
HOOFDSTUK III 

NOODSEINEN 

,.Dora, je gaat toch zeker ook mee?" vroeg Willy, 
terwijl ze den volgenden middag in hoed en mantel 
de zitkamer binnentrad, gereed om dadelijk met Hans 
naar het huis te kunnen gaan, als hij zich aanmeldde. 

,Kind, 'k wilde dat ik kon. Dan had je er mijn ge~ 
waardeerden raad nog bij! Maar 't gaat niet, Rina 
heeft immers haar vrijen middag. 0, dat wist je niet, 
dat zij liever een middag vrij had dan een avond, toen 
ze hier kwam. Ze heeft hier heelemaal geen familie, 
ze is van buiten, weet je, en zoo in den middag kan 
ze nog eens beter boodschappen doen. Mij is het ten 
slotte het zelfde." 

,.En je hebt vandaag nogal twee gasten aan tafel! 
Hoe speel je dat klaar, aileen?" zei Willy verwijtend. 

,.0, maar ze is om vij£ uur wei weer thuis!" ant~ 
woordde Dora. ,.Trouwens, het meeste is al gedaan, 
en als we om half zeven eten, heeft ze tijd genoeg 
voor wat er nog te koken valt. Maar ik kan moeder 
niet aileen Iaten, met haar kwaal. en met bellen en 

" zoo. 
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,He, kan je dan niet wat later komen, als Rina er 
is? 'tIs maar even den hoek om, een minuut of wat! 
Toe, doe het maar." 

,.Denk je aan de booze wereld?" spotte Dora pia ... 
gend. ,.Meen je dat onze lieve stadgenooten zullen 
zeggen: ,Kijk eens, mijnheer Marcus gaat met z'n 
nieuwe vrouw een huis zoeken?" 

,.He, Dora, dat moet je niet zeggen, dat vind ik 
heusch niet prettig!" Willy bloosde, onaangenaam 
aangedaan door Dora's wat ongepaste spot. ,lk ben 
toch gisteren met mijnheer Verhaven, de aannemer, 
66k aileen naar het huis geweest! Wat een onzin! 
Maar je meent er niets van, is 't wel?" 

,Och, z66 hevig zullen de buren zich wel niet voor 
onze zaken interesseeren! Maar je kan toch nog wei 
tegen plagen, Willy? Vroeger lachte je mee met elk 
pretje!" 

,Maar dit is geen pretje, Dora! Enfin. ik weet wei 
hoe je 't bedoelt, hoor. En als ik je vraag toch na te 
komen, als je weg kan, dan is het werkelijk om je 
raad te doen, want ik heb alles eens goed overdacht 
en kan je wei zeggen dat mijn besluit vast staat, maar 
ik ben dankbaar voor ieders opinie en zal er mijn 
voordeel mee doen." 

,Nu, ik zal zien wat ik doe. Dan bel ik wel gewoon 
aan, he? Daar is Hans ook, ga nu maar ineens, des te 
gauwer ben je weer terug." 

Ze bracht Willy naar de deur en vertelde ook 
Hans dat ze nog hoopte na te komen. 
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Zooals Willy daar naast Hans voortwandelde, was 
ze maar weinig kleiner dan hij. Met stevige passen 
stapte zij voort, rechtop, de oogen vol belangstelling 
voor het straatleven harer geboorteplaats, dat in de 
verloopen jaren heel wat drukker was geworden, ook 
al door de gedeeltelijke demping van de W estergracht, 
waar het tram ... en autoverkeer heel wat vertier bracht . 

.,'n Mooie stand, hier," zei Hans, toen ze het onge ... 
dempte gedeelte bereikten, waar de deftige oude 
huizen zich tusschen de stammen der zware iepen 
door, in het grachtwater spiegelden. 

,Je bent hier bijna in het centrum, vlak bij trams 
en winkels, en toch is het hier zoo rustig en stil also£ 
je niet in een groote stad was." 

,Ja, en voor mijn doel is de stand ook al bijzonder 
geschikt, vind je niet, Hans?" 

,.Ja, zeker! Hier zijn we er. 'n Mooie gevel, he? 
Gek, ik ken je oude huis bijna aileen van de achter ... 
kant. In onzen tijd gingen we immers nooit anders 
dan door het tuinpoortje! Eigenlijk geloof ik niet dat 
ik ooit bij jelui ben gekomen door de officieele in ... 
gang." 

.,Bij mijn weten tenminste niet! Omgekeerd gaat 
het mij bij je moeders huis precies eender. Daar moet 
ik ook telkens weer even kijken of ik er wel werkelijk 
terecht ben, als ik er voorsta." 

.,Je weet misschien wel. dat May's ouders inder ... 
tijd ook hier woonden, een eindje verder?" zei Hans 
ernstig. 
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,Ja, ik weet het nog, van je verlovingsreceptie die 
ik toevallig juist kon bijwonen. Ze zijn later gaan ver .... 
huizen, niet?" 

,Ja, en ze zijn ook al dood, kort na ons trouwen. 
Er zijn nog twee broers van May, een in IndH~ en 
een in Engeland, dus die heb ik nooit van heel dicht .... 
bij leeren kennen." 

,Dus met May was je eigenlijk alles ineens kwijt, 
arme Hans! Behalve je moeder en Dora dan, die 
heb je gelukkig vlakbij." 

,Ja, gelukkig!" zei Hans, terwijl hij de sleutels 
uit Willy's hand aannam en het slot opende van 
de deftige gebeeldhouwde voordeur van haar 
huis. 

,Wat gaat zoo'n huis er direct uitzien als 't een 
paar weken heeft leeggestaan!" zei Willy, terwijl ze 
met de voet wat papieren, circulaires en krantjes die 
nog steeds door de brievenbus schenen binnengewor .... 
pen te worden, opzij schoof. 

,0, dat is maar droog vuil!" troostte Hans, ,als 
die boel is opgeveegd, ziet het er heel anders uit. 
Mooie vestibule, zeg! Maar een onderhoud, dat witte 
marmer!" 

,Ja, maar dat laat ik toch zoo!" zei Willy beslist. 
,Dan maar wat meer werk, maar dat mooie marmer 
laten vervangen door rubber of hout, ik denk er niet 
aan!" 

,'k Zou het ook zoo Iaten, als ik jou was. Welke 
deur is dit nu?" 
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,.Oat was de wachtkamer. Kijk eens, wat een 
ruimte, he?" 

,Kolossaal. Mooi licht ook, met dat extra raam .. ,, 
opZIJ. 

,Dan moet je vader's vroegere spreekkamer zien!" 
zei Willy, terwijl ze een deur verder ging. ,Is dat 
geen ideaal zitkamer voor een groot gezin? Die ruime 
erker, en dan die twee groote ramen, en kijk dat uit..
zicht eens!" De erker die aan de zijkant van 't huis 
was, hood een prachtig gezicht langs de stille, spiege..
lende gracht, dat deed denken aan het schilderstuk 
van een meester. 

