
HOOFDSTUK IV 

NOODLANDING 

Zwijgend keek Hans Marcus den volgenden och
tend zijn morgenblad in, terwijl hij wachtte tot het 
ontbijt voor hem zou zijn klaargezet. Even zwijgend 
was Janna doende om brood, boter en kaas te schik
ken op de slechts half gedekte groote eetkamertafel, 
maar aan de telkens tot haar meester terugkeerende, 
aarzelende blikken was het duidelijk te zien dat ze 
wat op 't hart had. De juffrouw was niet beneden, 
iets dat tot nu toe niet was voorgekomen, en Janna 
was dus wei genoodzaakt vandaag voor mijnheer te 
dekken. Straks zou ze voor de kinderen pap gaan 
klaarmaken, zooals altijd, die kregen ze dan hoven 
op de kinderkamer. Maar mijnheer, die 's morgens 
altijd nogal haast had, moest eerst weggeholpen wor ... 
den. 

,Alles staat er, mijnheer," zei Janna bij de deur. 
,Schenkt U zelf Uw thee in?" 

,Och, doe jij 't even, wil je?'' Hans vouwde zijn 
krant dicht en ging aan tafel zitten. ,Geen suiker, 
J 

, 
anna. 
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Janna plaatste de ingeschonken thee voor haar 
meester en likte even de droge lippen, als wilde zij 
zich voorbereiden op een toespraak die haar zwaar 
viel. 

,.Dank je. Je kan wei gaan, Janna." 
,Mijnheer...... ja...... mijnheer...... ik vind het 

vervelend mijnheer dat zoo in eens te moeten zeg .. 
gen ...... maar ...... ik ga weg, mijnheer ...... ik wou 
een anderen dienst zoeken...... ik ...... " 

Met een ruk schoof Hans zijn stoel wat om, en 
keek Janna aan, die met neergeslagen oogen zenuw .. 
achtig aan haar schortzoom plukte. 

,Weg? Jij, Janna? Wat hoor ik nu? Waarom zou 
... ?" JlJ ....... 

, Och, mijnheer ...... " Janna zocht klaarblijkelijk 
naar woorden, maar plotseling wierp zij all bedeesd~ 
heid terzijde. Ze sloeg de oogen op en deze keken 
met iets van minachtenden toorn neer in het tot haar 
gewende knappe gelaat, en de handen lieten de neer .. 
ritselende schortzoom los, om een steun te zoe.
ken op de breede heupen ... N ou, als U 't dan weten 
wil, ik blij£ niet !anger in een dienst waar dingen 
gebeuren zooals hier, gisteren, of vannacht moest ik 
liever zeggenl Ik heb vee! te veel van onze mevrouw 
gehouden ...... " 

,Stop, Janna! Je vergist je, meisje! Ik weet wat 
je wil zeggen, maar ...... " Hans zweeg en moest eens 
even diep ademhalen. Daar had je 't al. zie je wei? 
Hoe slim had die heks hoven haar plannetje klaar 
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gemaakt! Maar hij z6t1 ze! N u eerst trachten Janna 
te overtuigen van zijn onschuld, ja, zoo was het, hij, 
Hans Marcus, moest zich schoon praten tegenover 
zijn keukenmeid, en alles door dat schepsel, dat 
hem ...... o, hij k66kte van drift! 

Janna, met een ongeloovige trek om den mond, was 
blijven wachten tot mijnheer verder zou gaan. Ze was 
benieuwd hoe hij zijn praatje zou goedmaken! 

,Ga zitten, Janna, ja, je moet even gaan zitten, 
ik kan z66 niet met je praten." Hans' stem beefde, 
en Janna zag op zijn voorhoofd groote zweetdroppels 
parelen. ,Janna, je weet hoeveel ik van mevrouw heb 
gehouden, ja, of neen?" 

,Ja ...... " aarzelde Janna, ,dat dacht ik ten minste, 
maar ...... " 

,Dat kan je gerust blijven denken, maar als je zoo 
bij de hand ben als je altijd hebt getoond te zijn, dan 
heb je ook wei gezien hoe ...... dat ...... mensch ..... . 
hoven, het me lastig heeft gemaakt. Of niet?" 

,Ja," gaf Janna toe, ,van 't begin af aan heb ik 
het wei gemerkt. Die Iegt het aan op mijnheer, dacht 
ik direct.'' 

,Wat haar plan was laat ik in 't midden. Ze gaat 
weg! Ja," vervolgde Hans nadrukkelijk, toen hij Jan~ 
na's groote verbaasde oogen op zich gevestigd zag, 
,ze gaat weg, vanmorgen nog, en 't mankeert er nog 
aan dat ik ze door de politie laat weghalen!" 

,Maar mijnheer ...... " stamelde Janna. 
,Die scene vannacht ...... " 
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, Och, daar weet ik alles van!" zei Janna smalend. 
,Dacht U dat ik niet wist dat ze beneden op U zat 
te wachten? Ik sliep ook niet ...... ik vertrouwde haar 
geen steek, we hebben al zoo dikwijls 's nachts zoo'n 
comedie met haar gehad. Maar ik dacht, nou blijf ik 
wakker en nou wil ik er het mijne van hebben, want 
ik dacht ...... " 

,lk begrijp wei wat je dacht...... maar...... Jan-
na ...... " Hans zei het bijna smeekend, ,je gelooft 
me toch als ik je zeg dat er niets, niets was tusschen 
haar en mij? Zal ik je eens zeggen wat ze wilde? Een 
van de twee, of mij tot een huwelijk zien te krijgen, 6£ 
mij, als dat niet lukte, geld afpersen door de beleedig· 
de onschuld te spelen. En je ziet nu aan jezelf dat het 
haar gemakkelijk genoeg zou vallen mij zwart te rna-
ken! Als jij, die nu haast negen jaar bij ons bent ..... . 
die weet hoe gelukkig ik met mevrouw was ...... je 
hebt toch a lies hier in huis meegemaakt, Janna, je 
hebt de kinderen zien geboren worden, je hebt ..... . 
mevrouw ...... zien sterven ...... ·· 

