij het afscheid. Ze is overdonderd door de hartelijkheid van de deftige dame en haar kokkin. Eerst al een
bord vol lekker eten, dan een mand vol kaas en worst en
wat niet al meer en ten slotte een hele berg kleren van haar
overleden dochtertje in de kinderwagen. In een roes van geluk loopt ze achter de kinderwagen naar huis, maar daar
aangekomen vindt ze haar moeder tobbend achter de keukentafel. Het is koud in huis en er is nauwelijks nog iets te
eten.
‘Lach eens tegen mijn vuistje, moe!’ roept Willie als ze haar
moeder zo somber aantreft.
‘Er valt niet veel te lachen, schat,’ steunt moeder Mia, maar
ze kijkt verrast op als haar kind de mand met etenswaar op
tafel zet, de kleren uit de kinderwagen haalt en zegt dat de
kolenboer langskomt om een paar mud kolen af te leveren.
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‘En ik heb ook mijn buik al vol,’ lacht ze opgewekt. Ze vertelt
haar moeder over de hartelijke ontvangst in de villa van die
deftige vrouw die haar kinderwagen in de schuur had staan.
En ook van de aardige kokkin en van de deftige kamer. Haar
sprekende toetje verandert plotseling als ze vertelt over het
overleden dochtertje van juffrouw Chaudron. ‘Ze heette Anja
en was net zo oud als ik nu toen ze stierf,’ zegt ze met een
benepen stemmetje.
‘Heb je haar hartelijk bedankt voor alles?’ vraagt moeder
Mia en Willie knikt heftig.
‘Ja, juffrouw Chaudron niet alleen maar ook de kokkin. Ze
heet Coba en het is een heel lief mens.’
‘Gelukkig zijn er nog lieve mensen op de wereld, meissie,’
zucht moeder Mia. Ze is blij met alles wat Willie heeft meegebracht en ook met de toezegging dat er een paar mud kolen
bezorgd zal worden, maar haar gezondheid gaat met sprongen achteruit en daarover maakt ze zich de meeste zorgen.
Wat moet er van haar lieve kind terechtkomen als zij er niet
meer zal zijn?
Ondanks de hulp van lieve mensen, zoals Christina Chaudron, buurvrouw Dora Schuiling en de boerin van de Wilgenhoeve, gaat de situatie in het kleine huisje van moeder en
dochter Bodijn hard achteruit. Maandenlang hebben ze gesappeld om het hoofd boven water te houden, maar het gaat
niet meer.
‘Je moet maar stoppen met het ophalen van was- en strijkgoed, Willie, want ik kan het niet meer aan,’ zucht Mia op een
dag. ‘Misschien kun je nog wat verstelwerk ophalen, maar
niet meer dan je zelf kan verwerken, want ik kan het echt
niet meer.’ Dikke tranen rollen over haar wangen als ze haar
kind aankijkt. Het besef dat ze niet meer voor haar dochtertje
kan zorgen, maakt haar wanhopig. Haar wil en doorzettingsvermogen waren de laatste jaren sterker dan haar gestel,
maar nu is het vat leeg. Ze is uitgeput en ten einde raad.
‘Rust jij maar uit, moe; met de hulp van wat geld uit de armenkas en mijn verdiensten redden wij het wel,’ tracht Willie haar moeder te kalmeren, maar zij kan niet verhinderen
dat ook bij haar de tranen over haar wangen biggelen. Ze
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slaat haar armen om de hals van haar lieve moeder en vervolgens doen ze hun best elkaars tranen te drogen.
‘We kunnen niet veel nieuw werk meer aannemen, juffrouw
Verhoog,’ zegt Willie als ze wat verstelgoed bij de Wilgenhoeve aflevert. ‘Wassen en strijken gaat al helemaal niet,
want moe kan het niet meer aan. Ze huilt alleen maar dat
ze niet meer voor me kan zorgen. Dat hoeft ze voor mij ook
niet te doen, want ik heb twee handen aan mijn lijf en kan
wel voor haar zorgen.’
‘Met wat?’ vraagt de boerin.
‘Ik ben veertien jaar en kan naai- en verstelwerk aannemen
en zo nodig ga ik de was doen bij rijke mensen. Met een beetje steun uit de armenkas komen we dan de winter wel weer
door. Als moe eerst maar weer wat beter wordt.’ Ze slaakt
een diepe zucht bij de laatste opmerking en de boerin heeft
met haar te doen. Al enkele jaren komt Willie bij haar over
de vloer en ze leeft mee met het wel en wee van het dappere
meisje, dat haar zieke moeder zo goed mogelijk verzorgt.
‘Ik heb wat kleren van mezelf en een kiel van de boer die
versteld moeten worden; wil je die meenemen? Er is geen
haast bij, dus kijk maar wanneer je tijd hebt om ze te verstellen.’
‘Graag, juffrouw Verhoog,’ zegt Willie gretig. Ze werkt graag
voor de boerin van de Wilgenhoeve, want dat is zo’n lief mens.
