
HOOFDSTUK I 

AVERIJ 

,Als ik denk aan die arme schapen van kinde-
ren ..... .J" De oude mevrouw Marcus schudde mee~ 
warig het grijze, met een zwartkanten kapje getooide 
hoofd, en klemde de fijn..-dooraderde, bevende han.
den ineen. 

,En Hans zelf dan, heeft die het dan soms niet 
zwaar?" Dora zei het wat ongeduldig en bits. Het 
maakte haar wrevelig, dat haar moeder aileen maar 
scheen te kunnen denken aan Hans' kinderen, terwijl 
haar broer zel£ toch 66k te beklagen was! 

,Hans is een mfm!" wierp de oude dame, wie 
Dora's toon niet ontgaan was, haastig tegen. ,Niet 
dat ik geen diep medelijden met mijn jongen heb ..... . 
wat hield hij toch zielsveel van May! In die acht jaren 
dat ze getrouwd Waren geloof ik niet dat er ooit een 
hard woord tusschen hen gesproken is! En ik had het 
nooit verwacht, dat weet je wel, Dora! T oen Hans 
haar voor 't eerst hier bij me bracht, om kennis te 
maken met zijn aanstaande vrouw, dacht ik: ,Die is 
te mooi, te vroolijk, te luchthartig, daar groeit nooit 
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een goede huisvrouw uit! En 't is heel anders uitge..
komen dan ik verwachtte. Ze was juist de vrouw die 
Hans noodig had. Hij had het zoo druk met zijn pas..
opgerichte zaak, hij moest thuis ontspanning vinden, 
en die gaf May hem. 't Ging hem alles zoo voor den 
wind, weet je nog wei, van die jaren toen hij zooveel 
geld verdiende, Dora?" 

,Ja," zei deze, ,en toen had hij juist zoo'n mooi, 
luchtig vrouwtje noodig als May was. Wat kon hij 
haar mooi aankleeden! Hij was zoo trotsch op haar 
als hij met haar onder menschen verscheenl Want ze 
gingen veel uit. weet u nog, moeder, en ze ontvingen 
zelf zoo dikwijls gasten!" 

, We kunnen tenminste blij zijn dat Hans het die 
acht jaren met May zoo gelukkig heeft gehad." 
zuchtte mevrouw Marcus. ,En daarom is nu het ge..
mis veel grooter, al heeft hij nog zooveel over. Niet..
waar. hij is een man. hij heeft zijn prachtige zaak. 
zijn kinderen, jou, zijn eenige zuster van wie hij zoo..
veel houdt. en dan heeft hij ook mij, oude, zieke 
vrouw als ik ben!" 

,Kom, moeder!" Dora legde even met een Jief ... 
koozend gebaar de hand op den arm der oude dame. 
,Z66 mag u niet praten. Hans noch ik zouden u 
willen missen, dat weet u veel te goed!" 

,Och, kind ...... maar ...... 't is waar, ik maak me 
over Hans nooit zoo erg ongerust, die vindt zijn weg 
well Maar 't zijn de kinderen, ik, als grootmoeder, zie 
't misschien beter dan jij hoe ze te beklagen zijn. Ze 
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zijn zoo klein, zoo afhankelijk in alles! Joop, nog geen 
zeven jaar, Greetje pas vier, en dan Hanneman, die 
ruim twee is! Zou er een vrouw op de wereld te vin~ 
den zijn, die bij hen de plaats van de eigen moeder 
kan innemen? Wie zou er den moed, de lust en de 
liefde voor hebben om zich daaraan heelemaal te 
geven? Is 't wonder dat ik daar dag en nacht over 
tob?" 

,Hij is nu al aan zijn derde juffrouw bezig binnen 
't halve jaar," zei Dora bezorgd, terwijl ze bij de 
theetafel doende was. ,De eene op recommandatie, 
de ander op een advertentie ...... och, 't is toch aile~ 
maal niets gedaan! Deze, die hij nu heeft, houdt zich 
ook al weer meer bezig met mijnheer dan met de 
kinderen en de huishouding!" 