,Prachtig!" prees Hans. ,.En dit kleinere kamer..-
t . ?" Je. 

,Oat was vader's apotheek. En dan heb je hier 
nog de tuinkamer, daar heeft grootvader voor Iaten~ 
huurders nog die groote serre Iaten aanbouwen. En 
daarnaast, die deur is van de provisiekamer, kijk eens, 
er zou met gemak een ledikant kunnen staan, zoo 
ruim. Die bijkeuken hier vind ik rommelig. Ik voor 
mij zou die liever bijtrekken bij de keuken, die niet 
al te groot is." 

,Ja, Willy, maar als je centrale verwarming neemt. 
is zoo'n bijkeuken net uitstekend geschikt om er de 
ketel en de heele stokerij onder te brengen, vergeet 
dat niet!" 

,Zie je, daarvoo.r moet je nu weer zoo'n practische 
man bij je hebben!" lachte Willy onbevangen. ,Nu, 
je hebt beneden alles gezien, behalve de kelder, maar 
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dat geloof je wei, niet? En kom nu maar naar hoven, 
ik ben benieuwd of je mijn oude speelkamer nog kan 
vinden, zeg I" 

,Dat geloo£ ik wei," zei Hans, terwijl hij Willy 
voorging op de breede eikenhouten trap. 

,Het is hier te donker, Will, daar moet wat op 
verzonnen worden," zei hij halfweg stilstaande . 

• .Ik heb de trap nooit anders gekend, maar je hebt 
gelijk, Hans! Kijk, dit is de zijmuur, zou daar geen 
raam in kunnen worden gemaakt?" 

,Dat moet worden aangevraagd, om 't uitzicht en 
de vrijheid van de buren, begrijp je. Maar voor zoo'n 
glas-in-lood-raam geven ze wei toestemming." 

,Jongen, alweer extra kostenl" schrikte Willy op. 
,Nu, dat behoeft tegenwoordig niet zooveel te 

zijn!" stelde Hans haar gerust. ,Je wilt er toch ook 
geen artistiek geschilderd raam in Iaten zetten?" 

,Neen, natuurlijk niet. Nu, we zullen dat maar vast 
noteeren. Dus hier op de trap een raam. Zoo, nu 
hoven." 

,Dit was de speelkamer." Zonder aarzelen liep 
Hans toe op de laatste deur op de bovengang, en 
opende die. Het nog heldere daglicht viel naar binnen 
door de groote balcondeuren, ter weerszijden waar
van nog andere vensters het Iicht doorlieten. 

,Zoo' n kamer zou ik nu niet bepaald voor speel
kamer kiezen, met dat balcon aan de straatzijdel" zei 
Hans, terwijl hij neerkeek op de rond-afgeloopen 
gladde keien beneden hem. 
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,'t K6n toen zeker niet anders," zei Willy naden .. 
kend . .,Je moet denken. vader nam vrijwel de heele 
benedenruimte in beslag. dus hier hoven moest moe .. 
der zien dat ze alles verdeelde. Dit zou een pracht .. 
zitkamer zijn." 

,Ja. en dan hiernaast die slaapkamer en daarnaast 
nog dat kleine kamertje. Als je verstandig doet, dan 
maak je daarvan nog een badkamer, en geeft het een 
extra deur op die slaapkamer. Dan heb je hier een 
prachtig apartement, zit .. slaap .. en badkamer. En dan 
hier nog deze drie kamers, die kan je houden bij de 
tweede badkamer. Neen. Willy. 't huis is er prachtig 
voor geschikt om er een pension van te maken! 
Die kamers hierboven, zijn die goed genoeg voor 
jezelf? Want gewoonlijk houd je niet veel moois 
over als je de goede kamers voor anderen be .. 
stemt." 

Het deed Willy goed, dat Hans dat zoo hartelijk 
bedacht. 'tWas toch wei heel wat anders, zoo'n ern .. 
stig verstandig mensch naast je te hebben en niet 
aileen alles te moeten besluiten! Ze had al vaker in 
haar leven zelfstandige besluiten moeten nemen, maar 
in een geval als dit, waarbij ook de financien een 
groote rol speelden, was het een prettig gevoel te 
weten dat er een vertrouwde was, die niet om gewin, 
maar zuiver uit een gevoel van vriendschap, je terzijde 
wilde staan! 

,Kom mee naar hoven!" zei Willy daarom met iets 
heel warms in haar oogen, dat haar gelaat verrassend 
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vermooide. ,Dan kan je zelf zien wat een ruimte daar 
nog over is." 

Samen beklommen ze nu de trap die voerde naar 
de bovenste verdieping en bezichtigden de vier ruime 
kamers die, zij het ook dat ze wat hooger lagen, toch 
dezelfde gemakken boden als de daaronder gelegene. 

,En hier is nog een kofferkamer, Hans, en kijk eens 
wat een kamer voor de dienstboden! Ik begrijp wei 
dat ik er meer dan een zal noodig hebben in dit groote 
huis, maar ik wil alles in de puntjes in orde hebben!" 

,Dit zijn heel goede kamers," bevestigde Hans, ter ... 
wijl ze weer naar beneden gingen langs de hoJ ... kJin ... 
kende leege gangen en trappen. ,Ja, je kan hier best 
een mooi pension van maken, Willy, als het je werke ... 
lijk ernst ermee is. Maar er zal heel wat aan ten koste 
gelegd moeten worden, wil je 't goed krijgen! Niet 
alleen aan verbouwing en opknappen, denk eens aan, 
je moet het heele huis meubileeren ook. En, je neemt 
me niet kwalijk, is 't wei. zoo'n oude vriend als ik 
ben mag dat wei vragen, kan je dat alles geldelijk 
wel klaarspelen? Want als je je ervoor in schulden 
moet steken, of aileen maar van contanten ontblooten, 
begin er dan niet aan, dan loop je te veel risico, 
Willy!" 

,Maar Hans, also£ ik daaromtrent voor jou gehei ... 
men had! Neen, ik kan er wei komen, ook al kost het 
wat. Je weet, ik heb wei iets van vader en moeder, 
en ook van Grootvader kreeg ik nu pas nog een 
duitje erbij. Natuurlijk zal 't een heele hap uit mijn 
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bezit zijn, maar ik waag het er op. Om stil te zitten, 
neen, Hans, daar voel ik niets voorl En hoe meer ik 
er over denk, hoe natuurlijker het me lijkt dat ik, 
in 't be zit van z66' n geschikt huis, hier een werkkring 
ga scheppen." 

Ze waren in de groote kamer aan de straatzijde 
binnengegaan, en wachtten daar de komst van Dora 
a£. 

