
HOOFDSTUK VI 

OPONTHOUD 

,Dora, kan ik je even spreken? Hier, in den tuin? 
Buiten je Ma om?" 

Willy Staring, half verborgen achter het warande.
trapje, had voorzichtig Dora Marcus' aandacht we.
ten te trekken door een paar korte tikken op de wa,.
randevloer, en fluisterde de haastig naderbijgetredene 
met bleeke lippen haar vraag toe. 

,Wacht, ik kom." En Dora, grijpend naar de stof ... 
doek waarmee zij juist in de tuinkamer bezig was, om 
zich een houding en een excuus te geven als de oude 
mevrouw Marcus baar soms den tuin zag ingaan, 
kwam bet trapje af, de doek uitschuddend en tegelijk 
Willy wenkend acbter bet laurierperk om te gaan, 
waar zij zich dadelijk bij haar voegde. 

,Kind, wat zie je wit!" waren Dora's eerste woor ... 
den. ,Is er wat ...... met Hans ...... met de kinde.
ren?'' 

,Ik kreeg daarnet een boodschap...... door de te.
lefoon...... dat...... dat Greetje ...... " Willy moest 
even diep ademhalen en legde de vingers op haar 
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bevende lippen, als om ze tot kalmte te dwingen. 
,Wat? Wat met Greetje?!" klonk Dora's stem 

heesch fluisterend. 
,Ze is ...... in 't water gevallen ...... in den vijver 

in 't park, waar ze met het frobelklasje was gaan wan ... 
delen," hijgde Willy. 

,En ...... " Dora's vingers klemden zich pijnlijk om 
Willy's arm, en haar oogen zochten in het ontdane 
gezicht harer vriendin den vollen omvang van het 
ongeluk te lezen. ,En ...... dood?" 

Willy schudde het hoofd en sloeg de armen om 
Dora, die dreigde ineen te zinken. ,Neen, Goddank 
niet dood. Maar 'twas toch bijna te laat geweest." 

,Vertel dan toch, Will, laat me toch niet zoo in 
spanning! W aar is 't kind, wat do en ze met haar ..... . 
vertel dan toch!" 

,Ze belden mij op van de politiepost in 't park, 
daar is ze binnengebracht en daar heeft een dokter 
de levensgeesten weer opgewekt. Straks brengen ze 
haar thuis, met de ziekenauto ...... kan je niet mee..-
komen, Dora ...... Hans moet worden gewaarschuwd 
...... en ...... o, kind, ik ben zoo verschrikt ...... ik liep 
het eerst naar jou ...... " 

Willy, de sterke Willy, klemde zich nu op haar 
beurt aan Dora vast. De schrik, dien zij eerst over..
meesterd had gedacht, trachtte nu haar te overman..
nen, en zij had de grootste moeite niet in tranen uit 
te barsten, iets dat, om de oude vrouw binnen, tot 
elken prijs moest voorkomen worden. 
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,Denk aan mal Toe, Willy, houd je goed, laat 
moeder er toch niets van merken!" smeekte Dora. 
,Kom, anders ben je zoo moedig ...... het is toch goed 
afgeloopen ...... wacht, ik ga met je mee ...... loop 
maar vast door, ik kom wei." 

Haastig, haar een duwtje gevend in de richting 
van het tuinpoortje, keerde Dora zich om, en ging 
een paar treden op van het balcontrapje. 

,Meeder!" riep ze naar binnen, en het gelukte 
haar elk spoor van ontroering uit haar stem te ban.
nen, ,ik ga even naar Will! Dadelijk ben ik weer 
terug!" Toen ging zij, zonder op antwoord te wach
ten, Willy achterna, die zij op haar wachtend vond 
aan de andere zijde van de tuinheg. 

,Zoo, kom nu mee naar binnen," en hartelijk stak 
zij haar arm door die van haar vriendin. ,Heb je alles 
klaar voor 't kind?" 

.,Ja ...... haar bedje was al opgemaakt ... en Janna 
zet het bed van Hansje over op haar kamer, dan kan 
Joost bij Hans slapen, dat zal wei beter zijn." Willy 
had zich weer bijna hersteld van haar oogenblikkelijke 
zwakheid, en was weer tot geregeld denken in staat. 

,Ik weet aileen niet, hoe ik het aan Hans moet 
laten weten ...... daar zie ik zoo tegen op ...... nu al 
weer zoo'n schrik voor dien stakker ...... " 

,Kom, kom! Het is immers niet het allerergste dat 
we hem moeten zeggen ...... wil ik het doen? Zal ik 
hem even telefoneeren naar kantoor?" 

.,Goed, Dora, graagl Laat hem niet te veel schrik.-
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ken, zai je niet? Dadelijk zal de auto wei hier zijn, 
dan kunnen we het arme diertje direct in haar bedje 
Ieggen. Ik zai nog even kijken of alles in orde is ...... 
Janna is 66k haar hoofd kwijt, dat begrijp je." 

T erwiji Dora de treurige boodschap aan haar broer 
liet weten. ging Willy naar de haastig in orde ge..
brachte kinderkamer, waar Janna, met dik ... beschreide 
oogen, en juffie, bijna evenzeer ontdaan, nog aan 
het ruimen waren. 

,De oude mevrouw heeft er toch niets van ge..
merkt?" was Janna's eerste vraag. ,Ais die het hoort, 
hebben weer nog een ongeiuk bijl Dat kan haar hart 
n66it verdragen." 

,Neen, Janna, we zijn voorzichtig geweest," steide 
Willy haar gerust. ,En ga jij nu je gezicht een beetje 
wasschen en drink eens wat. 't Is hier nu alles kiaar 
voor 't kindje ...... juffie zai wei even heipen om 
het bedje van Joost op te maken in mijnheer' s siaap ... 
kamer, en dan kan jij doorgaan met je werk. De 
heeren Bourle komen immers thuis koffiedrinken ..... . 
voor hen moet alles op tijd kiaar zijn ...... " 

,Maar Wiliy," mengde Dora zich in 't gesprek, 
,waarom Iaat je mij niet even opbellen en ze op de 
hoogte brengen? Ik weet zeker dat ze, om jou te ont..
Iasten, dan wei voor een keertje in de stad willen 
gaan Iunchenl" 

,Ja," zei Willy verlucht, ,.dat is 't beste, misschien. 
En ...... wat zei Hans? Was hij erg van streek?" 