,Ja, maar dat is ook zoo'n koket nest!" zei de 
oude dame schamper. ,Die kan je z66 wei aanzien 
waarom het haar hoofdzakelijk te doen was toen ze 
een betrekking aannam bij een weduwnaar! Zou er 
eigenlijk wei een vrouw zijn, die, als ze zoo'n taak 
op zich neemt, zich er rekenschap van geeft wat ze 
te doen heeft bij die drie arme kinderen? Me dunkt, 
er zijn toch nog wei lieve, ernstige, plichtmatige 
vrouwen en meisjes, wier hart opengaat als ze be~ 
denken wat ze voor die stumperdjes kunnen zijn!" 

,Och," zei Dora schamper, ,ik wil de goeden niet 
te na spreken, maar ik geloof dat als haar harten 
opengaan het eer voor mijnheer is! Hans is nog geen 
veertig. knap, gezond, gefortuneerd, is het dan eigen~ 
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lijk wei zoo' n wonder als een alleenstaande, afhanke.
lijke vrouw in stilte hoopt hem te veroveren? Hier is 
uw thee, moeder, en Iaten we er nu maar niet verder 
over praten. U windt u weer veel te veel op, en dan 
doet u vannacht weer geen oog dicht!" 

,Dat doe ik immers t6ch niet zoo lang het daar 
bij Hans maar tobben blijft! 'tIs een geluk dat Janna 
het nog bij al die nieuwe juffrouwen heeft kunnen 
uithouden en haar dienst nog niet heeft opgezegd." 

,Ja, moeder, zeker een geluk! Janna was van 't 
begin a£ bij May en Hans, ze heeft om zoo te zeggen 
de drie kinderen zien geboren worden! En voor May 
is ze meer dan goed geweest op 't laatst." 

.,De kinderen zijn nog 't liefst bij haar!" zuchtte 
mevrouw Marcus. ,Als ik er kom en ik vraag naar ze, 
dan zijn ze haast altijd bij Janna, in de keuken. Maar 
dat is toch niet de bedoeling, nietwaar, h6e goed 
Janna ook voor de kleintjes is. Ze hebben, vooral als 
ze opgroeien, behoefte aan een beschaafde, ontwik.
kelde vrouw, die zich heelemaal aan hun opvoeding 
kan wijden. 'tIs een ellende, in een woord!' ' 

Dora zette zich neer aan het werktafeltje voor 't 
breede, uitgebouwde raam, waar het licht - 't was 
laat in den zomer, maar de avonden waren nog lang 
en helder - nog voldoende was om erbij te kunnen 
lezen. 

,Zal ik nu maar eens kijken wat de krant zegt, 
moeder?" vroeg ze, met een hernieuwde poging om 
a£ te stappen van een onderwerp dat elken dag op.-
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nieuw ter tafel kwam en waarover men toch nooit 
uitgepraat raakte. Maar de oude vrouw liet zich niet 
afleiden van wat haar heele denken in beslag nam. 
Met de hardnekkigheid, velen ouden eigen, wilde zij 
doorgaan, doorpraten tot het geval van aile kanten 
over en weer bekeken en besproken was. Dora kende 
die eigenschap van haar moeder maar al te goed, 
en het was met een zucht van gelatenheid dat zij het 
antwoord op haar vraag aanhoorde. 

,Neen, Dora, laat dat nu maar tot straks het licht 
opgaat. Laten we de zaak nu niet opzijde schuiven, 
er m6et wat gedaan worden, 't kfm zoo niet blijvenl 
Die kinderen worden verwaarloosd en Hans mist aile 
gezellige huiselijkheid. Hij zou straks nog in een over~ 
ijlde bui de eerste de beste vrouw trouwen om maar 
weer een beter huiselijk Ieven te krijgen, en dan zou 
't misschien nog erger zijn. 't Zou heel goed zijn als 
hij over een poos weer ging trouwen, dat spreek ik 
niet tegen. Maar nu denkt hij er nog niet aan, dat 
weten we allebei wei zeker. May is pas een half jaar 
dood, en hij is zijn verdriet nog lang niet te hoven!" 