Hans zweeg, te ontroerd om zijn smart te verber .. 
gen, en liet het hoofd in de handen zinken. En weer 
kroop er, onhandig en verlegen, een vrouwehand op 
zijn mouw, een hand, rood en verweerd van 't werken, 
met afgesleten stompjes nagel, en vol groeven en 
krassen, Janna's hand, die in die aarzelende beweging 
probeerde iets te leggen van troost en teruggekeerd 
vertrouwen. Met een plotseling duwtje schrikte zij 
Hans op uit zijn droef gepeins, en wat onbehouwen 
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maar met groote hartelijkheid in stem en oogen, zei 
ze: 

.. Nou, 't is al weer goed, ik geloof wei wat U 
zegt, hoor, en ik wil wei blijven ook, als U die slet 
hoven ...... neem me niet kwalijk, mijnheer, maar ik 
zeg het maar op z' n hollandsch, heb weggejaagd. 't 
Zal voor de kinderen 66k goed zijn als ze ophoepelt, 
want ze keek niet naar de schapen om. Ze had al d' r 
tijd noodig voor der nageltjes en d'r haartjes, en d'r 
mooie gezichtl Nou! Ik wil d'r geen kwaad van zeg.
gen, verder maar 'k heb met m'n eigen oogen gezien, 
mijnheer, dat ze zich in de gang liet zoenen door 
mijnheer Cortland, toen die eens hier kwam ...... U 
was niet thuis ...... en ...... " 

,Zwijg maar, Janna, zwijg maarJ Als ik je nu maar 
heb kunnen overtuigen dat je mis hebt gedacht ...... " 

,Nou, 't spijt me genoeg, mijnheer, nu ik zie wat een 
verdriet U er van hebt. Maar U begrijpt wei. ik wou 
niet blijven in een dienst waar ik dacht dat mijnheer 
en de huishoudster ...... " 

,Natuurlijk, Janna, en ik neem het je ook niets 
kwalijk. Als ik er nu maar van op aan kan dat jij 
dat g6ed onthoudt, begrijp je, dat er n66it sprake 
van is geweest dat ik het de juffrouw lastig maakte. 
Jij kan toch naar waarheid getuigen ...... als 't ooit 
noodig mocht zijn ...... je weet niet wat zoo'n schepsel 

be 
,, 

nog eens pro eren zou ...... 
,Laten ze maar bij mij komen!" zei Janna held.

haftig. ,lk zal de lui wei te woord staan als ze pro.-
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beeren om aan Uw goeie naam te komen! En ...... ze 
is nu zeker aan 't pakken, dat ze niet ben eden is 
gekomen, vanmorgen?'' 

,.lk hoop het. En, Janna, je hebt me al zoo dikwijls 
uit de zorgen geholpen. je zal 't nu wei even aileen 
moeten doen, tot ik een nieuwe juffrouw vind. Maar 
dat wil je wei, niet? En 'k zal 't wei goed met je 
maken, reken daar maar op." 

.. Wei. mijnheer! 'k Wou dat ik het allemaal aileen 
afkon, dan h6efde U geen juffrouw te zoeken. Maar 
op den duur ...... U weet het zelf ook well 't Werk 
is niets. maar de kinderen! Die hebben meer noodig 
dan zoo'n mensch als ik ben ...... o, U hoeft niets te 
zeggen, dat begrijp ik immers zelf well" 

,Goed, Janna! 'k Ben blij dat ik zoo'n steun aan je 
heb, hoor! En kijk nu eens, hier is een enveloppe 
met het geld van de juffrouw, 't is precies in orde, 
dat ze niets te vertellen heeft. Ik ga nu naar kantoor, 
en als ze veel bagage heeft dan bel je maar om een 
taxi, voor mijn rekening. Ze moet zien, dat ze te doen 
heeft me fatsoenlijke lui. En ik hoop dat ze, als ik 
kom koff1edrinken, uitgerukt is." 

.. Best, mijnheer. Ga maar gerust, ik zal geen woord 
verder met haar praten dan noodig is, en voor de 
rest, U weet dat U op me rekenen kan, niet?" 

,Ja, Janna, ja, ik weet het wei. hoor! Ga nu maar, 
ik ben z66 klaar met ontbijten, en dan verdwijn ik . .. maar meens. 

Janna ging de kamer uit, en Hans werkte een stukje 
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brood naar binnen. Zijn eetlust was natuurlijk ver te 
zoeken na zoo'n scene als nu weer, vanmorgen, maar 
plichtmatig gebruikte hij het sneedje brood met kaas 
dat Janna voor hem had klaargemaakt en dronk zijn 
reeds koud geworden thee, met de oogen gericht op 
de wijzers van de antieke hangklok, die hem maanden 
tot spoed. 

Zoo, dat was klaar. Nu maar niet meer naar hoven 
om de kinderen goedenmorgen te zeggen, de juffrouw 
moest eens bij hen zijn. en hij wilde elke ontmoeting 
verhinderen. Zulke zenuw,..sloopende scenes maakten 
hem ongeschikt voor de zaken, die in dezen moeilijken 
tijd dubbele aandacht vergden. Vandaag moest het 
verder maar gaan zooals het ging, in elk geval waren 
de kinderen vertrouwd bij Janna. En dan maar weer 
aan 't zoeken! Hans zuchtte terwijl hij den weg naar 
kantoor wat vlugger dan anders aflegde. W erd je 
ten slotte niet gedreven tot wat je zelf niet verkoos, 
vooreerst? Was 't niet het beste maar naar een vrouw 
om te zien, en zoodoende weer een compleet gezin 
te scheppen, een gezin waarin zijn kinderen ten minste 
weer gekoesterd en verzorgd zouden worden zooals 
zulke kleine wezentjes behoefden? Maar neen ..... . 
hij deed het niet, hij liet zich niet dwingen ...... hoven,.. 
dien, wie gaf hem de verzekering dat hij g6ed zou 
kiezen, afgezien nog van het feit dat hij zich geen 
huwelijk kon indenken met een vrouw voor wie hij 
geen liefde koesterde! En liefde? 0, May, May! 