,Hij komt direct thuis. Ja, hij was natuurlijk erg 
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verschrikt ...... maar ik stelde hem zoo vee! mogelijk 
gerust, en hij komt zelf kijken, hij wil natuurlijk pre~ 
des weten ...... " 

,Daar is de auto!" viel Willy haar in de rede. ,Nu 
maar direct met haar hier, op de kamer, en bel jij 
dan ook dokter Lamers op, Dora. Of hij direct hier 
wil komen. Hans zal zeker zijn eigen dokter erbij 
will en hebben." 

Willy snelde, door Dora gevolgd, de hall door, en 
wees de mannen van de ziekenauto waar ze hun lichte 
last konden binnen dragen. In een deken gewikkeld, 
ontdaan van de druipende kleertjes, werd Greetje uit 
de wagen getild, en met haar mee kwam de dokter 
wiens onvermoeide pogingen, zooals later bleek, het 
kind van een bijna wissen dood hadden gered. 

,Hier, dokter, hier is haar kamer." Willy, £link nu, 
en kalm, waar het op handelen aankwam, ga£ de noo~ 
dige aanwijzingen en liet, met een flinke fooi, de 
mannen van de ziekenauto vertrekken. Toen voegde 
zij zich bij de anderen in de kinderkamer, waar Dora 
zich bij het nog steeds bewustelooze kind had neer~ 
gezet, en waar de dokter een en ander verschikte aan 
kleeding en dek van de kleine patiente. 

,Leeft ze?" vroeg Willy, doodelijk verschrikt bij 
het zien van dat roerlooze, blauw~witte gezichtje. 
Zouden ze haar niet de waarheid hebben gezegd, zou 
't kind niet meer tot de levenden behooren en men 
getracht hebben den slag niet direct in zijn voile 
zwaarte te doen nederdalen? Haar oogen zochten, om 
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klaarheid smeekend, die van den dokter, die de pols 
van het kind tusschen zijn vingers had genomen. 

,Ze leeft," stelde hij haar gerust ... Maar 't was 
op 't kantje a£. Eerst dacht ik niet dat wij haar er 
door zouden hal en...... ze was al zoo ver weg. Ze 
is er nog slecht aan toe," zei hij ernstig, ,maar het 
hart herstelt zich weer langzaam aan. Het is een 
kind, moet U denken, en een kind kan veel verdra.
gen. Is U de moeder ,als ik vragen mag?" 

.. Neen, dokter!" haastte Willy zich te zeggen. 
,Met die schrik ...... ik heb heelemaal vergeten ..... . 
laat ik U even voorstellen, dokter, juffrouw Marcus, 
de tante van het kleintje, en ik ben juffrouw Staring. 
De kinderen zijn met hun vader bij mij in pension ..... . 
ik ben een oude familievriendin ...... ze hebben geen 
moeder meer ...... " 

,Pardon, ik vergat 66k...... dokter Lichtenvoor-
de," stelde deze zich voor. ,Hoe heet uw pleegkindje 
eigenlijk? Greetje Marcus? Een dochtertje van Mar-
cus, die in lndische producten is? Ik ken hem wei, 
oppervlakkig, van de societeit." 

,Hij kan ieder oogenblik hier zijn," zeide Dora, 
die nog steeds in het stille gezichtje staarde, terwijl 
de tranen haar langs de wangen rolden. 

,En Uw eigen dokter. Heeft U die gewaar ... 
schuwd?" 

,Ja, ik heb hem opgebeld," antwoordde Dora stil. 
,Zal ik nog even hier wachten? Of vind U 't goed 

als ik nu ga?" vroeg dokter Lichtenvoorde aarzelend. 
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.,0, blijft U tochl" drong Willy aan. ,U deed al 
z66 veel voor 't kind. . . . . . de vader zal U will en be .. 
danken ...... " 

,Daarom nietl" weerde de dokter a£. ,Maar ik 
laat het kind niet graag aileen. We kunnen nooit 

k .. " ze er ZIJn ...... 
Zwijgend bleven zij wachten, steeds in angstige 

spanning kijkend naar het kleine kopje dat met ge .. 
sloten oogen op het kussen rustte. N auw merkbaar 
rezen en daalden de Iichte dekentjes die 't kind dek .. 
ten, en van tijd tot tijd trilden de witte oogleden even, 
of trokken de bleeke lipjes zich samen. 

Een sleutel in de buitendeur, haastige stappen in 
de vestibule, fluisterend gesproken vragen aan Janna 
in de hall, en Hans' vingers waren aan den knop van 
de kamerdeur . 

.,Mag ik binnenkomen?" 
Dora was al opgestaan en met de hand van haar 

broer in de hare bracht zij hem bij het bedje. Een 
haastigen groet naar den terzijde tredenden dokter en 
naar Willy die zich eveneens had teruggetrokken, en 
Hans Marcus liet zich op de knieen neer naast het 
kind dat daar als dood terneder lag. Zijn hand en 
zochten gretig naar de kleine beweginglooze kinder .. 
handjes, en vol angstige spanning legde hij zijn wang 
tegen het kille gezichtje, dat zich niet met die beken .. 
de, vertrouwde beweging naar hem toe keerde, maar 
strak en bleek blee£ als dat van een doode. 

Gefolterd door overstelpende vrees wendde Hans 
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Marcus zijn blikken naar den dokter, die op hem toe~ 
trad en hem de hand op de schouder legde. 

,Sta op, Marcus. 't Kind leeft, maar ze is nog 
niet buiten gevaar. Laat haar zoo rustig als mogelijk 
is, hoe minder aanraking hoe beter. We zullen haar 
redden, hopen we, en het is verkeerd jezelf van 
streek te maken. Dadelijk komt je eigen dokter, dan 
kan die j e geruststellen, misschien beter dan ik hct 
nu kan. Houd je goed, ze is immers niet verlorenl" 

Zwijgend, wankelend, stond de verslagen vader 
op, en zette zich neer op den stoel dien Dora hem 
toeschoof. ,Ik moet naar moeder," fluisterde zij haas~ 
tig. ,.Die weet van niets, en zou ongerust worden als 
ik te lang wegbleef. Maar ik kom zoo gauw mogelijk 
terug." 