,Kijk eens, moeder, u moet niet denken dat ik er 
niet genoeg over heb gedacht. Ik zit er vaak genoeg 
zelf ook over te tobben. Maar u weet, Hans en de 
kinderen hier nemen, dat kan nu eenmaal onmogelijk, 
om uw gezondheid. U weet wat de dokter daarvan 
gezegd heeft, en we behoeven er niet eens over te 
praten. En ik kan niet naar Hans gaan om zijn hui~ 
houden te doen en de kinderen te verzorgen, want 
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ik behoor in de eerste plaats hier bij u. Dat zou wat 
moois zijn, als u zich door vreemden moest laten hel
pen terwijl u een dochter heeft die 't kan en die het 
zoo graag doetl" 

,Ach, Dora!" zei de oude dame droevig, ,dat ik, 
oud wrak, jelui nu nog moet hinderen en in den weg 
staan! W at doe ik nog op de wereld, als ik anderen 
maar tot last ben!" 

,Dat mag u niet zeggen, moeder!" zei Dora be.
slist. ,U bent niemand tot last, en 't is mij nooit te 
veel geweest u op te passen en gezelschap te houden. 
Als ik getrouwd was, nu ja, dan zou alles anders 
geweest zijn. Maar ik, met mijn vij£.-en-veertig jaar 
en mijn nooit goed terechtgekomen, gebroken heup, 
zal maar niet meer over trouwen denken!" Een bitter 
lachje krulde even Dora's lippen. Als jong meisje, 
nauwelijks twintig jaar, had zij bij een ongeluk op 
het ijs de rechterheup gebroken, en nadien nooit meer 
zonder stok kunnen loopen. Het had haar menige 
traan gekost, toen ze al haar jonge.-meisjes illusies, al 
haar toekomstdroomen, voor goed onbereikbaar wist, 
en zelfs nu waren er oogenblikken van bitterheid 
om haar verloren levens.- en gelukskansen. 

,Maar kind, ik zou toch in een of andere inrichting 
kunnen gaan, of in zoo'n tehuis voor oude dames, 
of zoo iets. Dat doen tegenwoordig zoo veel men.
schen van mijn leeftijd. Hoewel, 't zou me aan mijn 
hart gaan als ik dit alles hier verlaten moest, en wie 
weet maar voor hoe kortl" De blikken der grijze 
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vrouw dwaalden door het ouderwetsch gemeubileerde, 
ruime vertrek. Dit was nog dezelfde inrichting van 
vijftig jaar geleden, toen zij als jonge bruid dit huis 
had in orde gebracht voor haar aanstaand huwelijk. 
Bijna een halve eeuw hadden deze oude meubels 
met hun degelijke, nog maar weinig versleten rood~ 
pluchen bekleeding, haar dagelijksche omgeving ge~ 
vormd. Ze waren getuige geweest van al haar huwe~ 
lijksgeluk en van het leed dat ook haar niet was 
bespaard gebleven, en het zou haar zwaar vallen als 
ze dit alles moest achterlaten om haar laatste Ievens~ 
jaren, bijna geheel gewijd aan herinneringen, in een 
geheel nieuwe, haar vreemde omgeving te moeten 
slijten! 

,Malligheid, moeder!" trachtte Dora schertsend 
de schaduwen op dat haar zoo liefgeworden oude 
gelaat te verjagen, ,u weet wei dat Hans noch ik dat 
ooit zouden goedvinden! Neen, dat is uitgesloten, 
d us voor Hans kunnen we niets anders bedenken 
dan dat hij iemand in zijn huis krijgt die goed voor 
zijn kleintjes en zijn huishouding is, z6nder er trouw~ 
plannen bij te koesteren. Heb ik geen gelijk?" 

,Zeker, zeker, kind, maar waar vind je die? 0. 
liefhebsters genoeg naar zoo'n betrkking, maar als je 
kiezen moet zal je altijd zien dat je er juist de ver~ 
keerde uitneemt. En ...... al dat veranderen is ook 
niet goed voor de kinder en en voor Hans." 