100 



T oen de oude mevrouw Marcus het nieuws hoorde 
dat Hans' juffrouw op stel en sprang vertrokken 
was, en Hans haar wat vaag vertelde dat de reden 
van haar vertrek was ,.dat het niet Ianger met haar 
ging", kon niemand met zekerheid zeggen hoeveel 
van de waarheid zij giste. Ze schudde het hoofd maar 
en was weer diep en druk begaan met die ,.schaapjes 
van kinderen", maar tegen Dora noch Willy uitte zij 
haar vermoedens naar de ware oorzaak van het ge~ 
beurde. In een intiem napraatje, hoven op Willy's 
slaapkamer, vertelde Dora haar wei een en ander over 
de moeilijkheden die Hans met zijn juffrouw had moe
ten doorworstelen, maar de bijzonderheden werden 
tach niet aangeroerd. Zoo werd er dan niet veel ge~ 
sproken over wat ieder van het geval dacht, maar 
elk der drie vrouwen voor zich wist met beslistheid 
wat er gebeurd was, en ze konden Hans niet anders 
dan gelijk geven en beklagen. De oude vrouw be~ 
peinsde in de eenzame uurtjes als zij volgens dolv
ter' s voorschrift ,.rustte", of in slapelooze nachten, 
hoe het tach voor Hans' welzijn zou zijn als hij Willy 
trouwde. En ze beredeneerde voor zich zel£, hoe ieder 
der betrokkenen erbij zou winnen. De kinderen in de 
eerste plaats. Onder Willy's zorg zouden ze niets te 
kart komen, zelfs geen moederliefde, want mevrouw 
Marcus kende Willy te goed om niet te weten dat 
deze niets half deed, en zich met heel haar warme 
hart aan de haar opgelegde taak zou wijden. Hans 
zou aan haar een beste vrouw krijgen, wei geen 
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schoonheid, zooals May was, maar Willy was toch 
in elk geval een presentabele verschijning. en ze ken.
den elkaar al zooveel jaren; al was het dan geen liefde 
die hen verbond, het was toch wederzijdsche vriend.
schap en achting. en ach, dacht de oude vrouw, dat 
is al meer dan wat de meeste tegenwoordige huwe.
lijken beteekenen! 

Dora dacht ook veel na over Hans' toekomst en 
zijn verhouding tot Willy. Ze had hen zoo graag 
heiden eens gepolsd, eens het onderwerp aangeroerd 
om te zien hoe zij er op reageerdenl Maar moeder 
had gelijk gehad toen zij zeide. dat je zulke dingen 
niet in je eigen handen mocht nemen maar ze op hun 
natuurlijk beloop moest Iaten. Je kon door er over te 
praten dikwijls meer bederven dan je zelf vermoedde, 
en uit de manier waarop Willy kleine plagerijtjes en 
toespelingen had opgenomen. wist ze wei voldoende 
dat ze bij haar zeker geen gehoor zou vinden. En 
Hans durfde zij er ook niet goed over polsen. Daar.
voor wist ze hem nog te zeer gebukt onder May's 
verlies. Maar dat het voor hem een lot uit de loterij 
zou zijn als hij Willy kon krijgen ...... dat wist ze 
wei zeker! Zag hij toch maar zelf in, dat hij het geluk 
maar voor 't grijpen had! 

Merkwaardig genoeg dacht geen der beide vrou.
wen er aan. de zaak ook eens van uit Willy's stan d.
punt te hezien. Voor haar was het een uitgemaakte 
zaak dat een huwelijk met Hans Marcus voor Willy 
Staring niet anders dan een buitengewoon gelukje 
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kon zijn. Of zij er zonder meer in toestemde, om zon-
der door den man bemind te worden, de plaats van 
een moeder voor zijn kinderen in te nemen? Of zij 
er toe geneigd was haar vrijheid in ruil te geven voor 
wat Hans haar kon bieden? Ze was onafhankelijk, 
kon zich bewegen hoe en waar zij wilde, had haar 
eigen wenschen slechts te raadplegen bij elk harer 
dad en. W aarom zou zij dit alles opgeven, en de 
zorgen op zich laden voor drie kinderen die de hare 
niet waren, voor een man die haar niet met hart 
en ziel was toegedaan, voor een huishouding die was 
ingesteld op de traditie van een doode? 

Dora en haar moeder, in haar dringende begeerte 
om voor Hans en zijn kinderen de hand te leggen op 
het beste, dachten er geen moment aan of ditzelfde 
ook voor Willy Staring het beste zou beteekenen. En 
wat Willy zelf dacht was voor heiden een gesloten 
hoek. Ze hield van Hans, zeker, zooals een zuster 
van een even ouden broer kan houden, ze had een 
eerlijke en groote vriendschap voor haar vroeger 
makkertje, dat behoefde niemand te betwijfelen. Maar 
wat ze verder dacht...... en 6£ ze wei eens verder 
dacht ...... ? Aileen God, voor Wien Willy gewend 
was haar geheele ziel te openen, wist het; Hij aileen 
kende de geheimen van haar hart, niet de beide vrou.
wen die bezig waren voor haar een toekomst uit te 
denken, waarin haar eigen wensch en wil geen plaats 
werd toegedacht! 
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Hans had weer een advertentie gezet, en de brieven 
van min of meer jeugdige alleenstaande vrouwen die 
zich graag aan 't hoofd van eene huishouding zag en 
geplaatst, ,ter vervanging van de huisvrouw" zooals 
dat genoemd wordt, kwamen in zoo grooten getale 
binnen, dat het hem vrijwel onmogelijk was er een 
keuze uit te doen. Op zijn verzoek kwamen zijn moe..
der en zuster een avond bij hem aan huis theedrinken, 
met het doel gezamenlijk al die epistels door te lezen 
en er de meest geschikte onder uit te zoeken. Willy, 
die dezen avond had bestemd voor een bezoek aan 
vroegere kennissen harer ouders, zou daarna Dora en 
haar moeder afhalen bij Hans vanwaar ze dan in een 
taxi naar huis zouden rijden. 

Terwijl Mevrouw Marcus beneden op Hans' kamer 
in een der gemakkelijke stoelen wat op haar verhaal 
kwam van de korte wandeling die haar met haar 
kwaal toch al zwaar viel, ging Dora een oogenblik 
naar hoven om de kinderen in hun bedjes te zien. 
Ze sliepen allen drie, maar Janna was nog bezig een 
en ander op de kamer weg te bergen. 