,lk kan mijn gastvrouwelijke plichten maar slecht 
waarnemen!" lachte Willy, terwijl ze rondzag in de 
leege, stoffige ruimte. ,Zelfs geen stoel kan ik je aan .... 
hi eden! Hier in de vensterbank, dat zou nog 't eenige 
zitplaatsje zijn, maar kijk eens wat een sto£1 En dan 
jij in je keurige blauwe pak!" 

,Maar ik heb een groote zakdoek in mijn zak, kijk 
maar! Daar veeg ik het ergste wei mee weg, zie je, 
en nu kunnen we hier tenminste zitten terwijl we 
wachten. Ga maar gerust zitten!" drong hij aan, ,je 
ziet, geen stofje ligt er meer op!" 

,Maar je zakdoek ziet er uit also£ je er de kachel 
mee hebt gepoetst!" plaagde Willy, terwijl ze in de 
breede vensterbank plaats nam en Hans met een 
gebaar uitnoodigde naast haar te komen zitten, wat 
hij ook deed. ,Durf je die zakdoek thuis aan je juf .... 
frouw Iaten zien?" 

,Durvenl Durven! Zoo zit ik niet onder haar pan .... 
toffell" weerde Hans af. 

, J e moeder en Dora vertelden me dien eersten 
avond 't een en ander over je tegenwoordige huis .... 
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houdster. 't Gaat niet erg, is 't wei, Hans?" vroeg 
Willy vertrouwelijk. 

,Neen ...... tenminste ...... ik wilde wei dat ik ze 
met goed fatsoen kwijt was!" Het klonk bijna als een 
noodkreet, vond Willy, en ze ging daarom door op 
het onderwerp, dat Hans toch niet zoo heel welkom 
scheen te zijn. Maar als hij haar bij het huis wilde 
helpen, waarom zou zij dan niet belang stellen in 
wat hem zoo na aanging! 

,Hoe is ze voor je kinderen? Hans, ik heb ze nog 
heel niet gezien, die kleintjes van jou!" 

,Morgenmiddag hebben ze vrij van 't frobellesje, 
de twee grootsten. Dan mogen ze een uurtje bij groot~ 
ma komen. De juffrouw brengt ze dan, en je zal ze 
meteen te zien krijgen. Dan kan je zelf eens beoor-
deelen wat voor persoontje dat is," zei Hans gemelijk. 

,Ze is nog vrij jong. niet?" 
,Even dertig. En knap van gezicht en figuur en 

" zoo. 
,Hoe kom je aan haar?" 
,Van een bureau, je weet wei. Ze had mooie ge-

tuigschriften, en zoo. Ach, en ik was blij dat ik toen 
zoo gauw wat had, begrijp je? De vorige was zoo 
plotseling vertrokken .- die was niet heelemaal eer-
lijk .- en Janna had de hand en vol met het heele 
huishouden en de drie kleintjes." 

,Ja, en toen nam je maar wat je het beste voor-
kwam, ik begrijp het wei. W aarom wil je ze kwijt, 
Hans? Of ben ik onbescheiden?" vroeg Willy ver--
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schrikt, toen ze Hans' voorhoofd zag rimpelen en 
zijn bios zag. 

,Och ...... onbescheiden, wei neen! Maar ...... nu 
ja, ik heb ze niet graag om me heen ...... hoe zal 'k 
zeggen ...... 'n beetje opdringerig en zoo ...... " 

,,lk begrijp het wei, Hans," zei Willy zachtjes, 
,iedereen is maar niet geschikt om de huishouding 
van een jongen weduwnaar met kinderen te leiden! 
Je moest iemand hebben die wat ouder was, Hans!" 

, J a, maar te oud is ook weer niet goed, om de kin..
deren, begrijp je, Will? Och, zie je, mijn intieme vrien ... 
den, en moeder en Dora ook, denken, en zeggen 
soms, dat ik het beste zou doen weer te trouwen, maar 
daarover k~m ik nu eenmaal nog niet denken! May 
en ik waren zoo gelukkig, Willy, en acht zulke jaren 
kan je maar niet in een oogenblik uit je gedachten 
zetten. Zie je, ik ben nog jong, en niemand kan van 
me verwachten dat ik, als ik weer trouw, het aileen 
maar om de kinderen zal doen. Dat klinkt allemaal 
heel mooi, maar op mijn leeftijd denk je toch ook 
nog wei wat om jezelf, wil je toch nog wei wat geluk 
vinden in een tweede huwelijk! Ik kan geen vrouw 
trouwen als ik niet van haar houd, al is 't dan ook 
minder dan van May! En mijn verdriet is nog te groot, 
Willy, om nu al over zoo iets te kunnen denken! 
Daarom zal 't vooreerst nog wei tobben blijven, of 
er moest op de een of andere onverwachte manier 
uitkomst zijn te vinden!" 

,Om op je juffrouw terug te komen, Hans," zei 
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Willy, in haar hart bewogen door de diep..-neerslach ... 
tige toon waarop Hans had gesproken, ,als er nu 
eens iemand te vinden was die beter geschikt was 
voor je, zou je dan van die andere af kunnen komen?" 

,,lk dien haar toch zeker zes weken te voren op te 
zeggen, maar ik zou dankbaar zijn als ik het voor..
uitzicht had dat ze ging!" zuchtte Hans. 

,,lk zal mijn best voor je doen, reken er maar op, 
jongen!" En Willy legde bemoedigend haar hand 
op Hans' arm. Deze bedekte zwijgend haar hand met 
de zijne en drukte ze dankbaar. Die Will was toch 
een beste, hartelijke meid, nog net als vroegerl Als 
ze wat voor je doen kon ...... ! 

,Daar heb je Dora t6ch nogl" zei Willy, terwijl 
ze opsprong om de voordeur voor haar vriendin te 
gaan openen. 

,Laat mij dat doen!" Hans snelde haar vooruit en 
liet zijn zuster binnen. 

,Kom ik jelui storen in je tete a tete," vroeg deze 
plagend. , J e zat daar zoo gezellig sam en op die ven..
sterbank! J a, ik ben toch nog maar even komen op ... 
Ioopen, ik ben al net zoo vol van Willy's plan als zij.
zelf! Laat me nu eens alles zien, ja?" 

Nogmaals werd de tocht door het huis onderno.
men. Dora vond het een ontzaglijke verbetering als 
er een raam op de trap zou worden bijgemaakt, en 
de indeeling der kamers leek haar ook heel ge..
schikt. 

,Je moet er natuurlijk aan denken," raadde ze, ,dat 
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je de kamers afzonderlijk 6f in combinatie kunt ver .. 
huren. Dus zoo vee! mogelijk eigen uitgang op de 
vestibule, en waar 't kan ook tusschendeuren, om een 
heel apartement te kunnen vormen, J e moet op elke 
combinatie verdacht zijn. Stel nu eens dat je een heele 
familie kon krijgen, Indische verlofgangers of zoo, 
dan zijn die graag vrij, nietwaar, en afgescheiden van 
mogelijke medebewoners. Daarom zal het meubileeren 
66k nog heel wat voeten in de aarde hebben, want je 
kunt nooit van te voren weten of je er zit- of slaap .. 
kamers van moet maken! Hoe wil je dat nu oplos.
sen?" 