,Hebt u 't wei gemerkt, moeder?" vroeg Dora met 
diepe bezorgdheid in de eerlijke bruine oogen, 
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,Hans komt den Iaatsten tijd niet meer zooveei hier 
's avonds, en ais ik hem thuis opbei is hij daar ook 
dikwijls niet. Dan krijg ik dikwijis ten antwoord: 
.,Mijnheer is naar de Societeit." Daar vindt hij na.
tuurlijk wat hij thuis mist, gesprekken met vrienden 
over onderwerpen die hem interesseeren, en zijn kaart.
spei en biijart. Nu ja, hier bij ons, twee vrouwen, 
raakt hij natuurlijk gauw uitgepraat, en thuis vindt 
hij nu Ietterlijk niets wat hem kan boeien. De kinderen 
liggen om zeven uur in bed, en om den heeien avond 
met de juffrouw samen te zitten, nu, Hans is ge.
lukkig wei wijzer, hij begrijpt 66k meer dan hij zegt! 
Maar 't zou me zoo spijten ais Hans van dat uitgaan 
een gewoonte ging maken en ai zijn vermaak buitens.
huis ging zoeken. Daar zouden zijn kinderen toch ook 
bij te kort komen!" 

,Hans was altijd een goede, fatsoenlijke jongen, 
Dora!" protesteerde zijn moeder verontwaardigd. 
,Dat hij ooit een uitgaander, een doordraaier zou 
worden, wil ik eenvoudig niet geiooven!'' 

,.Ik zeg ook niet dat dat gebeuren zal, moeder," 
legde Dora geduidig uit. ,.lk vind het aileen maar zoo 
jammer voor hem dat hij geen echt thuis meer heeft; 
juist zijn uitgaan bewijst dat immers! En ...... U weet 
wei...... och, ik maak me misschien ongerust om 
niets...... ik kan het niet heipen." Ze zweeg, niet 
wetend of ze er wei goed aan deed verder te gaan. 

,.Wat dan, kind," vroeg haar moeder snei en on.
gerust. 
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,Och ...... 't beteekent misschien niets, maar ..... . 
T oon Cortland is weer terug, uit lndie, en heeft Hans 
direct weer aangeklampt. N u...... u weet wel dat u 
hem nooit de geschikte vriend voor Hans vond. U 
zag nooit graag dat ze zoo veel met elkaar omgingen. 
toen Hans nog vrijgezel was. En Toon Cortland is 
nooit getrouwd geweest en heeft vijftien Indische 
jaren achter den rug ...... die is er niet ernstiger op 
geworden. naar ik bij de Vervloet's. waar hij aan huis 
komt, hoorde. Juist ml., nu Hans zoo'n behoefte heeft 
aan wat gezelligheid, wat vroolijkheid, lijkt me die 
hernieuwde vriendschap alles behalve verkieslijk." 

,Hoor eens, Dora, Hans is geen kind meer, en 
hij zal, hoop ik, verstandig genoeg zijn om uit zijn 
oogen te zien. Ik heb mijn jongen altijd vertrouwd. 
en dat zal ik blijven doen. Maar...... we zijn nog 
niets verder gekomen met al ons gepraat. 't Voor ... 
naamste is, hoe brengen we verandering in den toe... 
stand! W at een geluk dat geld geen bezwaar is bij 
Hans! Dat is tenminste iets, waarover hij geen zor ... 
gen behoeft te hebben. Anders ...... je kan je voor ... 
stellen wat zoo'n huishouden daar kost! Verleden 
week, weet jewel, toen de juffrouw al dat gekleurde 
goed van de kinderen bij elkaar in een sop had 
gezet?" 

,Ja, ze wilde zeker mijnheer eens Iaten zien hoe 
ijverig en handig en gewillig ze was! Alles door e} ... 
kaar geloopen, er was geen stuk meer goed of bruik ... 
b , .. aar. 
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,En dan is 't natuurlijk dadelijk weer nieuw koo~ 
pen!" zei de oude dame met een flits van boosheid 
in haar oogen, terwijl de groeven in haar voorhoofd 
zich in drift samentrokken. 