,Als ik het n6u niet doe, juffrouw," zei ze zuch..
tend, ,dan wordt het hier een rommel van ik weet 
niet wat! Ik heb m'n handen vol, dat begrijpt U!" 

,Zeg, Janna," - Dora k6n het niet Iaten even den 
vraag te doen die haar op de lippen brandde, -
,wat is er toch eigenlijk geweest dat juffrouw Adri 
zoo ineens verdwenen is?" Janna was zoo'n oude ge.
trouwe, ze had al z66 veel met de Marcussen mee ... 
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gemaakt, je kon met haar wei eens een paar vertrou ... 
welijke woorden wisselen! 

,Gebeurd ...... gebeurd ...... " weifelde Janna tus-
schen begrip van plicht en lust tot spreken. 

,Ja, gebeurd! Dat kan je me toch best vertellen, 
Janna! Ik weet natuurlijk wei dat ze mijnheer naliep 
en zoo, maar wat er eigenlijk gebeurd is ...... " Dora 
schaamde zich toch een beetje dat ze zoo achter Hans' 
rug aan het informeeren ging, maar nu ja ...... ze was 
toch zijn eigen zuster..... . ze stelde toch belang in 
alles wat hem aanging, stelde zij zichzelf gerust. 

, 'k W eet niet of mijnheer ...... " weifelde Janna. 
Maar de lust haar hart eens uit te storten voor juf ... 
frouw Dora werd haar te machtig. 

,Och," ging ze fluisterend verder, ,,U begrijpt 
wei. ze z6cht mijnheer overal en altijd. En op dien 
laatsten avond ...... mijnheer was bij U thuis wezen 
eten, weet U nog wei...... toen was ze opgebleven, 
op mijnheer z'n kamer, beneden, maar ze was al uit ... 
gekleed, want ik zag ze in zoo'n zijden omslagjas 
de trappen afgaan. En ik blee£ expres wakker liggen, 
Ik wou er het mijne nu eens van weten, en toen kwam 
mijnheer thuis ...... 't was al heel laat ...... en toen 
hoorde ik opeens een gekletter en gebons beneden, 
net of er wat omviel, en een gil van de juffrouw, 
en ik m'n bed uit en naar beneden! En toen riep 
mijnheer naar hoven dat 't niets was, en dat ik daar 
moest blijven. Nou, juffrouw, toen wist ik heelemaal 
niet meer wat ik ervan moest denken, en.. . . . . nou 
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ja, ik was kwaad op mijnheer, om mevrouw, begrijp 
U?" 

,Ja," zei Dora, ,jij wist natuurlijk niet beter of mijn 
broer had wat te verbergen toen hij je verbood om 
beneden te komen." 

,Precies, juffrouw. En toen dacht ik, ik ga maar 
ineens weg, hoe jammer ik het ook vond om de kin~ 
deren, en omdat ik hier al zoo lang ben." 

,En zei je dat ook tegen mijnheer" 
,Ja, den volgenden morgen. Maar toen ging mijn~ 

heer aan 't uitleggen, en hij zei dat de juffrouw dien 
eigen morgen al wegging, en dat ze hem bij de men~ 
schen zwart wou maken en zoo. En toen heb ik n~ 
tuurlijk niet meer over weggaan gepraat. 't Is te 
hopen dat mijnheer nou wat beters krijgt, wat vindt 
U, juffrouw?" 

,Ja, Janna, mijnheer zal nu zeker wei goed ui~ 
kijken! W at een mensch, he, om zoo iets in elkaar te 
zetten!" Dora was diep verontwaardigd over het 
gebeurde. 

,W eet U wat ik wei eens denk, den laatsten tijd 
vooral. juffrouw?" zei Janna vertrouwelijk. ,Dat mijn .... 
heer maar weer moest trouwen! Mijnheer is toch 66k 
maar een mensch, en al hield hij ook nog zoo veel van 
mevrouw, hij kan toch zijn kinderen niet zoo zonder 
moeder laten opgroeien. In onzen stand, juffrouw, 
gaat het altijd zoo; als daar een man met kinderen 
achterblijft is 't wijste wat hij doen kan om maar weer 
een vrouw te nemen." 
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,Ja, Janna, maar je vergeet een ding. Als een ju£ ... 
frouw niet naar mijnheer's zin is, dan doet hij haar 
weg, dat heb je nu pas weer gezien, maar dat kan je 
met een vr6uw niet doen. 't Is voor mijnheer veel 
moeilijker een vr6uw te kiezen dan een huishoudsterl 

,Nou ja, dat begrijp ik wei, juffrouw. In elk geval, 
ik hoop maar dat hij er gauw over gaat denken en 
dat hij dan een bovenste beste krijgt. Hij is 't waard, 
hoor!" 

,Dat ben ik met je eens, Janna! Nu, Iaten we het 
beste er maar van hopen, ik zou ook graag willen dat 
er eens een einde kwam aan aldie ellende hier. Maar 
nu ga ik gauw naar beneden, mijnheer zal niet be..
grijpen waar ik zoo lang blij£!" 

,En U zegt niet tegen mijnheer dat ik U wat ver..
teld heb?" vroeg Janna nog haastig. 

,Neen, hoor, je behoeft niet bang te zijn!" vlug 
ging Dora naar beneden en trad Hans' kamer binnen 
waar mevrouw Marcus al met haar leesbril op aan 
de tafel zat en een groot pak brieven sorteerde. 

,Ze sliepen aile drie, moeder, en ik heb hun choco..
laadjes op het tafeltje klaargelegd, dan vinden ze die 
morgenochtend wei, en dan begrijpen ze wei dat 
grootma die voor hen heeft meegebracht," zei ze op 
den vragenden blik van haar moeder. ,W at een 
stapel brieven! Moeten die aile beantwoord worden? 
N een toch, Hans?" 

,We leggen maar ineens opzij wat niet geschikt 
lijkt," antwoordde deze, terwijl hij een twintigtal 
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brieven van zijn moeder aannam en er een elastiekje 
omdeed. ,Deze hier deugen alvast niet, dat is alle.
maal van dames hoven de vijftig, en dat kan niet om 
de kinderen." 