Met een knikje naar Willy en den dokter, en een 
kus op Hans' voorhoofd, ging ze zoo zacht mogelijk 
de kamer uit en spoedde zich naar huis, waar zij zoo 
omzichtig mogelijk haar moeder moest voorbereiden 
op het gebeurde. Toch wilde zij hiermee nog wachten 
tot zij nader nieuws had gehoord omtrent den toe~ 
stand van Greetje. Als dokter Lamers er geweest was, 
zou ze pas het noodige aan mevrouw Marcus vertel~ 
len. Misschien kon zij haar zelfs allen schrik besparen, 
als de tijding gunstig luidde. 

En gelukkig luidde het verslag, dat dokter Lamers 
in eigen persoon aan Dora kwam doen, gunstig. Na~ 
dat hij van dokter Lichtenvoorde aile bijzonderheden 
vernomen had en tezamen met hem de kleine drenke~ 
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linge nog eens terdege onderzocht had, kon hij den 
vader en Willy aile hoop geven op een geheel en 
spoedig herstel, echter met het eene voorbehoud, dat 
gewoonlijk als een beklemming blijft werken bij al te 
groote verlichting, ,als er zich geen complicaties 
voordoen." En hoewel deze woorden de bezorgdheid 
niet uit de ziekenkamer verbanden, het was toch met 
blijde hoop dat Hans afscheid nam van de beide 
artsen, na warmen dank vooral aan hem die zijn kind 
de eerste hulp had bewezen. 

,Kunnen we het moeder zeggen?" was zijn laatste 
vraag aan dokter Lamers, terwijl hij de heeren zelf 
uitliet. 

,lk loop zelf wei even aan," stelde deze hem ge~ 
rust. ,Ze zal er niet van opkijken als ik kom, want 
mijn maandelijksche visite heb ik ditmaal nog niet 
bij haar gemaakt. En als ze 't van mij hoort, dan is 
ze allicht meer overtuigd dan dat ze het van U te 
weten komt. V anavond kom ik nog even kijken, en 
ik stuur U binnen een uur Zuster Horn, waarvan ik 
U sprak. En moed houden, hoor. U hebt aile reden 
om dankbaar te zijn dat het z66 is afgeloopen." 

Maar ...... het liep niet zoo a£. Na enkele dagen 
lag de kleine in brandende koorts, en dokter Lamers 
zag zijn remmende woorden ,als er zich geen com,.. 
plicaties voordoen," tot ontsteilende werkelijkheid 
worden. Greetje had een hevige longontsteking op~ 
gedaan, en het was Hans Marcus also£ hij weer den 
tijd doormaakte toen zijn May van hem was heenge~ 
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gaan. Dezelfde van koorts schitterende, groote grijze 
oogen zagen hem weer zonder een blijk van herken~ 
ning in het voorovergebogen angstig~gespannen ge~ 
Iaat. Dezelfde blonde krullen kleefden hier weer, 
vochtig en verward, om hetzelfde hooge, blanke voor~ 
hoofd, en het matte: ,Zoo heet, zoo heet!" van de 
kinderlippen klonk ontstellend gelijk aan May's ver~ 
moeide stem, die laatste dagen. 

Het was een vreeselijke tijd die hij doormaakte, en 
het leek wel of het leed, de voortdurende angstige 
zorg, hem Willy steeds dichter deed naderen. 't Is 
waar, hij had zijn moeder, zijn zuster, die elke droe~ 
fenis met hem zouden willen dragen, maar voor de 
oude vrouw werd angstvallig elk gevaar verzwegen, 
en Dora kon, ook al om den schijn voor haar moeder 
te bewaren, haar bezorgdheid niet ten volle toonen. 
Met Willy was dat anders. Zij nam zonder eenige 
aarzeling de rechten aan, die haar jarenlange vriend .... 
schap met Hans, en de tezamen doorleefde kinder~ 
jaren haar veroorloofden, en stelde zich hem terzijde 
met heel haar warme behoefte om te troosten en te 
helpen. Zonder eenige terughouding gaf zij den een..
zamen man wat zij instinctmatig, of misschien door 
haar groote liefde voor hem voorgelicht, wist dat hij 
juist nu behoefde. Haar koele hand gleed zoo vaak 
over de zijne, als hij die ineengewrongen van wilde 
angst voor zich uitstrekte over zijn bureau, waar hij 
werkeloos neerzat tot diep in den nacht! Haar arm 
kroop zoo vaak door de zijne, als hij met haar mee 
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sloop naar de ziekenkamer, waar dag~ en nachtzuster 
elkaar afwisselden. En toen zij hem op een avond in 
zijn stoel vond weggezonken, het gezicht, stroomend 
van stille tranen, in de handen verborgen, trok zij 
dat donkere, gebogen mannenhoofd zachtkens tot 
zich, ga£ het rust aan haar sterken, steunenden 
schouder, en hield het met moederlijke teederheid om~ 
vat, tot hij zich herstelde en met dankbare aanhanke..
lijkheid haar handen kuste. 

Met ijzeren greep moest Willy Staring zich in deze. 
voor haar toch reeds zoo zware dagen. in bedwang 
houden. Hoe graag had zij hem duidelijker haar liefde 
getoond, een liefde die hij nu slechts kon houden voor 
teedere, warme vriendschap en een innig medeleven 
in zijn leed. Niets was op 't oogenblik verder van 
Hans Marcus dan de gedachte aan vrouwenliefde, 
nu hij zijn May voor de tweede maal meende te zien 
heengaan. N u de zieke, door koorts gesloopt, de ron
ding der kinderlijke trekken verloor, was het, also£ 
het gezicht der moeder steeds duidelijker tevoorschijn 
trad. Het had Dora, die de ziekenkamer betrad op een 
oogenblik dat het kind uitgeput in halve verdooving 
neerlag, met ontzetting aangegrepen, en haar den uit
roep ontlokt: ,,'t Is of je daar May ziet liggen!" z66 
treffend was de gelijkenis van dit smalle gezichtje met 
de opeens zoo ouwelijk geworden trekken, met het 
gelaat der doode moeder. En Hans, al sprak hij zijn 
gedachten niet uit, werd telkens weer smartelijk ge-
troffen als hij 't kind aanzag, z66 zelfs, dat hij zich~ 
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zelf overwinnen moest als hij de kamer betrad, om 
't niet woest uit te schreeuwen: May! May! 