Met de kleding die hersteld moet worden, gaat Willie naar
huis en ontdekt onderweg dat de boerin nog een stuk kaas
en een dikke worst in haar mandje gestopt heeft. Nu ze alleen maar naaiwerk kan accepteren, laat ze de kinderwagen
thuis. Ze is blij verrast en neemt zich voor er de boerin hartelijk voor te bedanken als ze het verstelde goed terugbrengt.
In het dorp gaat ze bij de bakker aan om een brood te kopen.
Boterhammen met kaas en worst zijn goed voor moe. Ze verheugt zich er al op haar lieve moeder met de gulle gaven van
de boerin te kunnen verrassen.
Thuis vindt Willie haar moeder rustend in de bedstee. ‘Ik
ben maar even gaan liggen, lieverd,’ zegt ze als ze haar dochtertje ziet. ‘Ik was wat moe.’
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‘Ik heb van de boerin van de Wilgenhoeve verstelgoed meegebracht en onderweg ontdekte ik dat dat lieve mens een
stuk kaas en een dikke worst in mijn mandje gedaan heeft.
Ik ben toen gelijk maar even bij de bakker aangegaan om
een brood te kopen. Brood met kaas en worst, dat vind je
toch zo lekker?’
‘Zeker! Erg lief van de boerin en ook van jou.’ Moeder Mia
doet haar best enthousiast te reageren, maar ze mist de
kracht om op te staan en voor het avondmaal te gaan zorgen.
Willie lost dat probleem voor haar moeder op door zelf aan
de slag te gaan.
‘Hoeveel boterhammen wil je, moe?’
‘Doe maar twee, Willie.’ Eigenlijk is ze te beroerd om te eten,
maar ze wil haar lieve zorgzame kind niet teleurstellen. Als
ze met veel moeite uit de bedstee geklommen is, wurmt ze
met moeite de twee boterhammen, waarvan er een met kaas
en een met worst belegd is, naar binnen.’
‘Lekker hè, moe?’
‘Ja, heerlijk! Jij zorgt maar goed voor me.’ Mia onderdrukt
haar pijn en smakt met haar lippen. ‘Dat is kost voor rijkelui, meissie,’ zegt ze en ze aait haar dochtertje liefdevol over
haar blonde krullen. Ze is ontroerd door de zorgzaamheid
van haar kind, maar ze moet opgewekt kijken. Hoelang nog?
‘Heb je alles al klaar?’ vraagt Fie Verhoog verrast als Willie
drie dagen later alweer op de Wilgenhoeve komt.
‘Ja, want ik moet het nu alleen verdienen. Moe moet veel
rusten. Maar voordat ik het vergeet: bedankt voor de worst
en de kaas die u in mijn mandje gestopt hebt. Ik had het onderweg pas in de gaten. Moe heeft ervan gesmuld.’
‘En jijzelf?’
‘Ja, ik ook, maar voor moe is goed eten meer nodig. Ik hoop
maar dat ze gauw beter wordt. Gisteren was de dokter nog
bij moe, maar die keek heel ernstig; ik ben er niks gerust op.’
‘Kun jij wel voldoende verdienen met verstelwerk, Willie?’
‘Ik weet het niet. Als moe me niet meer een beetje kan helpen, zal ik iets anders moeten bedenken.’
‘Ik kan wel een dienstmeisje gebruiken, Willie; wat denk je
ervan bij mij te komen werken?’
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‘Hier op de Wilgenhoeve?’
‘Ja, hier. Je zei zelf dat je twee handen aan je lijf hebt en ik
heb er alle vertrouwen in dat je die hier goed zal weten te
gebruiken. Wat vind je van mijn voorstel?’
‘Bij u zal ik graag komen werken, juffrouw Verhoog, maar ik
moet het wel eerst aan moe vragen.’
‘Doe dat, Willie. Het loopt tegen eind april, dus laten we zeggen dat je per 1 mei, wat gebruikelijk is, kan beginnen. Stel
dat maar aan je moeder voor.’
‘Ik kan gaan werken op de Wilgenhoeve, moe,’ zegt Willie
blij als ze thuiskomt.
‘Voor dag en nacht of als dagmeisje?’ vraagt Mia. Ze wil het
enthousiasme van haar kleine meid niet temperen, maar de
boodschap komt wel hard aan. Willie is bijna altijd om haar
heen en het is nog maar een kind. Wat stelt veertien jaar
nou helemaal voor. Maar dan bedenkt ze dat ze zelf ook die
leeftijd had toen ze een dienstje kreeg, maar haar moeder
was sterk en gezond.
‘Dat heb ik niet gevraagd, maar voor dag en nacht kan niet.
Ik wil ’s avonds en ’s nachts bij jou zijn. De hele dag weg vind
ik eigenlijk al wel lang, maar we kunnen de buurvrouw vragen overdag een keertje langs te komen. Wat denk je, moe?’
‘Jij bent erg gesteld op de boerin van de Wilgenhoeve, hè?’