.. En deze, Hans, zijn allemaal onder de dertig, dus 
die ook maar niet, he?" zei mevrouw Marcus met een 
vragenden blik op haar zoon. 

,Neen, neen, weg daar maar mee!" en haastig leg.
de Hans ook dit stapeltje terzijde. 

,Ja, en toch heeft de leeftijd er dikwijls zoo weinig 
mee te maken!" peinsde Dora hardop. ,Misschien 
zit er juist bij die oudjes, of juist bij dat jonge goed, 
een tusschen, die het best geschikt zou zijn! Maar 
hoe kom je daar achter, he?" 

.. Als je z66 begint zou je ze van 't rijtje a£ op 
proef moeten nemen, een maand of drie!'' keurde 
mevrouw Marcus a£. ,Neen, Hans heeft nu genoeg 
getobd, nu moeten we maar eens niet besluiten v66r 
we heelemaal zeker zijn goed gekozen te hebben! 
Hier, Hans, heb ik er acht die me het beste lijken. 
Allemaal beschaafde dames van begin veertig, en 
allen met uitstekende getuigschriften." 

,Wil ik ze stuk voor stuk voorlezen, Hans, dan 
kan jij aanteekeningen maken?" hood Dora aan. 

,Goed, en laten we dan ineens maar beginnen, 
anders komen we er niet door," zuchtte Hans. 

,Hier heb ik er een van ...... van ...... laat eens 
kijken, een juffrouw Radersma ...... uit Z. Kijk eens, 
moeder, precies de hand van Will." ' 
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En Dora hield de oude dame den brief voor. 
,Ja, nu je 't zegt ...... precies Willy's schrift," ga£ 

deze toe, terwijl ze het papier terugschoof. 
,Zeg, Hans, we zitten hier nu toch met ons drietjes 

bij elkaar," zei Dora eensklaps, half schertsend. half 
ernstig, ,ik wou dat het waar was! Dat dit een solli~ 
citatie~brie£ was van Will! Dan namen we haar direct. 
zeg, z6nder informaties of getuigschriften!" 

,Nou!" stemde Hans hartgrondig toe. ,.Stel je voor, 
wat een geluk zou dat zijn!" 

,Zou je dat willen, Hans?" vroeg zijn moeder op.
merkzaam, niet zonder een zijdelingsche blik op Dora 
te hebben geworpen. 

,Wei, moeder. weet U dat ik daar al dikwijls over 
gepiekerd heb. den laatsten tijd? Zoo'n vrouw als 
Will hier in huis en bij de kinderen, wat zou ik meer 
kunnen verlangen! Maar.... . . 't is immers een on .. 
mogelijkheid! Hoe zou Willy hier nu huishoudster 
kunnen worden! De heele stad zou er over praten. 
dat begrijpt U toch!" 

,Ja," ga£ Dora toe, ,en toch zou 't zoo'n mooie 
oplossing zijn voor joul" 

,Maar als huishoudster kan je Willy hier nooit 
krijgen!' 'zei mevrouw Marcus niet zonder bedoeling. 

,0 ...... U bedoelt ...... neen. moeder, daarover 
spreek ik niet ...... U weet vee! te goed ...... " Hans 
keek zijn moeder wat verwijtend aan en wendde zich 
toen onwillig a£. 

,Maar jon gen. ik zeg toch niets!" Haastig pro beer ... 
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de zijn moeder haar voorbarige woorden ongedaan 
te maken. ,Je moet me goed begrijpen ...... ik bedoel 
immers aileen dat Willy nu eenmaal niet in de nood..
zakelijkheid is om onder vreemden haar brood te ver..-
d

. , 
1enen ...... en ..... . 
,En ondertusschen heeft zij immers haar plannen al 

heelemaal klaar voor dat pension!" viel Dora in. 
,Daar is niets meer aan te veranderen. Maar ...... 
Hans! Moeder! Ik krijg daar een inval! Neen maar, 
daar hebben we nu geen van allen nog aan gedacht!" 

Dora sloeg de handen ineen en keek beurtelings 
haar moeder en Hans met stralende oogen in het ver..
baasde gelaat. 

,Kind! Wat heb je?" vroeg Hans, terwijl hij haar 
bedarend op den schouder klopte. ,Je doet also£ je 
een uitvinding hebt gedaan! Vooruit ermee, dat zal 
je opluchten!" 

Dora lachte met de anderen mee, maar het was toch 
duidelijk dat zij in de grootste opgewondenheid was 
over haar inval. 

,Ga jij naar Willy, Hans, inplaats van zij naar 
jou! Is dat geen idee?" 

,lk ...... naar Willy ...... wat meen je?'' 
,Wei, als zij een pension begint, waarin ze, zon-

der dat de heele lieve stad er zich mee bemoeit ieder-
een kan huisvesten. dan kan ze er j6u ook een plaatsje 
geven! Denk toch eens, neen maar, Hans, denk toch 
eens, je zou van je heele huishouden a£ zijn, je zou 
geen nieuwe juffrouw behoeven te zoeken ...... " 
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,En de kinderen!" zei mevrouw Marcus. ,De kin--
deren zouden best opgevoed worden, en ...... " 

,Maar moeder! En Dora! W aar denken jelui aanl 
Afgezien van het feit dat Willy misschien niet eens 
op zoo iets kan ingaan, hoe kunnen we haar dan maar 
zonder meer ineens den zorg voor de kleintjes op-
dragen! Net also£ ze daarvoor tijd zou hebben, als ze 
doorgaat met haar plannen om het huis geheel met 
gasten te vullen!" Hans wilde niet toegeven aan 
het gevoel van verlichting dat hem plotseling had 
bekropen bij Dora's voorstel. Hij zocht het te over-
meesteren door allerlei tegenwerpingen te maken, 
door zichzelf te overtuigen van de onuitvoerbaarheid 
van zoo'n plan! Maar zijn zuster liet zich in haar 
geestdrift niet van de wijs brengen! 