,Wei," zei Willy, en men kon hooren dat ze dat 
alles reeds grondig had overdacht, ,ik maak de ka.
mers die ik mezelf had toegedacht, direct in orde. 
Ik heb meubels genoeg van mezelf voor een zit.- en 
een slaapkamer, en onverschillig of die mooie kamers 
al of niet verhuurd zijn, neem ik ineens twee kamers 
hoven in het huis. Anders zou ik misschien telkens 
weer van de een naar de andere kamer moeten ver.
huizen, naarmate ik verhuurde. En de andere kamers 
laat ik ongemeubileerd, voorloopig. Ik weet wei dat 
ze er dan niet zoo aanlokkelijk uitzien, maar de soort 
huurders die ik mij voorstel hier op te nemen. zijn 
meestal wei in 't bezit van wat eigen meubilair, en 
daarvan wil ik het dan laten afhangen wat ik er bij 
zal koopen." 

,Dat zie je goed, Willy!" zei Hans, vol respect 
voor het nuchter verstand van zijn vroeger speelge.-
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nootje. ,Geen onkosten maken voor het noodig 
. I" lS • 

.,Ja, maar nu de vaste waschtafelsl" zei Dora be.
denkelijk. .. Want die laat je toch zeker plaatsen, he? 
Hoe kan je nu den heelen tijd weer Iaten breken en 
buizen aanleggen, telkens weer zoo'n drukte en rom
me!. En als je niet weet of een kamer voor zit.. of 
slaapkamer bestemd is ...... '' 

,Ik had gedacht, om als weer t6ch toe overgaan. 
de aanleg maar voor aile kamers tegelijk te Iaten 
gereedmaken. ook voor een paar beneden. Dan laat 
ik nog geen waschtafels zetten voor het noodig is. 
Dat is een karwei dat zonder vee! rommel en werk 
kan gebeuren als de buizenaanleg er maar is," zei 
Willy bedachtzaam . 

.,Ja," ga£ Hans toe, ,er hangt zooveel a£ van de 
wenschen van je toekomstige huurders." 

,.En Iaten we nu nog eens den ouden tuin door..
wandelen!" stelde Dora voor ... AI die bekende plek,.
jes. weet je wei. Wiliy!" 

Het drietal wandelde. in herinneringen verdiept. 
door den ouderwetsch aangelegden tuin met zijn 
boschjes van seringen en sneeuwbaiien, het tuinhuis, 
begroeid met dezelfde kamperfoelie van vroeger, en 
de door slingerende paden gescheiden bloembedden. 
die verwaarloosd en doorwoekerd van onkruid in het 
late zonlicht lagen. 

,Wat lijkt dat allemaal vee! kleiner dan vroeger," 
zei Dora verwonderd . .,Dat boschje Iaurierboomen 
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leek me vroeger haast zoo groot dat we er ons allen 
achter konden verstoppen zonder dat iemand ons ooit 
had kunnen vinden!" 

,En als ik met mijn poppenwagen om aile perkjes 
had gereden," vertelde Willy, ,dan was het also£ 
ik een verre wandeling had gedaan! Wat ontgroei je 
toch alles!" 

,En die vierkante open plek hier achterin! W eet 
je nog," zei Hans met een blik in de oogen die ver 
terug scheen te zien naar zijn half vergeten kinder..
jaren, ,hier bouwden we altijd een tent, Willy, van 
jelui droogrek, met oude Iappen erover, en dan leek 
het also£ we aileen in een woestijn woonden! En nu 
lijkt het also£ er maar ternauwernood plaats zou zijn 
voor het droogrek aileen!" 

,Weet je nog dat we hier de Drie Koningen voor..
stelden, Willy, uit het kerstverhaal dat jou moeder 
je verteld had? Een ervan was zwart, zei je, en we 
vochten er haast om wie de zwarte mocht zijn. Ten 
slotte was jijzelf het, en we verfden je met kachel-
potlood uit de keuken!" Dora moest zich de lachtra-
nen uit de oogen wisschen. 

,Ja, en we legden Willy's babypop in 't houten 
aardappelschillen bakje uit de keuken, dat kwam nog 
't meest een kribbe nabij!" wist Hans zich te herin..
neren. ,En toen deden we een heelen tocht door de 
woestijn, weet je nog, en aldie gevaren die er onder..
weg te overwinnen waren! Mijn speelgoedhondje was 
een leeuw, en eindjes touw die wij op de paden had--
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den gelegd, waren vergiftige slangen! W at een ver~ 
beeldingskracht moeten we hebben gehad in dien tijd! 
En wat een ideale speelplaats was 't hier voor kin~ 
deren!" 

,Nu, als ik hier goed en wei woon," beloofde Willy 
vroolijk, ,dan maken we het tuinpoortje vrij, en als 
dan jou kinderen, Hans, bij grootma op visite komen, 
dan zal tante Willy ze hierheen halen en ze aile 
plekjes wijzen waar hun vader met zijn zusje en zijn 
vriendinnetje heeft gespeeld. En dan mogen ze hier 
net zooveel plezier maken als ze wiilen!" 

,Wat een feest!" glimlachte Hans. ,Dat is iets 
wat ik aan mijn huis zoo mis, een flinken zonnigen 
tuin voor de baby's om in te ravotten. We zijn heele~ 
maal ingebouwd, het is vlak bij een hoek, en er is 
aileen een klein, onvrij plaatsje achter de keuken." 

,Is 't je eigen huis?" vroeg Willy, toen ze weer 
door 't leege huis teruggingen en er zorg voor droe~ 
gen, ailes weer stevig te sluiten. 

,Gelukkig niet!" zei Hans met een zucht van 
voldoening. ,lk heb het telkens voor drie jaar ge~ 
huurd, en mijn derde contract loopt nu aanstaande 
Mei af. Ik ben niet van plan weer in te buren, zooals 
ik zei, de kinderen hebben een plekje noodig waar ze, 
desnoods zonder toezicht, kunnen genieten van Iucht 
en zon. N u moet een van ons altijd met hen de straat 
op, en dat gebeurt niet zoo geregeld als ik wei zou 
willen. Toen May nog leefde, ja, toen ...... " 

,Ja, May ging veel wandelen met de kleintjes," 
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zei Dora. ,Ze kon alles zoo gemakkelijk aan Janna 
overlaten, die stond voor alles!" 

,.En de juffrouw?" vroeg Willy. 
,.Nu ...... de juffrouw!" zei Dora. wat smalend. 