,Ja," knikte Dora, ,en dat is nu een van de dingen 
die u h66rt, maar hoeveel is er waar nooit iemand iets 
van bemerkt?" 

,Vroeger, toen May nog leefde," zuchtte mevrouw 
Marcus, ,heb ik me nooit met haar huishouden be~ 
moeid, ik had er niet mee noodig, vond ik, en 't ging 
ook alles goed. Maar tegenwoordig...... we zitten 
hier haast dag aan dag over Hans' huishouden te 
vitten en te bedillen, we zouden ons daar wei met 
alles will en bemoeien, en 't is toch aleen maar omdat 
we weten dat het daar heelemaal verkeerd gaat! 
Wordt daar niet gebeld, Dora?" 

,Ja, moeder." Dora keerde het hoofd naar de deur, 
waar achter vage geruchten hoorbaar waren. ,Hans 
misschien. . . . . . neen...... 't is een vrouwenstem. He, 
zouden we theebezoek krijgen, zoo laat nog?" 

,Mevrouw!" Na even geklopt te hebben stak Rina, 
het dienstmeisje, haar hoofd om de deur. ,Hier is 
bezoek, of het u gelegen komt." 

,Wie is het, Rina?" vroeg mevrouw Marcus verrast. 
,Juffrouw Staring, mevrouw, ze zei, u kende ze 

wei." 
,Staring, Willy Staring!" riep Dora verheugd. 

,Moeder, Willy Staring, hoe vindt u dat nul Rina, 
vraag de juffrouw direct binnen te komen!" 
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Rina sloot de deur en Dora, wat moeilijk met haar 
mismaakte heup, liep naar het electrisch licht en draai~ 
de het op, zoodat de reeds schemerdonkere kamer 
zich baadde in een vloed van helder glanzend licht. 
Onderwijl sprak ze steeds druk door tegen haar moe~ 
der, die haar leunstoel wat meer naar de kamer ge ... 
keerd had en vol spanning naar de onverwachte gast 
uitzag. 

,Willy Staring! Heb je nu ooit! Na zooveel jaarl 
Wat aardig dat ze ons komt opzoeken!" 

,Heusch?" klonk een heldere, prettige stem, terwijl 
het aangekondigd bezoek binnentrad. ,Dag mevrouw 
Marcus, hoe gaat het u na al dien tijd? En dag Dora, 
mijn groote zus van vroeger! W at een geluk dat ik 
jelui hier nog in 't oude huis terug vind!'' 