,Hans, doe nu niet zoo dwaas! J e begrijpt toch wei 
dat er hulp bij de kinder en zou moeten zijn, maar ..... . 
hulp onder toezicht van Willy, begrijp je? Je zou van 
alles af zijn, een man kan immers t6ch niet een huis-
houding besturen, en je weet wat je met je juffrouwen 
te tobben hebt gehad! Dan zouden jelui de kamers 
beneden moeten nemen, gelijkvloers, voor de kinde-
ren, en dan hadden ze een tuin om in te spelen, en 
moeder en ik vlak bij ...... " 

.,Dora, Dora, wat draa£ je weer door!" zei de oude 
vrouw hoofdschuddend. 

,Maar moeder, zeg nu eens eerlijk, is dat dan zoo'n 
kwaad plan?'' vroeg Dora wat bedaarder. 

,Neen." De stem van mevrouw Marcus klonk nu 
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beslist. ,Je plan is heelemaal niet slecht, en het ver~ 
wondert me aileen maar dat we daaraan niet eer 
hebben gedacht. Niemand kan daar eenige aanmer~ 
king op maken of er een of ander uit distilleeren als 
Hans dat zou doen. Niets natuurlijker dan dat iemand 
zonder vrouw zijn huishouding aan kant doet ...... als 
hij kans ziet voor zich en zijn kinderen een tehuis 
te vinden zooals hij gewend is. Hans, wat denk jij 
zelf er van? Nu heusch in ernst, jongen." 

,Kijk eens, moeder, dat de boel hier, zooals het 
nu gaat, me tegenstaat, dat behoef ik toch wei niet te 
zeggen. En dat ik me voorstel dat een vrouw als 
Willy als een moeder voor de kleintjes zal zijn, zon~ 
der dat ze ...... dat ze ...... nu ja, voor mij, iets meer 
dan een goede vriendin tracht te worden, dat weten 
we aile drie toch ook wei. Dus ...... als er ook maar de 
kleinste mogelijkheid was de dingen zoo te regelen 
als Dora voorstelt, dan ...... " 

,Dan zou je er wei voor te vinden zijn? Wei. 
jongen, dan vragen we het ronduit aan Willy, 
dat is de beste weg!" zei mevrouw Marcus te .... 
vreden. 

,En dan Iaten we deze brieven nog maar even 
wachten, Hans? Laten we nu geen werk voor niets 
gaan doen, dat kan altijd nog wei gedaan worden als 
we van Will gehoord hebben of ze er mee accoord 
gaat." En Dora schoof het stapeltje brieven verlucht 
van zich af. 

,lk zal maar eens aan Janna bellen om theewater," 
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zei ze opgewekt. ,Dan babbelen we wei verder over 
't geval, he, Hans?" 

,Maar weet je wat je vergeet?" vroeg deze met 
plotselinge twijfel. ,Will's huis is nog in geen weken 
klaar, en wat moet ik zoolang met die kinderen be .. 
ginnen zonder voldoende toezicht? Janna aileen kan 
het niet a£!" 

,Ja, dat is een bezwaar!" meende ook mevrouw 
Marcus. ,Toch misschien wei goed om die brieven 
alvast eens door te zien, misschien dat je tijde ... 
I"k " lJ ..... . 

,Och, moeder, laten we nu eerst even met Willy 
praten," zei Dora, die te verrukt van haar inval was, 
om bezwaren te zien. ,Die weet er misschien ook wei 
wat op en dan overleggen we het met elkaar." 

,Ja, en Hans, je hebt hier nog huur tot Mei, he? 
Nog een groot half jaar!" 

,0, moeder, dat beetje huur gee£ ik er graag op 
toe, als de zaak zou doorgaan! Eigenlijk zou 't een 
ideaal zijn, niet? U en Dora vlak bij, en de kinderen 
weer naar hartelust spelen, net zooals wij vroeger 
deden, in de twee tuinen! En geen juffrouwen meer!" 
voegde Hans erbij met een veelzeggenden, quasi .. 
wanhopigen blik naar Dora. 

,Als Willy er in toestemt dan mag je van geluk 
spreken!" vond mevrouw Marcus. ,'t Zal aileen voor 
Janna hier jammer zijn, als ze weg moet." 

Het meisje, handig en vriendelijk als steeds, was 
juist binnen geweest met de thee ... benoodigheden, en 
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had alles zoo bij Dora geplaatst dat deze zonder veel 
moeite het theeschenken op zich kon nemen. 

,Ja, die oude getrouwe!" zei Hans hoofdschud ... 
den d. , W at zal ze opkijken als ze ervan hoort. En fin, 
zoover zijn we nog niet!" 

Onder het theedrinken werd er druk overlegd en 
besproken wat voor veranderingen wei het gevolg 
zouden zijn van een opheffing van Hans' huishouding. 

Toen Willy Staring even voor tienen binnenkwam 
om de oude mevrouw en Dora a£ te halen, vond zij 
de Marcussen in druk gesprek. Ze ging nog even 
zitten, de auto was pas om half elf besteld, en vroeg 
belangstellend naar de resultaten van de brief.-be..
sprekingen. 

Mevrouw Marcus, na een zenuwachtig kuchje, 
begon met het ijs te breken. 

,Ja, zie je, kind, toen je er nog niet was ...... be..
spraken we een plan ...... eigenlijk was 't een inval 
van Dora, en we weten niet...... misschien voel jij 
er niets voor, en dan moet je 't maar ineens zeggen. 
Even goede vrienden, natuurlijk, maar ...... " 

Een oogenblik flitste het door Will's hoofd: .,Hij 
wil me vragen, hij wil dat ik zijn tweede vrouw wor..
den zal!" maar haar volgende gedachte was een on ... 
middellijke tegenspraak daarvan. Als Hans wat te 
zeggen had van z66veel belang voor hun beider toe..
komst, dan zou hij zelf spreken, dan zou hij dat niet 
in 't bijzijn van zijn familie met haar bepraten zooals 
hier wei 't plan scheen te zijn. Ze voelde hoe het 
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bloed haar in de wangen schoot, en om haar verlegen ... 
heid te verbergen begon zij te lachen, wat luider dan 
haar gewoonte was, en trachtte de oude vrouw schertr
send op weg te helpen. 

,Wat is er dan toch, mevrouw Makkersl Zeg het 
maar, wat is dat voor boos plan dat Dora heeft uit ... 
gedacht? Wil zij bij Hans gaan? En U dan bij mij 
opbergen, in Pension Staring? Is het dat?" 