,Die gaat de drukke wandelwegen en winkelstraten, 
maar niet waar de kinderen eens veilig zouden kun ... 
nen ravottenl" 

,Daarom wilde ik tegen Mei naar iets anders om ... 
zien,'' maakte Hans een einde aan Dora's gemopper. 
,lk zal wat buitenaf probeeren, een huis met wat 
grond erbij. Enfin, we hebben den tijd nog. Hier zijn 
we weer thuis," zei hij, terwijl hij met Dora's sleutel 
de deur van zijn moeder' s woning opende. ,Mooi op 
tijd voor het eten!" 

Toen het drietal bij de oude mevrouw Marcus bin ... 
nentrad moesten ze verslag uitbrengen over het huis 
en de plannen, en de rest van den avond ging ge ... 
zellig voorbij met overleggen en raadvragen en ... ge ... 
ven. Onder andere kwam het ook ter sprake hoeveel 
beter het zou zijn als Willy Staring persoonlijk toe ... 
zicht hield bij alles wat er aan het huis zou worden 
gedaan, en dat dit een verblijf in A. wei noodzakelijk 
maakte. 

Gul hood mevrouw Marcus haar gast aan voor 
dien tijd haar woning als de hare te beschouwen en 
niet in een hotel te gaan, en ook Dora sloot zich 
hierbij geestdriftig aan. 

,Kind, het is heerlijk je weer eens wat in de buurt 
te hebben!" moedigde zij Willy, die wat aarzelde om 
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het gastvrije aanbod aan te nemen, dringend aan. 
,.Tot last ben je ons heelemaal niet, en we vinden 
het prettig als we elkaar weer eens wat nader komen, 
nietwaar? Moeder ziet 66k wei eens graag een ander 
gezicht dan bet mijne tegenover zich, nietwaar, moe.
dertje? En ikzelf vind bet wat gezellig. zoo iemand 
die nog eens met me gaat boodschappen doen en over 
de modes praatl" 

,Dus eigenlijk," zei Willy Iachend en geheel over .... 
wonnen, ,doe ik er jelui heiden een dienst mee als 
ik kom Iogeeren? Nu, dan neem ik Uw invitatie graag 
aan, mevrouw, en bet eerste werk zal zijn, het tuin .... 
poortje weer in gebruik te nemen. Daar hebt U toch 
niets op tegen?" 

,Neen, kind, integendeel! Dat doet me weer terug .... 
denken aan oude tijden!" 

,En hoe vindt Hans .... broer het, dat we dat allemaal 
zoo netjes in elkaar hebben gezet?" vroeg Dora, met 
een blik op zijn opgeruimd, even van de zorgvolle 
trekken der laatste maanden bevrijd gezicht. 

,Hansbroer vindt het uitstekend, en heel prettig 
voor ons aile drie!'' antwoordde hij hartelijk. ,Willy, 
is 't niet net of de vijf .... en .... twintig, wat zeg ik, de vijf .... 
en .... dertig jaar die er tusschen toen en nu liggen, 
ineens zijn weggevaagd? Zijn we niet nog net als 
vroeger, als broer en zus?" 

Even ontmoetten Dora's oogen die van haar moe .... 
der met een veelzeggenden blik, maar deze wendde 
direct weer bet hoofd af, bevreesd dat de anderen 
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de gedachten in haar oogen zouden lezen. 0. ze 
verlangde vurig dat er zou gebeuren wat ook Dora 
hoopte. maar geen wenken of toespelingen, die moes
ten vermeden worden! Als deze twee elkaar vonden. 
des te beter, maar er mocht geen gene tusschen hen 
worden opgeroepen door de ongevraagde bemoeiin
gen van derden! 

,.Mij is 't precies zoo!" antwoordde Willy open
hartig. ,De jaren hebben geen verandering gebracht 
in de oude, prettige vriendschap die wij allen voor 
elkaar hadden. Ik zal nog dikwijls genoeg bij je aan
kloppen om raad en steun!" 

,Je komt maar, kind! Het zal me een groot ge
noegen doen als ik je van dienst kan zijn. En nu ga 
ik weg, moeder! Het wordt laat, en ik heb thuis nog 
wat te werken." Meteen stond hij op en nam afscheid 
met een paar hartelijke, opgeruimde woorden. 

Toen de drie vrouwen weer bijeen zaten zei Dora, 
niet geheel zonder bijgedachten: ,.Hans was zoo goed 
te spreken, vanavond! Ik heb hem in geen tijd zoo 
opgewekt gezien, U wei, moeder?" 

,.Neen, maar je moet niet vergeten, hij vindt het 
plezierig te weten dat hij Willy met een en ander 
kan helpen. Elke man vindt dat prettig, als hij voelt 
dat er naar hem geluisterd wordt, dat een vrouw 
erkent dat er dingen en zaken zijn waarbij ze zijn 
raad noodig heeft. Hans was altijd zoo. en May over
legde alles met hem, dat hield hen ook zoo dicht bij 
elkaar. N u is er, buiten de zaken om, niemand die 
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hem voor een of ander noodig heeft. Hier, bij Dora en 
mij, gaat ailes zijn oude gangetje, en thuis, och, daar 
regelt de juffrouw de zaakjes wei. Dit met Willy nu 
heeft hem wat te doen en te denken gegeven in zijn 
vrijen tijd, en dat haalt hem weer eens even uit zijn 
verdriet, denk ik." 

,Och, ~tiles slijt tenslotte," zei Dora nadenkend. 
, 't Zou er zielig op de wereld uitzien als 't niet zoo 
was! Bij Hans duurt het misschien wat langer dan 
bij anderen, daarvoor was de slag te groot. Maar er 
zal wei een tijd komen, ook voor hem, dat hij er over ... 
heen komt, en zijn leven weer in een nieuwe richting 
stuurt." 

,Vergeten zal hij zoo gauw niet!" zei Willy, op ... 
staande om naar hoven te gaan. ,Maar mijn oude 
Hanseman is n66it een egoist geweest, en als hij nog 
voelen kan dat er anderen in de wereld zijn behalve 
hij en zijn gestorven vrouwtje, en dat hij voor ande ... 
ren een deel van zijn krachten kan geven, dan twijfel 
ik er niet aan of hij zal zich heelemaal hersteiien van 
zijn verdriet." 