Met een gloed van hartelijk welkom in de oogen 
bezagen moeder en dochter de naderbij getreden ge..
stalte. 't Was een nog jonge, flinke vrouw die daar 
voor hen stond. Het donkerblauwe, goed gesneden 
mantelpak omsloot een groote, volle, veerkrachtige 
gestalte; de grof..-strooien donkere hoed liet maar wei~ 
nig zien van het zware bruine haar dat in een wrong 
laag tegen het achterhoofd was vastgespeld, en de 
lange, smalle voeten waren geschoeid in goed~pas..
sende bruine rijgschoenen. Het blozende, zacht ge~ 
ronde gelaat, dat aantrekkelijk was zonder eenigen 
aanspraak op schoonheid te kunnen maken, straalde 
van gezondheid, en de grijze oogen keken blijmoedig 
en vastberaden de wereld in. 
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.,Kind, Willy, wat een verrassing! W at zie je er 
goed uitl" zei mevrouw Marcus met de hand harer 
gast in de hare. Het was de oude dame aan te zien 
dat ze blij was met dit bezoek. De familie Marcus en 
de Starings waren jarenlang buren geweest. De tuin 
van het groote huis op de W estergracht, waar dokter 
Staring als jonggehuwde zich gevestigd had, grensde 
aan de achterzijde aan dien van de familie Marcus 
die een huis aan de Steenstraat bewoonde. Aanvan..
kelijk hadden de twee jonge gezinnen niet op elkan..
ders bestaan gelet, daar zij tot geheel verschillende 
richting behoorden en niets of niemand hen met el..
kander in aanraking bracht. Later, toen de kleintjes 
kwamen, werd dit anders. Als Dora, de oudste der 
Marcussen in den tuin speelde met het kleine broertje. 
dan stond vaak hunkerend het eenig dochtertje van 
dokter Staring aan de andere zijde van het hek dat 
de twee tuinen scheidde. En al heel gauw, toen de 
kinderen op eigen trant kennis met elkander hadden 
gemaakt, werd er door de ouders goedgekeurd dat 
een klein deurtje de toegang van den eenen tuin tot 
den andere zou vergemakkelijken, en van dien tijd 
a£ aan dagteekende de vriendschap tusschen de drie 
kinderen. Dora was toen tien jaren, Willy vij£, en 
kleine Hans vier, en als Dora schoolwerk of andere 
kleine plichten had, waren Willy en Hans op elkaar 
aangewezen en konden het best met elkaar vinden. 
Ze hadden samen in dezelfde zandbak taartjes ge.
bakken, samen gefrobeld op een gezellig kleuter ... 
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Iesje, samen geravot en gevochten als 't zoo eens 
uitkwam, en pas toen ze grooter werden hadden 
de schooljaren verandering gebracht in hun bijna 
voortdurend samenzijn. Toen Willy als vijftien..
jarige reeds een poosje in 't buitenland op kostschool 
was, moest dokter Staring om gezondheidsredenen 
zijn praktijk neerleggen en de stad A. verlaten voor 
een meer hooggelegen woonplaats. Het groote huis 
op de W estergracht werd daarna bewoond door ver..
schillende andere families die meer of minder bekend 
werden met de Marcussen, maar het tuinpoortje ver..
Ioor zijn beteekenis en werd na eenigen tijd niet meer 
gebruikt. De struiken langs de tuinafschiding hadden 
het al gauw overgroeid, en onttrokken het reeds lang 
aan het gezicht. Na de verhuizing van het dokters..
gezin waren de banden met de vroegere buren wei 
niet geheel verbroken, maar toch zoo zeer verslapt, 
dat er buiten een schrijven bij bijzondere gelegen..
heden, en een paar keer een bezoek als de Starings 
toevallig te A. kwamen, geen verdere gemeenschap 
werd onderhouden tusschen de beide families. Het 
was dan ook al weer een jaar of vier geleden dat 
Willy haar oude vrienden gezien had, en daardoor 
was de verrassing te grooter toen zij dezen avond 
zoo plotseling in het haar van ouds zoo welbekende 
huis verscheen. Haar ouders waren betrekkelijk 
vroeg gestorven, kort na elkander, en de eenige doch..
ter had jaren van haar tijd en kracht gegeven aan 
hunne verpleging. Daarna was zij de huisgenoote ge..-

Noodlanding 2 17 



worden van den ouden grootvader Staring, wiens 
huishouden zij bestierde en dien zij met trouwe liefde 
had verpleegd tot ook hij voor eenige maanden was 
heengegaan, en Willy weer alleen stond. Het Ieven 
had haar gemaakt tot een ferme, krachtige vrouw. 
die zich reeds vaak de steun had geweten van wie 
haar hulp behoefden. Ze had geleerd meer aan an .. 
deren te denken dan aan zichzelf, en had steeds plicht 
hoven eigen begeerte Iaten gaan. Ongehuwd en veer..
tig jaar oud, gevoelde zij zich bereid nog menige 
zware taak op haar krachtige schouders te nemen, 
en heimelijk hoopte zij dat het niet te lang zou duren 
voor zij weer tot zulk een taak zou worden geroepen, 
zij, die zich na grootvaders dood gevoelde als een 
scheepje zonder roer, dat zich laat drijven en geen 
vasten koers volgt. 

Dora Marcus begroette haar oude vriendin met 
dezelfde hartelijkheid als haar moeder had gedaan, 
en overstelpte haar met vragen omtrent de reden 
van haar komst te A. 