,Neen, kind!" De oude mevouw begon mee te 
lachen. ,Ze wil je pension wei vullen, maar niet met 
oude, gebrekkige menschen, zooals ikl Ze wil je j6nge 
gastjes bezorgen, heel jonge gastjes, en wei drie te ... 
gelijk, om van den vader nog niet te sprekenl" 

,U bedoelt ...... " Willy kon van verrassing niet 
verder gaan. Zou Hans t6ch ...... zou het waarheid 
worden, wat ze in de eenzaamheid van haar kamer 
vaak als een visioen voor haar geestesoog had zien 
opduiken? Zou dat, wat haar hart de laatste weken 
vervulde met een bijna onbedwingbare hoop, vervuld 
worden? Had God haar gehoord, als zij had gebeden 
voor die haar lief waren, en als zij Hem smeekte haar 
tot steun te laten zijn voor haar ouden speelmakker 
en zijn moederlooze kleintjes? Onwillekeurig vouwde 
zij de handen, terwijl zij in ademlooze spanning 
wachtte op de woorden die haar geluk zouden be .. 
vestigen. Dat Hans' m6eder die spreken zou, ze vond 
het vreemd, en het gaf haar een gevoel van teleur ... 
stelling, also£ de poezie die zij, veertigjarige nog van 
het leven verwachtte, in proza, koud en nuchter, 
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werd omgezet. Maar met dat al, ze bleef toch met 
kloppend hart, bevend van innerlijke ontroering, 
wachten op de woorden die haar lot zouden beslissen. 

Aarzelend had mevrouw Marcus Willy gadege~ 
slagen. Een oogenblik ging het als een bliksemflits 
door haar heen. werd hier meer verwacht dan wat zij 
kon voorstellen, moesten haar woorden iets verbre~ 
ken, iets kapot maken, dat zij diep in Willy's oogen 
dacht te zien schitteren? Even, als om hulp zoekend, 
dwaalden haar oogen af naar Hans, die haar, niets 
vermoedend, bemoedigend toelachte. 

,Toe maar, moeder, kom er maar mee voor den 
dag! Will kan hoogstens neen zeggen, en dan zijn 
we even ver als nul" zei hij lachend, met toch iets 
van spanning in zijn beweeglijk gezicht . 

.,Nu dan, Willy, als jij je pension begint heb je het 
graag gauw vol, dat heb je telkens gezegd, niet~ 
waar?" 

., J a, maar Dora heeft me twee heeren Bourle be~ 
Ioofd voor een begin!" probeerde Willy haar zenuw~ 
achtigheid weg te schertsen . 

.,0, dat is best mogelijk, dat daar nog van komt. 
Maar we bedoelen nu iets anders. J e weet, geloof ik, 
dat Hans met Mei t6ch wilde verhuizen? En je hebt 
nu al genoeg gehoord, in de dagen dat je bij ons lo~ 
geerde, om te weten wat een moeite hij heeft met de 
juffrouwen, en met de huishouding en de kinderen. 
Met alles! En nu meende Dora ...... eigenlijk leek het 
ons aile drie zoo' n prachtige oplossing...... zou het 
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niet verstandig zijn als Hans die heele omboel hier 
opruimde en met de kinderen in een goed pension 
ging?" 

V rag end, wachtend op eenige tegemoetkoming van 
de zijde van devol spanning luisterende jonge vrouw, 
die echter uitbleef, keek mevrouw Marcus Willy aan. 
Toen, recht op haar doel afgaande, kwam ze met haar 
voorstel voor den dag. Waarom zou Hans niet bij 
Willy komen, op de Westergracht? Zij zocht be·~ 
talende loge's, Hans zocht een tehuis voor zich en 
de kinderen, waar hij van huishoudelijke beslomme~ 
ringen en moeilijkheden met personeel zou zijn ver~ 
lost, en vooral, waar hij wist dat er, met behoorlijke 
hulp natuurlijk, voor de kleintjes zou worden zorg .. 
gedragen. 

Zwijgend staarde Willy voor zich uit, de handen 
ineengeknepen in haar schoot, en vastberaden strij .. 
dend tegen een gevoel, dat haar dreigde te over.
meesteren, een gevoel also£ ze, zich om niets of ni~ 
mand bekommerend, het hoofd op de tafel moest Iaten 
zinken, en schreien, schreien ... 

Hans begreep Willy's zwijgen verkeerd, en terwijl 
een trek van plotselinge neerslachtigheid diepe lijnen 
langs zijn mond groefde, zei hij met toonlooze 
stem: 

,lk zie 't al, Will, je hebt er geen idee in, is 't 
wei? 'tIs misschien te veel gevergd, jou bij de drukke 
bezigheden die zoo'n pension je oplegt, nog de extra 
zorg voor een andermans kinderen op te dringen. 't 
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Spijt me, 't spijt me geweldig, maar van jou kant kan 
ik wei begrijpen ...... " 

Willy vermande zich. Nu niet, nu zich geen reken-
schap trachten te geven van dat schrijnend gevoel 
van teleurstelling dat haar hart samenwrong. Gewoon 
doen, antwoord geven en, niets Iaten merken. Als ze 
aileen was, vannacht, dan zou ze met zichzelf in 't 
klare zien te komen, met zichzelf en met haar Vader 
in den Hemel. Nu zich beheerschen, ze moest, ze 
m6est! 

Even moest ze kuchen om zeker te zijn van haar 
stem, toen dwong zij zich met een lachje op te zien 
in het diep--teleurgestelde gezicht van haar ouden 
speelmakker. 

,Je vergist je, Hans. Ik moest even over de ver.
rassing van je moeder' s voorstel heenkomen, want 
je begrijpt ...... een beetje overvallen doet het me wel 
...... hoe komen jelui daar zoo ineens op!" 

,Maar, Will.. .... hoe denk je er over, dat is de 
vraag!" drong Dora aan. ,Zeg nu eens zelf. kim er 
een eenvoudiger oplossing. . . . . . al zocht je honderd 
jaar lang, dan zou noch Hans noch jij zoo'n gelegen-
heid vinden! 't Zou prachtig zijn!" 