En nu was het de nacht van de crisis. Hans, tot 
geen werk in staat, zat bij Willy in 't kantoortje, 
zwijgend voor zich uit starend, de kranten onaange ... 
roerd naast zich, en hij wachtte, wachtte op den slag 
dien hij, hij was het zich volkomen bewust, onafwend ... 
baar geloofde. Dokter Lamers was dien avond nog 
even geweest en had niet veel hoop kunnen geven. 
Zijn eenige troost was geweest: ,'t Kindje is sterk, 
ze heeft meer levenskrachten, dan men zou vermoe ... 
den, laten we hopen dat die voldoende zullen blijken 
om haar door de crisis heen te helpen." En hij was 
heengegaan, wetend dat zijn kunde hier niet meer 
kon baten. 

De nachtzuster had het Willy niet verzwegen, zij 
verwachtte het ergste. ,Als er verandering komt zal 
ik direct waarschuwen," beloofde zij. ,U blijft toch 
zeker op, bij mijnheer?" 

,N atuurlijk, zuster! Ik wil zelfs probeeren hem wat 
rust te I a ten nemen, de arme man is dood op." 

,Ja, ziet U dat gedaan te krijgen. 'tWas een goed 
idee van U, Janna met de twee kleintjes naar hoven 
te laten verhuizen, zoolang Greetje zoo ziek is, en in 
haar kamertje een divanbed neer te zetten voor Uzelf. 
U had daar hoven toch geen rust!" 

,lk zal zien dat ik mijnheer Marcus daar een paar 
uur op krijg. Naar bed gaan wil hij toch niet," zuchtte 
Willy. 
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.,En Uzelf dan? U is er zoo een, die aileen maar 
aan anderen denkt, dat heb ik al lang gezien! Hier 
hebt U een tubetje tabletjes. neem er zelf een. en zie 
er mijnheer ook een te geven, in zijn thee desnoods. 
Ze kalmeeren werkelijk. en mijnheer zal zijn krachten 
misschien nog noodig hebben, vannacht!" 

Willy beloofde te doen wat zij kon. en na een 
laatsten blik op het vervallen kindergezichtje. met het 
spits~geworden neusje en kinnetje en de zwarte scha~ 
duwen die niets goeds voorspelden om de ingezonken 
oogen. sloot zij zacht de deur achter zich dicht en 
ging met loome schreden naar het kantoortje, waar zij 
zich zwijgend neerzette tegenover den gebogen man, 
die nauwelijks opkeek bij haar binnentreden. Vol be~ 
zorgdheid zag zij de verwoesting. aangericht door 
slapelooze nachten, en dagen. doorleefd in stage 
angst. Het gladgeborstelde. donkere haar was sterk 
vergrijsd aan de slapen. en diepe lijnen hadden zich 
gegroefd langs neus en mond. Willy's handen zoch~ 
ten elkaar, en instinctmatig strengelden haar vingers 
zich ineen, haar oogen sloten zich in een geluidloos 
innig gebed, voor de arme kleine daarginds, en voor 
den geknakten man tegenover haar. 266 verdiept was 
zij in haar beroep op den Vader hierboven, dat zij 
niet bemerkte hoe Hans haar reeds eenigen tijd had 
gadegeslagen, en toen zij de oogen weer opende zag 
zij de zijne peinzend op zich gevestigd. 

,.Wat deed je, Will? Je sliep niet?" vroeg hij mat, 
toen hij zag dat zij zijn blik had bemerkt. 
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,Neen, Hans, ik sliep niet. Ik bad. Voor jou, en 
voor Greetje," voegde zij er eenvoudig aan toe. 

,En geloo£ je, Will," ......- de matte stem klonk nu 
gretig, vol spanning, ......- ,dat je verh66rd zal wor..-
d ?" en. 

,Hans, of ik verhoord zal worden ...... ik weet het 
niet! Daarop kan ik je geen antwoord geven. Maar 
vraag je mij of ik verhoord kan worden, dan zeg ik, 
ja, ja, Hans, God kan verhooren ......- als Hij het goed 
acht!" Willy's oogen glansden van volkomen zeker..
heid. 

,Dan helpt bet bidden niet veel," zei Hans, weer 
terugvallend in zijn matte gelatenheid. ,Weet je 
wat?" Plotseling lichtte het weer op in zijn sombere 
oogen. ,Als God Greetje beter laat worden, als ik 
...... het kindje ...... niet hoe£ te verliezen ...... dan zal 
ik in Hem gelooven, heusch, Will, ik bel66£ hetl" 

,Hans, Hans!" Willy was opgesprongen en had 
zich naast Hans op de knieen geworpen. ,Zeg zulke 
dingen niet, bezondig je niet op deze manierl Wie 
zijn wij, dat we God voorwaarden zouden stel..-
1 , .. en. 

,Maar ik meen het!" hield Hans vol. ,lk zal in 
Hem gelooven, als ik zie dat Hij jou antwoord geeft!" 

,En als Hij het niet doet, Hans? Och, arme, arme 
jongen! W at een groote troost mis je bij al je ver..
driet! God's steun is niet dat Hij je alle verdriet 
spaart, maar dat Hij je alle verdriet helpt dragen! 
0, kon ik het je maar vertellen, je maar overtuigen! 
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Dan zou deze nacht. wat hij je ook brengt. je geen 
wanhoop brengen!" 

.. Dus jij laat me 66k al aileen, bij jou is 66k al geen 
hulp te vinden, Will?" Het was een ziel in nood, 
die zich hulpeloos, in gebroken klanken wendde tot 
een andere ziel die zij sterker, grooter voelde dan zich 
zelve. In haar groot medelijden, haar dringende be~ 
hoefte hem, haar ouden speelmakker. te helpen, kroop 
Willy nog dichter bij hem, vatte zijn beide handen in 
de hare, en hie£ bet betraand gelaat naar hem op. 