Nadenkend ging Hans naar huis door de donkere, 
stille straten die vanaf het huis van zijn moeder naar 
zijn eigen woning leidden. Het had wat geregend na 
den warmen zomerdag, en daardoor was er wat 
koelte die goed deed en verfrischte na de uren die 
hij in de gesloten kamer bij de drie vrouwen had 
doorgebracht. Om moeder' s rheumatische pijnen kon 
die 's avonds, zelfs in den zomer, geen open ramen 
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of deuren velen, en verruimd haalde hij adem toen 
hij de koele nachtlucht opsnoo£. He, nu had eigenlijk 
Dora, of Willy, hem een eindje moeten wegbrengen, 
dom dat hij dat niet had voorgesteldl Willy vooral 
was dat niet gewend, zoo opgesloten te zitten, en 
zou genoten hebben van den heerlijken avondl Lieve, 
prettige vrouw, die Willy! Ernstig en £link, maar 
toch ook met iets vrouwelijk aanhankelijks. J e kon 
zoo merken dat ze 't prettig vond dat hij met haar 
naar dat huis was gegaan! Anders, ze zou het best 
klaarspelen met dat plan van haar! 't Zou geld kos..
ten, maar als ze succes had met haar pension dan 
haalde ze er de onkosten gauw genoeg uit. Hij kende 
Willy natuurlijk niet in haar hoedanigheden als huis .... 
houdster, maar zooals haar heele karakter was zou ze 
ook wei in die functie zijn, plichtmatig, ferm, hartelijk, 
ijverig! Die bij haa.r kwamen zouden een thuis vin..
den, en 't was voor de heeren Bourle, die hij goed 
kende en graag aile goeds gunde, een lot uit de loterij 
als ze, zooals Dora wat voorbarig beredderde, bij 
Willy konden komen. 

In plaats van regelrecht naar huis te gaan, sloeg 
hij, verlokt door het heerlijke weer, den weg in die 
langs een der mooie buitensingels voerde. En zijn ge..
dachten gingen, zooals nog dagelijks in oogenblikken 
van rust en ledigheid, naar May, het blonde, mooie: 
vrouwtje, dat acht jaar lang zijn trots en vreugde 
was geweest. Als ze nog geleefd had ...... ja ...... dan 
had ze nu aan zijn arm geloopen ...... meegenietend 
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van de frissche koelte die door de bladeren der linden 
streek. Of neen, natuurlijk niet, hoe kon hij zoo den~ 
ken! 'tWas immers volop zomer, en dan ging May 
met de kinderen naar buiten, ergens naar zee, of naar 
de bosschen, en hij zag haar alleen de week~einden, 
of de avonden die hij kon vrij maken om haastig over 
te komen. Als hij zijn vacantie nam waren ze altijd op 
reis gegaan, in 't buitenland, en dan had Dora haar 
plaats bij de kinderen zoolang ingenomen, terwijl 
moeder een of andere vriendin tot gezelschap bij zich 
had. 

Hij zag haar weer, in de mooie, vaak kostbare toi~ 
letjes, die haar zoo goed kleedden. Als ze ergens in 
een groote buitenlandsche plaats tegenover hem zat 
op een hotelterras, of in een restauratiezaal, hoe gin~ 
gen dan de blikken der andere gasten voortdurend 
naar die prachtige jonge vrouw, de zijnel En altijd 
was ze vroolijk, goedgehumeurd, een ideaal~reisge~ 
noote, tevreden met alles en kinderlijk blij met elke 
attentie die men haar beweesl En nooit zou ze koppig 
of pruilerig zijn geweest als er eens wat was. J a, na~ 
tuurlijk was er wei eens wat geweest, dat komt in elk 
huisgezin voorl Hij had wei eens moeten weigeren 
zooveel avonden per week uit te gaan, naar schouw~ 
burg of concert of bioscoop, hij had wei eens aanmer~ 
king gemaakt op het groote aantal gasten en de me~ 
nigvuldige eet~ en avondpartijtjes in zijn huis, maar 
och...... ze ontwapende hem altijd weer met haar 
liefheidl Als ze zoo gedwee zei: ,Wei, Hans, als je 
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denkt dat het niet kim ...... " en geen oogenblik er 
over dacht hem teleurstelling of ongenoegen te too· 
nen, dan was hij al overwonnen! Dan deed hij tevre
den en toegeefelijk wat hij eerst meende dat onmo
gelijk zou zijn, en zoo was er altijd vrede in zijn huis 
geweest. Andere vrouwen zouden niet zoo gedaan 
hebben, dat wist hij wei van bekenden! N eem nu bij· 
voorbeeld Willy, die zou nooit zoo gedwee een eigen 
denkbeeld Iaten varen voor dat van een ander. Maar 
...... Willy zou haar denkbeeld kalm en duidelijk 
hebben verdedigd, niet hebben gedwongen en ge· 
pruild, zooals veel vrouwen deden als zij haar zin niet 
kregen. Willy was ...... £linker dan May, niet zoo 
aanhalig en bekoorlijk, zooals zijn mooie vrouwtje was 
geweest! May had voor hem, als hij moe thuis kwam 
van zijn steeds hooger vlucht nemende zaken, of als 
hij zijn gedachten niet kon vrijmaken van de groote 
problemen die hij daarbij soms het hoofd moest hie .. 
den, geen beter middel geweten om hem a£ te leiden, 
dan vroolijkheid, gezellige drukte, een overschakelen 
van zijn vermoeide hersenen naar opwekkende din· 
gen van geheel anderen aard, altijd met sue .. 
ces! 

Willy, o, die zou 't heel anders aanpakken. Die 
zou zeggen: ,vertel er mij alles van, misschien doet 
het je goed, je er eens over uit te spreken." Of ze 
zou een vermoeiden werker erg ens in een rustig, be .. 
haaglijk hoekje Iokken, waar hij zijn woelende gedach .. 
ten tot bedaren kon Iaten komen. En innerlijk voelde 
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Hans, al ga£ hij er zich niet duidelijk rekenschap van, 
May had hem afleiding gegeven, door haar schoon ... 
heid, vroolijkheid, Iuchthartigheid, en dat was voJ ... 
doende geweest voor wat hij als jong echtgenoot van 
het leven begeerde. Een vrouw als Willy, als ze ooit 
trouwde, zou rust geven, door haar degelijke ernst, 
haar vertrouwen afdwingende hartelijkheid, haar in .. 
staat ... zijn mee te helpen dragen. 