‘Juffrouw Verhoog is altijd heel lief voor me en ik heb dan
ook gezegd, dat ik graag bij haar zal komen werken, maar
als jij het niet goedvindt, doe ik het niet, hoor!’
Mia denkt na. Hoe zal het met haar aflopen? De gedachte
haar kind alleen te moeten achterlaten bezorgt haar nachtmerries.
Zelf kent ze Fie Verhoog ook als een lieve vrouw. Zou die zich
niet over Willie ontfermen als er met haar iets gebeurt? Als ze
dan van een dienstje als dagmeisje verandert in een dienstje
voor dag en nacht, dan is haar kind onder de pannen.
‘Ik vind het wel goed, lieverd. Zeg maar dat je graag als dagmeisje komt, omdat je ’s avonds en ’s nachts bij mij wilt zijn.’
‘Vind je het niet erg, moe?’
‘Ik was net zo oud als jij nu bent toen ik een dienstje kreeg,
dus ik heb niets te zeggen; kinderen worden groot.’
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‘Groot genoeg om geld voor ons samen te verdienen, moe.’
‘Groot en sterk word je als je op de Wilgenhoeve gaat werken, want het eten is daar beter dan hier.’
‘Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Dan vraag ik of ik de
avondboterhammen thuis mag opeten en dan delen we die.
Dat is een goed idee, hè?’ Het gezichtje van Willie straalt. ‘Ik
ga het even aan de buurvrouw vertellen.’ Voordat Mia haar
kan tegenhouden is ze weg. Ze is er zó vol van dat ze iemand
in haar enthousiasme wil laten delen.
Buurvrouw Dora Schuiling, die de boerin van de Wilgenhoeve ook goed kent, is blij voor Willie en belooft desgevraagd
een oogje in het zeil te houden. ‘Ik loop af en toe wel even bij
je moeder aan om te kijken of ze iets nodig heeft, hoor!’
‘Ik wil graag bij u komen werken, juffrouw Verhoog, maar ik
kan mijn moeder niet dag en nacht alleen laten. Vindt u het
goed dat ik alleen overdag kom?’ Willie kijkt de boerin met
een verwachtingsvolle blik aan.
De boerin staat even in dubio. Riet Kroos, de eerste meid,
heeft geklaagd dat ze het steeds drukker krijgt en zeker in
het voorjaar een hulpje goed zou kunnen gebruiken. Liefst
een meisje voor dag en nacht, maar een dagmeisje zal voor
Riet ook al een flinke ondersteuning zijn. De vraag van Willie is bovendien logisch, want haar moeder is ernstig ziek.
Daardoor zijn ook de verdiensten al grotendeels weggevallen. Het kind klaagt niet, maar uit de gesprekken heeft ze al
wel begrepen dat schraalhans keukenmeester in het kleine
huisje van Mia Bodijn is. Ze is al langer begaan met het lot
van de kleine Willie en ze wil er graag aan meewerken haar
weer gezond en sterk te maken.
‘Goed, hoor! Kom alleen maar overdag. Over je loon worden
we het wel eens, maar het is wel twee keer per dag een eind
lopen.’
‘Dat ben ik gewend,’ reageert Willie opgelucht. Huppelend
verlaat ze de hoeve om het goede nieuws aan haar moeder
over te brengen.
‘Ik ben als dagmeisje op de Wilgenhoeve aangenomen, moe!’
roept ze al bij de deur. ‘En de boerin zei dat we het over het
loon wel eens zullen worden.’
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‘Ik ben er zeker van dat Fie Verhoog het goed met je zal maken, kindje. Ik ben blij voor je en maak je om mij maar niet
te veel zorgen. Samen komen we er wel uit!’ Mia heeft het
met een brok in haar keel gezegd en liefdevol aait ze haar
dochtertje over haar blonde krullen.
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Clemens Wisse
Wilgenhoeve

Clemens Wisse voelt zich nergens zo thuis als in zijn geboortestreek, om en nabij Alphen aan den Rijn. Het is vruchtbare
grond, zowel voor de gewassen als voor de fantasie: Wisse haalt er
keer op keer inspiratie uit voor zijn boerenromans.
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Neeltje van de Wilgenhoeve

Het leven van een rijke boerendochter kent veel privileges, maar
vrijheid is er daar niet een van. Dat Neeltje na de dood van haar
moeder Willie terechtkomt in het gezin van Leen en Fie Verhoog,
is dan ook geen uitgesproken zegen.
Tijdens haar jeugd lijkt alles rozengeur en manenschijn en Neeltje
groeit uit tot een mooi meisje. Ze draagt als aangenomen dochter
niet alleen de naam Verhoog, maar wordt ook volledig geaccepteerd als rijke boerendochter. Dan krijgt ze echter verkering met
Henk. Ze is smoorverliefd, maar hij is geen goede partij. Neeltje
moet trouwen met de rijke Gerrit. Daar voelt ze alleen niets voor!
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