,Hans, Hans, God maakt voorwaarden, niet wij! 
Laten we samen bidden, alleen maar bidden, voor 
't kind, dat je zoo graag wilt behouden. En bet dan 
aan Hem overlaten wat Hij zal besluiten. Wie weet, 
wat Hij voor je doen wil. Misschien wil Hij zich wel 
op deze wijze openbaren aan je, dat Hij je eerste 
gebed tot Hem verhoort, alleen om je te overtuigen 
van Zijn liefde en almacht! Houd moed, jongen, lieve 
jongen, en bid met mij meel" 

Ze trok Hans' hoofd omlaag, tot het tegen bet hare 
rustte, en omsloot weer zijn handen met de hare. 
En uit haar hart steeg een bede op die zich een weg 
naar haar lippen baande en werd nagepreveld door 
den man die zich v66r dit oogenblik nooit tot zijn 
Vader in den Hemel had leeren wenden, en die nu 
door de vrouw die hem met heel haar hart beminde 
regelrecht tot voor Zijn troon werd gevoerd. 

Lang zaten ze zoo bijeen, en het was of in beider 
hart een boodschap nederdaalde uit hemelsche ge,.. 
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westen, waar het wei en weeder stervelingen wordt 
gewogen en afgemeten, zooveel als elk kan dragen. 
De uren gingen voorbij, en geen leed ... kondigend 
klopje van de zuster op de deur van 't kantoortje 
stoorde de rustige vrede die de plaats had ingenomen 
van de angstige verwachting van naderend onheil. 

Het daglicht began zich een weg te banen door 
de spleten die waren open gebleven tusschen de toe ... 
geschoven gordijnen. Hans was van afmatting in de 
groote fauteuil ingeslapen. Willy had hem een kussen 
onder het hoofd geschoven en een plaid over hem 
uitgespreid. Zij zelf had de uren doorgebracht in 
voortdurend gebed, niet alleen om de redding van 
een kinderleven, maar ook om de redding van een 
menschenziel. Zou zij verhoord worden? Gods wegen 
zijn wonderbaar, en wie kon bevroeden welken weg 
Hij zou kiezen om dezen roepende in de woestijn 
tot Zich te voeren? Vertrouwen, dat was al wat Willy 
kon doen, en dat deed zij ook met geheel haar hart, 
dat geleerd had, telkens weer, dat Hij de rots was die 
een hechte ankerplaats verzekerde. 

De vogels kwinkeleerden in den tuin, het werd 
lichter en lichter, de zon kwam op! Willy schoof ge ... 
ruischloos de gordijnen open en keek neer in den 
dauw ... beparelden tuin, waar de bloemen in voile 
pracht haar kopjes ophieven naar den nieuwen dag 
die over Gods schoone aarde naderde. Ontroerd keek 
ze juist op de tuintjes der kinderen, die zoo gebedeld 
hadden, elk om hun eigen hoekje, en als de profeet 
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van een blijde, blijde boodschap ontdekte haar oog 
het eerste ontloken roosje in Greetje' s tuintje, dat 
roosje dat zoo lang in knop was gebleven, en waarop 
Greetje zoo ongeduldig gewacht had. Zelfs in haar 
ziekte had haar zwakke stemmetje nooit vergeten te 
vragen, in de enkele oogenblikken dat haar geest he} ... 
der was en zich bewoog tusschen de haar welbekende 
dingen: ,.Is het roosje al open?" Nu was het open. 
Zou het de boodschap zijn van een kinderleven dat 
ontplooien en bloeien zou, of van een kinderziel die 
tot God was opgestegen? 

Willy kon haar verlangen niet langer bedwingen. 
Onhoorbaar verliet zij de kleine kamer en ging door 
de hall naar de deur aan de overzijde, de deur die 
geen hand zonder beving had ontsloten gedurende 
de laatste bange dagen. V oorzichtig draaide zij den 
knop om en stak met kloppend hart het hoofd naar 
binnen. Haastig trad de zuster nader, de vinger waar .... 
schuwend op de lippen. Zij vatte Willy bij de hand, 
trok haar zachtjes de kamer binnen, en bracht haar 
op de teenen Ioopend tot bij het groote kamerschut 
dat aan 't voeteneinde van het witte bedje stond. 

K .. k · h · I I" ,. 1) maar even...... voorz1c tlg...... ze s aapt. 
Blij glansden de oogen van de zuster, oogen die al 
zooveelleed hadden gezien, dat ze dubbel glansden 
als de gelegenheid daarvoor zich voordeed. En dat 
was nu zeker wei het geval! Met een flauw, rozig 
tintje op de bleeke wangetjes, de lipjes een weinig 
geopend, het krulkopje behagelijk gewoeld in het 
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zachte kussen, lag daar Greetje, en ademde rustigf 
N a haar een blik op het voltrokken wonder te heb ... 
ben gegund, trek de nachtzuster Willy weg van 't 
bed, en ging met haar de kamer uit. Op de gang kon 
ze haar gevoelens niet langer verbergen. Zuster 
Horn, de stille, ernstige zuster Horn, pakte Willy 
zonder omslag bij de schouders, schudde haar in haar 
overmaat van blijdschap heen en weer dat het een 
aard had, en jubelde haar, hoewel steeds nog £luis... 
terend, toe: ,Ze slaapt, ze is koortsvrij, de crisis is 
voorbij! Wat zeg je er van, ze is er door, h66r dan 
toch, ze heeft geen koorts meerl" En met terzijde 
stelling van aile ceremonie sloegen de beide vrouwen 
de armen om elkaar heen en omhelsden elkaar met 
vochtige oogen. 

,Goddank!" prevelde Willy uit het diepst van haar 
hart. ,Zuster, ben je er ...... zeker van?" 