,Is het je bedoeling, Hans, dat ik heelemaal over 
je kinderen ...... moederen zal? Of. ..... wat had jij 
je eigenlijk voorgesteld?" vroeg Willy. 

,Als je 't doet, Will, dan zal ik natuurlijk zorgen 
dat jij geen extra last of werk door de kinderen krijgt. 
Vergeet toch ook niet dat moeder en Dora vlak bij 
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de hand zijn, en dat het tuinpoortje er is! Maar als 
jij je belasten wilt met het zoeken van en het toezicht 
houden op een juffrouw voor de kinderen, die als je 
dat verkiest extern zal zijn, dan onthef je mij van een 
groote zorg." 

Willy knikte peinzend voor zich heen. ,Ja, dat zou 
heel goed geregeld kunnen worden, zoo," zei ze na .. 
denkend. · 

,lk wil je niet dringen tot een besluit, begrijp dat 
goed, Will," zei Hans, zichtbaar opgelucht door Wil~ 
ly' s bijna zeker lijkende instemming met zijn plannen. 

,W el ja, laat ze er een nachtje, een paar nachtjes 
desnoods, over slapenl" meende Mevrouw Marcus. 
,'tIs ook maar een voorstel wat Hans je doet, Willy. 
Aile bijzonderheden komen later wei ter sprake. Als 
je nu eerst maar besluiten kunt of je het doen wilt, ja 
of neen." 

,'tIs aileen nog een probleem wat Hans moet be ... 
ginnen tot jouw huis zoo ver is dat je hem ontvangen 
kan," tobde Dora. 

,Misschien zou ik wei iemand weten die ,........, tijde .... 
lijk tenminste ,........, hier zou willen komen, Hans. Ik heb 
nog geen antwoord, maar ik heb aan zuster Willems 
geschreven, dat is degene die bij Grootvader' s ziekte 
een paar weken bij ons was. Ik kende ze van vroeger 
al ,........, ze was vroeger diacones, maar ze kon het voort ... 
durend verplegen in een inrichting niet volhouden en 
woont nu bij haar zuster in. Die is wei wat ouder, 
maar ze is ailerliefst voor kinderen, zoo opgewekt en 
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gezellig. En voor de huishouding zelf heb je 
dan toch Janna, die 't wei weten zai hoe alles gaat 
hier.' ' 

,0, Willy, daar heb je ons niets van verteid!" zei 
Dora verwijtend. 

,Neen. ik wilde eerst weten of zij kon en of Hans 
soms iemand anders op 't oog had. Maar nu 't ge~ 
sprek er zoo op komt ...... " 

,Wei, ais jij ze kan aanbeveien, Willy, dan zal 
't zeker wei goed zijn!" zei mevrouw Marcus hartelijk. 

,lk zou ze niet aanbevelen ais ik niet overtuigd 
was ...... " 

,Natuurlijk, natuurlijk, Will! Dank je wei, dat je 
zooveei beiang steit in 't wei en wee van mijn zielige 
troepje. En ...... ais 't nu alles naar wensch kan wor~ 
den geschikt, denk je dan dat je ...... dat je ...... " 
Hans probeerde haar het antwoord uit de oogen te 
Iezen, die eerlijk, en zonder schroom nu. tot hem 
waren opgeslagen. Willy, de sterke, kioeke, was weer 
zichzel£, dat wil zeggen, degene die moedig en met 
voile toewijding anderer zorgen wenschte te helpen 
dragen, met voorbijzien van eigen verlangens. 

,lk zai er ernstig over denken, Hans. dat beloof 
ik je. Onaannemelijk is je voorstei zeker niet, en 
dan ...... nu, je weet het ...... oude vriendschap roest 
niet ...... jij en je kleintjes zijn me toch zeker nader 
dan de eerste de beste wildvreemde. Ais ik je wat 
tijd vraag voor ik besiuit, is het niet omdat ik er geen 
ooren naar heb, maar ik wil eerst ernstig onder de 
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oogen zien of ik tegen deze dubbele taak ben opge .... 
wassen. 

,Dan komt het wei in ordel'' zei Hans met een 
diepe zucht van verlichting. 

,Moeder, wat zal 't gezellig worden, als we zoo 
dicht bij elkaar komen! En voor Dora is 't ook pretti .... 
ger, niet? Zoo'n oude vriendin terug! Zeg, ik wil jelui 
niet weg hebben, maar de taxi heeft even geleden 
al gebeld, dus als je je wilt klaarmaken? Moeder, 
Janna brengt uw goed wei hier." 

Opgewekt, druk pratend, veel levendiger dan hij 
in tijden geweest was, hielp Hans de dames bij 't 
aankleeden en bracht ze zel£ naar de auto. Janna 
hoorde hem een wijsje neurieen terwijl hij de deur 
op 't nachtslot deed, en ze verwonderde zich over 
mijnheer's goede bui vanavond. Terwijl zij het thee ... 
goed ineen zette kon zij 't niet nalaten, wijzend op de 
verspreide brieven, even te vragen: ,En, mijnheer, 
bent U geslaagd?" 

, N een, Janna, maar...... er zijn plannen...... 't 
hangt nog wat los in de lucht, maar...... enfin, als 
't zoover is dan hoor je 't wei. Gee£ dat pakje brieven 
maar hier, dat kan nog even blijven rusten." 

Z .. h t . I" J , ou miJn eer ...... gaan rouwen. vroeg anna 
zich verwonderd a£. Hij was zoo vroolijk, echt in zijn 
schik! Dan m6est er toch wei iets van trouwerij of 
zoo aan de hand zijn, meende ze. Enfin, ze zou 't 
maar kalmpjes afwachten, zij kreeg ook genoeg van 
dat juffrouwen .... getob! Als 't maar een lief mensch 
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was, de nieuwe mevrouw, dan was 't haar wei. Want 
ze hoopte maar dat mijnheer haar bij 't huishouden 
zou houden, ze had toch immers altijd zoo haar best 
gedaanl 

En in haar avondgebed vlocht de eenvoudige ziel 
met kinderlijk vertrouwen den innigen wensch: ,Lieve 
Heer, laat mijnheer het weer goed krijgen, en de 
kinderen ook, en ik ook!" 
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