En Hans' gedachten keerden, met zijn schreden, 
terug naar het huis waar nu geen vrouw hem wachtte, 
waar zijn kinderen moederloos waren toevertrouwd 
aan de handen en de zorgen van een jonge vrouw 
voor wie hij geen greintje achting kon hebben, en 
voor wie hij toch een onbestemde vrees koesterde, om 
de gevaarlijke verlokking die er uitging van haar 
behaagzieke oogen en die hem tegenstraalde van haar 
geheele rijpende bekoorlijkheid. Waarom, waarom 
kon je toch geen ander soort vrouw vinden om je 
verwoeste gezin weer te helpen opbouwen! Zoo'n 
vrouw als Willy bijvoorbeeld, wat een zegen zou die 
niet kunnen zijn voor die kleine stumpertjes van hem! 
En die zou zich niet opdringen aan den weduwnaar 
die een niet te versmaden vangst zou zijn! Die zou 
rustig en bekwaam het aan haar toevertrouwde huis ... 
houden besturen, en hij zou nergens last of moeite 
mee hebben. 0, hij zou ze met goud willen betalen, 
als hij er z66 een kon krijgen! Daar had je nu Willy 
zel£, die zoo'n pension ging beginnen en zich daarmee 
wie weet wat voor zorgen op den hals ging halen. 
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W aarom nam die nu niet zoo iets op zich als die werk .... 
kring in zijn gezin! Als ze wilde ...... maar je kan zoo 
iets zoo moeilijk zelf vragen of voorstellen ...... ze 
zou er zelf over moeten beginnen, maar dat zou ze 
nu, met die plannen van haar, natuurlijk nooit 
doen ...... maar ...... als die bij hem wilde komen, als 
huishoudster of hoe je dat dan ook noemt...... dan 
was hij uit de moeilijkheden, en de kleintjes ook! 
Maar iemand als Willy, geldelijk wei haast onafhan .... 
kelijk, had immers geen enkele aanleiding om zich 
voor zoo' n plaats aan te bieden! Voor haar ouders, 
Jater voor haar grootvader, ja, daar was 't niets 
-vreemds geweest als zij de huishouding bestuurde. 
'Ook niet als ze 't n6g weer zou do en, voor een oude 
oom, of nicht, in elk geval voor familie. Maar als hij. 
Hans Marcus, het oude speelmakkertje van Willy 
Staring, haar in zijn huis nam, aileen met het doel 
zijn kinderen en huishouding goed bezorgd te we .... 
ten ...... dat zou niet gaan, dat k6n nu eenmaal niet! 
Dan zou de heele stad zich er mee bemoeien, als Willy 
een dag in zijn huis was dan zou men al op de ver .... 
lovingskaarten wachten. Want het zou voor ieder een 
uitgemaakte zaak zijn dat ze zijn tweede vrouw zou 
worden, want .,z66' n vrouw gaat maar niet gewoon 
als huishoudster," zouden de lieve luiden zeggen. 

N een, daaraan moest hij maar liever heelemaal niet 
denken, hij had al zorgen genoeg aan zijn kop! Zoo 
iets was voor hem wei niet bereikbaar, en trouwens. 
Willy had haar besluit genomen en zou fmderen in 
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haar zorgende bescherming nemen, voor anderen een 
thuis, een hehaaglijk thuis scheppenl Nu, hij hoopte 
dat al haar wenschen vervuld mochten worden, hij 
gunde het haar van harte! En daar was hij weer thuis 
ook. Alles was donker, natuurlijk, 'twas al hij twaal~ 
ven. Zachtjes maar een heetje met de sleutel, geen 
Ieven maken in de gang, geen slapende honden ,........, 
hij lachte grimmig hij de vergelijking ,........, wakker 
maken! Zoo, nu nog even op zijn kamer kijken of er 
post was, en dan naar hoven. W el...... (Hans, wat 
hij anders zelden deed, vloekte hinnensmonds, met 
van drift gehalde handen en verwrongen gezicht) 
daar was nog licht op zijn kamer, hij zag het onmid~ 
dellijk toen hij zacht de deur opende. 

In een groote cluhfauteuil, diep weggedoken in de 
veerende kussens, gehuld in een gehloemd zijden ki~ 
mono waaronder de roze crepe de chine pyamapijpen 
een nachtelijk neglige verrieden, zat juffrouw Adri 
met een romannetje in de handen waarover haar 
groote g linsterende oogen den heer des huizes een 
welkom toeflitsten. Met een haastige heweging, 
waarhij het hoek op den grond tuimelde, sprong zij 
op, en in een quasi verschrikte heweging grepen de 

. hlanke handjes de openvallende kimono bijeen, niet 
v66r de onthloote hals en schouders hun matte flu~ 
weel~glans in het licht der schemerlamp hadden ver-
toond. 

,0, mijnheer, bent U daar? Ja. ik heb op U ge--
wacht, weet U, ik ...... het was zoo warm hoven ..... . 
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ik kan t6ch niet slapen ...... ik dacht, ik zal beneden 
gaan zitten ...... ik had zoo'n mooi hoek, ziet U ..... . 
en ik dacht...... als mijnheer thuiskomt dan heeft 
hij misschien nog trek in wat verkoelends, dan kan 
ik dat meteen voor hem klaarmaken, en ...... " Met 
druk gepraat, rap en handig, nam zij het blaadje 
waarop spuitwater en whisky reeds klaarstonden, 
van het kleine tafeltje in den hoek, en bracht het naar 
de moderne, lage tafel die zoo goed paste bij de 
groote clubzetels. Hierbij k6n het niet anders, of de 
hand jes, bezig het blad met bestudeerde zorg te ba..
lanceeren, moesten de krampachtig bijeengeklemde 
kimonoranden loslaten. 

Hans had zich afgewend en stond gebogen over 
zijn bureau; zijn slapen bonsden en zenuwachtig 
grepen zijn handen rond in de poststukken die als 
altijd voor hem waren gereedgelegd. En scherp was 
hij er zich van bewust, hij durfde niet omkijken, 
durfde zichzelf niet vertrouwenl Niets laten merken, 
haar geen vat op je geven, dat was de wijste manier 
om zich uit deze situatie te redden. Ze z6u haar zin 
niet hebben, die kleine ...... Binnensmonds vloekend 
en steeds hardnekkig de kamer den rug toekeerend, 
stond Hans Marcus te wachten op de noodige zelf ... 
beheersching die hem aileen kon helpen om zich los 
te worstelen uit het dreigend gevaar. Het gerinkel 
van glaswerk, het klokkend geluid van uitgeschonken 
vloeistof, het sissend geraas van de geopende soda..
waterflesch, gingen aan zijn oor onopgemerkt voorbij; 
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en het gaf hem een plotselingen schrik toen een smal 
blank handje op zijn arm kroop en een streelende stem 
vlak bij hem zeide: ,Hier, mijnheer, Uw whisky, daar ... 
voor ben ik nu expres opgebleven, vindt U dat nu niet 
heel erg lief van me?" 

Met een ruk draaide Hans zich om, z66 haastig 
dat blaadje en glas, hem toegestoken door de be ... 
koorlijke waakster, haar uit de hand werden ge ... 
stooten en kletterend op de parketvloer neerkwamen. 
Met een gil sprong de jonge vrouw achteruit, de 
koude inhoud van het glas had zich gedeeltelijk over 
haar naakte, in muiltjes geschoeide voeten uitgestort, 
en hierbij had zij het ongeluk den koperen rooktafel 
om te stooten, die nu met n6g grooter gekletter op 
den grond tuimelde. Dan, plotseling, huilende kinder ... 
stemmetjes hoven, van de wakkergeschrokken klein ... 
tjes, en sloffende voetstappen op de boventrappen. 
Daarna Janna's sussende stem, en haar roep naar be ... 
neden: ,Is daar iemand?" 

Met een paar groote stappen was Hans de kamer 
uit en stond onder aan de trap. 