,Zeker? Lieve kind, ze slaapt al uren achter elkaarf 
Begrepen jelui dat niet, teen ik niet kwam waarschu ... 
wen? Zeiser door, we kunnen nude rest wei zonder 
angst en beven afwachten! Ga het gauw tegen den 
vader zeggen. Maar hij meet heel stil zijn, hoar! We 
moeten haar laten slapen zoo lang ze kan. Dokter 
Lamers zal opkijken, denk ik! Ga nu naar dien armen 
stakker!" zei zuster Horn met een knik naar 't kan ... 
toortje. ,Ik meet weer naar mijn patientje." Ze sloop 
weer stil de ziekenkamer binnen, en Will, zich be ... 
zinnend, stand aileen in de ruime hall, waar de mer ... 
genzon door het nieuw ... gemaakte venster op de trap 
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haar stralen binnengoot door de gekleurde glas~in~ 
lood ruiten, en een vroolijk~bonte wereld schiep in de 
vroeger zoo duistere vestibule. Ze ging naar de deur, 
die regelrecht toegang gaf tot den tuin, en daalde het 
trapje af. In haar hart zong een danklied tot God, 
den Verhoorder van haar en Hans' smeekgebed, en 
ze had de wereld willen omarmen in haar overgroote 
vreugde! Met vaste schreden ging zij naar de plek 
waar de drie kindertuintjes hun karigen oogst van 
bloempjes en kruiden in den morgenzon ten toon 
spreidden. Zander aarzelen brak zij het ontloken 
roosje uit Greetje's tuintje af, en liet liefkoozend haar 
lippen over de teedere fluweelen blaadjes glijden. 
Toen ging zij, de bloem als een talisman voor zich uit 
dragend, het huis binnen, en trad zacht de kamer in 
waar Hans, nog steeds in slaap verzonken, neerzat. 

,Het is haast zonde hem wakker te maken!" dacht 
Willy even, terwijl zij aarzelend de hand tegenhield 
die hem wilde wekken. ,Maar hij mag geen oogen~ 
blik in onwetendheid blijven van wat deze nacht hem 
aan wonderen heeft gebracht. Hij zou 't mij nooit ver~ 
geven, denk lkl" 

Zacht raakte haar hand zijn schouder aan, en on~ 
middellijk den slaap afschuddend hief Hans zich met 
een ruk overeind. 

,Wat ...... wat? Heb ik geslapen? Wat is er? Wil~ 
I . ?I , y, wat zs er. s ...... 

Willy gaf hem den tijd niet zijn zin te voltooien. 
Ze hield hem, met van ontroering bevende vingers, 
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de roos voor, en sprak met een stem waaraan zij te~ 
vergeefs vastheid probeerde te geven: ,Hier, Hans, 
breng die aan Greetje. Laat dit het eerste zijn wat 
ze ziet als ze wakker wordt uit haar heerlijken slaap. 
Want, Hans ...... Hans! Ze slaapt, ze slaapt, ze heeft 

k t . dl" geen oor s, ze IS ...... gere . 
En t6en was het dat Hans Marcus, overweldigd 

door een vreugde die bijna te groot was voor zijn 
gepijnigd hart, Willy Staring in de armen sloot en 
haar kuste, zijn dankbaarheid en verluchting stame~ 
lend. En Willy, een oogenblik zich overgevend aan 
de zalig heid dezer omarming, wist toch, diep, diep in 
haar hart, maar met volkomen klaarheid: ,Dit is niet 
wat ik met elken vezel van mijn ziel en lichaam be~ 
geer. Dit is niet de liefde die gelijk is aan mij.n liefde!" 

De dagen die nu volgden brachten, hoewel over~ 
vol van vreugde om Greetjes langzaam maar zeker 
hers tel, toch een zekere ontgoocheling voor Willy. 
Nu de spanning en zorgen voorbij waren, was het 
also£ de band, die haar en Hans steeds dichter bij,.. 
een had gesnoerd, verbroken was, en het leek ook wei 
of de herinnering aan die band hen heiden drukte en 
beschaamde. Willy dacht met zekeren schroom terug 
aan de oogenblikken, dat zij Hans haar diepste tee~ 
derheid had getoond. Het gebaar waarmede zij zijn 
betraand gelaat tegen haar schouder had getrokken 
toen hij gebukt ging onder zijn ondraaglijk leed, leek 
haar nu bijna schaamteloos, en de herinnering er aan 
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deed haar blozen. Ze nam zichzelf terdege onder.
handen over deze ongemotiveerde zelf.-beschuldigin.
gen. Ze wist immers dat slechts diep medelijden de 
drijfveer van haar handelingen was geweest, en geen 
onvrouwelijke opdringerigheid! Maar voor een vrouw 
als Willy Staring, aan wier leven aile intimiteit met 
het sterkere geslacht is vreemd gebleven, is het moei.
lijk haar eigen gedrag in dit opzicht te beoordeelen, 
en hoewel zich volkomen onschuldig wetend aan aile 
misplaatste behaagzucht, overviel Willy toch een 
zeker gevoel van gene, telkens weer als zij de oogen.
blikken van vertrouwelijkheid met Hans weer in haar 
herinnering doorleefde. 

En met Hans leek het wei evenzoo. 
Zoodra er in zijn hart weer plaats was voor 

andere gedachten dan die van dankbare vreugde over 
de redding van zijn kind, overviel hem een derge.
lijke beschroomdheid als die zich van Willy had mees.
ter gemaakt. Hij herinnerde zich met eenig zelfver ... 
wijt hoe hij steun gezocht en gevonden had, hij, de 
man, bij een vrouw die hem niet nader stand dan een 
goede vriendin uit lang.-vervlogen kinderjaren. Hoe 
hij zich aan haar hulp.-reikende handen had vast ge .. 
klampt, hoe hij aan haar hals had uitgeschreid. En hij 
verweet zichzelf, niet meer aan May gedacht te heb.
ben dan aileen die zich telkens herhalende obsessie 
van haar ten tweede male op haar ziekbed te zien. 
Wie May had liefgehad, wie om May treurde, sloeg 
zijn armen niet om een andere vrouw en kuste haar 
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in uitbundige vreugde, zooals hij had gedaan, dien 
morgen van Greetjes herstel. En met nog grooter 
schroom dacht hij terug aan dien nacht, daaraan voor.
afgaande, toen hij zijn handen had samengevouwen 
en gebeden, gebeden met een vrouw die de zijne niet 
was! 

Niet dat Hans, na die toenadering tot een God. 
Dien hij voorheen geen plaats in zijn Ieven had toe.
gestaan, zich weer onverwijld terugtrok, nadat zijn 
vurig gebed op zoo treffende wijze was verhoord. 
God laat niet los, dat ondervond hij wei degelijk, nu 
hij eenmaal en in diepen ernst Zijn hand had gevat. 
Hans was niet bekeerd, zooals men dat gewoonlijk 
opvat. Geen wanhoop over vroeger ongeloof drukte 
hem terneer: geen tranen van wroeging, geen gebed 
tot vergeving van zonden, stempelden hem tot een 
die als een verloren zoon tot den Vader was weer .. 
gekeerd. Maar, als in het oude Bijbelverhaal. die 
Vader kwam hem tegemoet, liet zijn gedachten niet 
los, liet in zijn hart groeien het kleine zaadje van ge.
nade dat Hij plant in ieder hart dat zich eens voor 
Hem opende. Hans Marcus was tot nadenken ge.
bracht, en dat nadenken bracht hem tot erkenning 
van het bestaan van een macht, hoog hoven mensche.
lijke macht. Hij was een ernstig man, en als hij zijn 
gedachten op iets concentreerde dan maakte hij het 
zichzelf niet Iicht. Van nu a£ aan zou Hans Marcus 
voortgaan te onderzoeken, te toetsen, wat hij vroeger 
onachtzaam terzijde had geworpen, en God, Die vele 
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wegen kent, weet dat er onder Zijn kinderen zijn, die 
Hem slechts langs dezen weg kunnen vinden. 

Toch, met de overgevoeligheid van iemand die niet 
gewend is zijn binnenste bloot te leggen voor de 
oogen van zijn medemensch, gevoelde Hans, wij zei~ 
den het reeds, de meeste schroom tegenover Willy 
over het feit, dat zij hem had gezien in een oogenblik 
van de diepste zelfvergetelheid en vernedering. Hij 
huiverde ervan dit onderwerp ook maar met een enkel 
woord aan te roeren, en het was voor Willy, die niet 
zonder de grootste onroering aan hun gezamenlijk 
gebed terugdacht, een ware teleurstelling toen Hans 
werkelijk opvallend iedere gelegenheid meed, de her~ 
innering hieraan te doen herleven. Zoo kwam voor 
heiden de tijd dat zij zich eer verder van elkander 
verwijderd zagen dan juist elkander naderbij geko.
men, en niet aileen zij zelf bemerkten dat, maar het 
viel zelfs anderen op. Hans liet zich, tot Janna's groot .. 
ste verwondering. zijn thee weer 's avonds op zijn 
kamer brengen, en kwam niet dan vergezeld door de 
twee jongens, in Willy's tegenwoordigheid. Het 
grootste deel van zijn vrijen tijd bracht hij door op 
de ziekenkamer, bij het herstellende Greetje, en toen 
deze weer zoover was gekomen dat zij als tevoren 
het gewone !even met Joost en Hansje kon hervatten, 
was het al niet eens vreemd meer, dat vader en tante 
Willy elkander niet dan strikt noodzakelijk was, ge.
zelschap hielden. 

Ook voor de oude mevrouw Marcus en Dora was 
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deze toch zoo natuurlijke reactie die zij bij Hans en 
Willy heiden opmerkten, een diepe teleurstelling. 
Want nu hadden zij tach wei zeker gemeend dat deze 
twee het eens zouden worden. Hoe meer de beide 
vrouwen Willy van nabij leerden kennen en waar ... 
deeren, hoe sterker in haar de hoop groeide dat 
Hans in haar toch een tweede vrouw mocht vinden. 
Dat zij voor de kinderen een verstandige en liefheb ... 
bende opvoedster zou zijn, nu, daaraan behoefde ni~ 
mand te twijfelen, die met de drie Marcusjes in aan ... 
raking kwam en ze vergeleek met de kinderen zooals 
ze na May's heengaan waren geweest! Goedgema ... 
nierd, gehoorzaam, en tach altijd vroolijk en opge ... 
wekt, waren zij, volgens grootmoeder, de liefste kin ... 
deren die er bestonden, en tante Dora kon zoo echt 
van harte zeggen: ,Die Willy heeft eer van haar 
werk, hoar!" 

Dat Willy ook een goede vrouw voor Hans zou 
kunnen zijn, daarvan waren moeder en dochter even ... 
zeer overtuigd. Met de fijne speurzin, vrouwen eigen, 
hadden ze Willly's geheime liefde voor Hans, zoo 
niet in den vollen omvang, dan toch voor een groat 
deel, begrepen, hoeveel moeite Willy ook had ge ... 
daan haar hart door niemand te Iaten lezen. Haar 
warme blik, haar snelle bios, haar streelende stem, 
hadden haar verraden aan de vrouwen die met 
nauw bedwongen ongeduld wachtten op de afwik ... 
keling van de roman die zij weefden tusschen 
die twee zoo toevallig saamgebrachte menschen. 
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Ze hadden met blijdschap opgemerkt hoeveel inni .... 
ger de verhouding tusschen Hans en Willy was ge.... 
worden gedurende Greetje's ziekte; zelfs in deze 
zorgvolle dagen hadden zij haar oogen niet kunnen 
sluiten voor de toenadering die er allen schijn van 
had nu wel voor altijd in een hechten bond te zullen 
overgaan. 

Hoe groot was dus de teleurstelling van moeder en 
dochter, toen zij elkander in een oogenblik van ver .... 
trouwelijkheid moesten bekennen, het was weer niets 
geworden tusschen Hans en Willy! Na al de opoffe ... 
ringen die de laatste zich had getroost gedurende 
Greetjes ziekte, na de liefdevolle zorgen gedurende 
haar herstel, hadden zij niet anders verwacht of 
Hans' oogen zouden geopend zijn voor Willy's on ... 
schatbare waarde als vrouw en moeder, maar dit 
scheen, helaas! niet het geval te zijn! Geen blijde tij .... 
ding lazen zij in Hans' of Willy's oogen als ze dezen 
ontmoetten, neen, met groote zekerheid konden ze 
zien dat zij verder dan ooit verwijderd waren van de 
verwezenlijking van haar stille hoop. 

,Begrijpt U er iets van, moeder?" vroeg Dora ten 
laatste, toen zij haar teleurstelling niet langer kon ver .... 
bergen. ,lk had vast gedacht dat Hans nu Willy zou 
gevraagd hebben, maar hij schijnt er nog ver van af 
te zijn! En van Janna hoor ik dat hij 's avonds aileen 
op zijn kamer zit en nooit meer bij Will theedrinkt!" 