,Och, Janna, ben jij het? Er is wat omgevallen, 
neen, je behoeft niet te komen, 't is niets! Ga maar 
weer naar bed, neen, ga maar gerust!" 

Nog wat protesteerend ging de trouwe Janna weer 
sloffend naar haar kamertje hoven, en vanuit de kin ... 
derkamer klonk aileen nog de stem van 't kleine 
Hansje: ,Pappie, kom je nog even bij me? Hoe£ ik 
niet bang te zijn?" 
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,.Neen, jongenl Pappie komt nog wei even, doe 
maar vast je oogen toe!" 

Hans keerde terug in de kamer waar de juffrouw 
snel de wanorde hersteld had. Met een beweging 
also£ zij de half ontbloote armen om zijn hals wilde 
slaan, keerde zij zich snei tot den bieeken man die 
met stijf~opeengeklemde lippen en bliksemende oogen 
op haar toetrad. 

,0 ...... ik was zoo bang ...... dat ze zou mer..-
ken ...... " hijgde zij, gereed zich aan zijn borst te 
werpen. 

,Zoo, en nou jijl" Grimmig slingerde Hans de 
naar hem tastende handen van zich a£. ,.Nou is dat 
spelletje uit, versta je, jij verdoemde heksl Dat zou 
je wei willen, dat dat je Iukte, he? Mij in opspraak 
brengen, en zoo je doei bereikenl Opgerukt, naar je 
kamer, en morgen kan je vertrekken!" 

,Maar ...... mijnheerl" Hoe goed speeide ze haar 
comediel De groote oogen vuiden zich met tranen, 
en werden half smeekend, half verontwaardigd. tot 
hem opgeheven ... w at meent u eigenlijk ...... ik deed 
toch geen kwaad ...... ik dacht U plezier te doen ..... . 
ik ...... o, wat moet U wei van me denken ...... ik 
ben een fatsoenlijke vrouw ...... " 

Hans lachte schamper. ,Nou ja ...... dat weten 
we ...... naar hoven nu, aisjeblieft, en geen praatjesl 
En morgen vertrekt U, reken daar op." Met een 
veelzeggend gebaar wees hij naar de openstaande 
deur van zijn kamer. 
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,Verbeeld je!" Het vleiende stemmetje was scherp 
van ingehouden woede, en de smachtende oogen 
vlamden van nauw~bedwongen kwaadaardige spijt. 
, U behandelt me also£ U me van de straat hadt op~ 
geraapt.. . . . . U kunt er van op aan dat ik hierover 
niet zal zwijgen ...... ja, kijk me maar niet aan also£ 
U me wil verslinden ...... er zal van Uw goeden naam 
66k niet veel overblijven als ik ben uitgepraat, bereidt 
U daar maar vast op voor!" 

,Aha! Daar komt de aap uit de mouwl Chantage 
dusl Een vooruit bedacht plannetje! Als 't eene niet 
lukte, dan had het andere nog kans, he? Nu, ik zal 
't U gemakkelijk. makenl Morgen v66r U weggaat 
is de politie hier, dan kan U Uw klachten ineens in~ 
dienen. En nu mijn kamer uit, dadelijk. U dacht mij 
te kunnen bang maken, he?" 

Bleek en ontdaan sloop juffrouw Adri langs hem 
heen de kamer uit, niet zonder nog een vergeefsche 
poging om hem ondanks alles nog te vermurwen met 
blik en gebaar, maar onwrikbaar hield de bleeke man 
stand totdat hij met een gebaar van walging de deur 
achter haar sloot. T oen sloeg hij de handen voor 't 
gezicht en wierp zich afgemat in een der groote stoe ... 
len. 

,Dat ontbrak er nog maar aan, chantagel" steun ... 
de hij. ,Als zoo'n heks wil, dan kan ze me nog genoeg 
kwaad doen. Zoo'n scene als deze, en zonder ge~ 
tuigenl De beleedigde onschuld, die zich tegen mijn ... 
heer moet verdedigenl Ik ben er kapot van!" 
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Zijn gedachten gingen terug tot het oogenblik dat 
hij in strijd met zichzelf aan het bureau had gestaan, 
teen hij vocht tegen een macht, sterker bijna dan zijn 
beter ik, en gevoelende dat op dit oogenblik wellicht 
zijn heele verdere levensgeluk en dat van zijn klein~ 
tjes op 't spel stond. Want dat het de booze ver~ 
lokster niet te doen was om een beetje flirten, of zelfs 
om een meer of minder voordeel~brengende verhou~ 
ding met mijnheer, dat begreep hij reeds lang, zelfs 
v66r zij zich zoo duidelijk .had uitgesproken als nu 
op 't laatst, teen hij haar haar ontslag had gegevenl 

Teen dat handje op zijn arm kroop, was het also£ 
ontketende, alles~overrompelende machten hem trek~ 
ken naar een afgrond die hem deed duizelen, en 't 
was slechts door een !outer toeval, neen, door een 
wonder, dat hij er aan was ontkomen. Door haar 
eigen woorden, de laatste die zij zoo vleiend dicht 
bij zijn oor had gefluisterd, had zij de onzalige be~ 
toovering verbroken! ,Is dat nu niet heel erg lief van 
me?" Dat waren May's woorden, May's eigen woor~ 
den, al de ontelbare keeren dat zij hem had verheugd 
met al haar vrouwelijke lieftalligheid, al de kleine ge~ 
noegens die zij hem bereidde, al de keeren dat zij zoo 
gedwee eigen wensch voor den zijne had opgegeven! 
Teen deze lokkende roode mend die zoo vaak ge~ 
hoorde woorden uitsprak, was het also£ hij May's 
hand je weer op zijn arm voelde, also£ hij haar kopje 
weer aan zijn borst gevleid zag, also£ zijn arm haar 
vast omstrengelde en ze hem tusschen haar teedere 
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kussen door toefluisterde: ,Is dat nu niet heel erg 
lief van me?" 

Dat had hem gered, hem zijn zelfbeheersching her ... 
gevenl De herinnering aan May, zijn arme, lieve 
May, bleek sterk genoeg om hem ook ditmaal, nude 
verleiding zoo sterk op hem aandrong, te redden van 
een daad waarvan hij in koelere oogenblikken zeker 
zou hebben gewalgdl 

Lang nog zat Hans met het hoofd in de handen 
op de stille kamer, en wie hem zoo gezien had zou 
hebben kunnen meenen dat zijn ziel in innig gebed 
verzonken was en gemeenschap vond met Hem Die 
kracht geeft en troost. Maar Hans wist den weg niet 
die leidt tot dien Eene, en zoo was het z6nder die 
innerlijke zielsrust gevonden te hebben die Hij aileen 
kan schenken, dat hij in het diepst van den nacht 
zijn kamer opzocht en probeerde in den slaap verge ... 
telheid te vindenl 
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