,lk heb meal afgevraagd, zou er iets gebeurd zijn?" 
zuchtte de oude dame. ,Hans is veranderd, is jou dat 
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66k niet opgevallen? Hij is ernstiger, stiller dan v66r 
Greetjes ongeluk. Dat is natuurlijk geen wonder na 
zooveel bange dagen, maar ik denk toch wel eens ..... . 
zou het daardoor alleen komen? Ik weet niet ...... ik 
had zoo gehoopt ...... " 

,lk ook, moeder. Maar het lijkt er nog niet veel op, 
zou ik zeggen. Enfin, we kunnen het toch niet for~ 
ceeren, laten we maar afwachten, dat zal 't beste wei 
zijn." 

En dus werd er afgewacht, en, werkelijk, na eeni ... 
gen tijd leek het wei of de verhouding tusschen Willy 
en Hans toch weer aan het veranderen was. De oude 
vrijmoedigheid had den heiden weer teruggevonden, nu 
het gebeurde hoe langer hoe meer op den achtergrond 
raakte. De tijd ging ongemerkt voorbij, maar heelde 
intusschen de oude wonden in Hans' hart steeds meer, 
en Willy begon weer te hopen. Want nog altijd was 
het haar innigste wensch, ofschoon zij dien tegenover 
zichzelf ternauwernood onder woorden durfde bren~ 
gen, dat Hans haar nog eens met andere oogen zou 
aanzien dan die van den ouden speelmakker, dat hij 
haar nog eens een andere plaats zou aanbieden dan 
die van verzorgster zijner kinderen. En deze wensch 
werd te grooter, naarmate zij in Hans het teere 
plantje van het Geloof zag groeien. Had zij zich 
vroeger een toekomst aan zijn zijde gedroomd, over~ 
schaduwd door de wetenschap van een ongedeelde 
liefde tot den God Dien zij kende, nu meende zij te 
bemerken hoe ook Hans' oogen zich gingen keeren 
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tot dienzelfden God, hoe zijn gedachten Hem zochten 
en zijn leven zich naar Hem ging richten. En zij dacht 
zich de toekomst in, zonder schaduw nu, want zij 
heiden zouden ook in hun aanbidding en gehoorzaam
heid, hun levensrichting en hun hoop op een hierna
maals, een hart en ziel zijn. 

Hoe gelukkig was zij niet, toen Hans haar eens bij 
't naar bed brengen der kleintjes waarbij hij toevalljg 
tegenwoordig was, toevoegde: .. Heeft tante Willy 
de kinderen een avondgebedje geleerd? Dat is goed, 
dat vindt vader heel prettig, en nu zal ik ook blijven 
om het mijn jongens en mijn kleine meisje te hooren 
opzeggen." Eerst wat verlegen om het vreemde van 
't geval, maar daarna gerustgesteld door vaders ge
sloten oogen en gevouwen handen, zeiden de kleinen 
elk op zijn beurt hun eenvoudig avondgebedje op, en 
toen Willy sam en met Hans de kamer uitging, kon 
hij zich niet weerhouden haar te bedanken, terwijl hij 
er met overtuiging bijvoegde: ,.In z66 verre ben ik het 
al met je eens. Will, dat jouw manier van opvoeden. 
die berust op een vast vetrtrouwen op een Vader in 
den Hemel, een zegen voor mijn kinderen blijkt." 

.. Aileen voor kinderen ?" vroeg Willy ernstig . 

.. Als ze er mee opgroeien, Will, dan hebben ze 
een grooten sprong v66r bij hen die als volwassen 
mensch met gevestigde denkbeelden zelf tastend en 
onderzoekend hun weg moeten vinden." 

,.Je bedoelt, het zaad dat op een goed bewerkte, 
klaargemaakte akker valt, zal eer wortel schieten dan 
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wat op onbereiden bodem valt? Ik weet niet ...... Hans 
...... 'k denk zoo wei eens.. . . . . kijk. we spreken hier 
over God, den Zaaier, niet over den mensch. En 't 
zaad dat God uitstrooit is z66 kostbaar ...... zou je 
denken dat een korreltje daarvan verloren zou gaan? 
Dat kan ik niet gelooven. Eer denk ik dat Hij wacht 
met het zaad te strooien tot Hij weet dat het gunsti~ 
gen bodem vindt. Dat het verschil maakt of die bodem 
bewerkt is, o, natuurlijk! Maar ik ben er zeker van, 
als Gods zaad wordt uitgestrooid, dan is er voor elk 
zaadje een herbergzaam plekje. En als het niet tot 
ontkieming komt is het onze schuld, niet die van God, 
Die niet achteloos Zijn kostbaarste gaven zal weg ... 
werpen." 

Bij Hans' kamerdeur waren ze blijven staan, en hij 
had ernstig Willy's woorden in zich opgenomen. Met 
peinzenden blik staarde hij voor zich uit, de hand aan 
den deurknop. Willy keek hem vol verwachting aan. 
Nog nooit had hij haar de gelegenheid gegeven zoo 
ver te gaan met de uiteenzetting harer denkbeelden, 
nooit had hij zoo aandachtig geluisterd naar haar 
boodschap. Nu niet, zooals vroeger, een ongeduldig 
schouder~ophalen, een bijna smalend duiden op 
Will's ,zwaar~op~de~hand zijn". lntegendeel, en het 
vervulde Willy's hart met innig geluk, hij beant
woordde haar woorden met een toestemmenden 
hoofdknik, en, zijn kamer binnentredend, zei hij ern
stig: ,Daar moet ik eens goed over denken, Will, over 
wat je me daar gezegd hebt. Dat opent me weer een 
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nieuw gezichtspunt, vanwaar uit ik deze zaak nog niet 
heb bekeken. Wei te rusten, als ik je niet meer zie, 
vanavond. En ...... dank je wei.. .... voor alles, Will." 

En zoo wist Willy Staring dat Hans tenminste niet 
hun gezamenlijk gebed vergeten was, en dat hij, zij 
het ook schrede voor schrede, den weg opging die 
leidt tot het eenige geluk dat onverwoestbaar is, om
dat het niet op aarde wortelt, maar zijn oorsprong in 
den Hemel vindt. 
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