,Maar kind!" riep mevrouw Marcus onder dien 
stortvloed van vragen en antwoorden, ,je hebt je 
goed nog aan! Doe gauw dien mantel uit en zet 
je ho.ed af, want je blijft toch gezellig een uurtje bah
belen, niet?" 

,Graag, mevrouwl Ik wist aileen niet of u me ont
vangen kon, anders had ik mijn goed wei direct in 
de gang gelaten." 

,Kom hier, Willy!" zei Dora. ,Gee£ mij nu je goed. 
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dan kan Rina hetweghangen. Heb jethee gedronken?" 
,Neen, eigenlijk.niet. Het diner in 't hotel duurde 

zoo lang, en ik had haast om hierheen te komen." 
,Dan zet ik een versch kopje - neen - die afge ... 

stane thee van ons gee£ ik je niet -- wij dronken al een 
kopje, zie je, maar we houden je gezelschap hoor!" 

lntusschen had Dora gescheld, en Rina kwam bin ... 
nen. 

,Wil je even dit goed weghangen, en kom dan 
de theepot hier halen. Spoel die dan eens voor 
me om, en breng hem weer terug, en een keteltje 
nieuw theewater, hoor, Rina?" 

,Goed, juffrouw." En Rina deed wat haar gezegd 
werd. 

,Kom nu eens hier, dicht bij me zitten," zei de oude 
dame, terwijl ze op een leunstoel tegenover die waar ... 
op zij zat, wees. ,Kind, kind, wat is dat een tijd 
geleden dat je hier als zoo'n klein hummeltje bij. me 
kwam! Ik zie je nog voor me, in je morspakje, als je 
door het tuinpoortje kwam waggelen. Je was altijd 
zoo'n kleine dikzak! En dan zei je: ,Mevrouw Malv
kers, nou kom ik een beetje bij jou!" Want vroeger 
noemde je mij altijd mevrouw Makkers. Of weet je 
dat niet meer?" 

,Of ik het nog weetl W at hebben we hier een pret 
gehad, en geravotl Waar is de tijd gebleven!" 

,Kindlie£, je praat als een oude vrouw! }ij met je 
veertig jaarl Als ik nu nog eens zoo sprakl'' 

,Vertelt u mij nu eens alles van uzelf, mevrouw 
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Makkers?" vroeg Willy, die zich -op haar gemak 
had neergezet, terwijl Dora zich nog met het thee.
zetten onledig hield. 

En toen kreeg zij het omstandig verhaal van alles 
wat er alzoo in de laatste jaren was gebeurd. Ze 
hoorde van de steeds slechter wordenden toestand 
van mevrouw Marcus' gezondheid, hoe haar hart..
kwaal haar elke buitengewone inspanning of drukte 
verbood, en hoe Dora haar met engelengeduld ver.
pleegde en gezelschap hield. 

,Maar vertel jij nu eens hoe 't jou is gegaan en 
hoe jij hier zoo in A. komt," zei Dora, terwijl zij haar 
stoel wat bijschoof. ,want dat weten we nog altijd 
niet." 

,0, dat is een heele geschiedenis en heeft te maken 
met grootvader's heengaan. Je weet dat ik Ianger dan 
tien jaar bij hem woonde, natuurlijk, en de laatste 
vier jaar was hij heelemaal hulpbehoevend. De goede 
oude man heeft gemeend dat hij mij daarvoor extra 
dank schuldig was, en behalve mijn rechtmatig deel 
in zijn erfenis vermaakte hij mij het huis, hier, op 
de Westergracht, ja, ons oude huis, hierachter. Wat 
zegt u daar wei van, mevrouw? N u was mijn partje 
van grootvader's nalatenschap niet bijzonder groot: 
hij liet z66veel nog levende kinderen en z66veel klein..
kinderen achterl Hoofdzaak is voor mij dat huis, hier. 
en de flinke huur die ik er van kan maken." 

,Maar 't staat nu immers leeg, Willy?" zei me..
vrouw Marcus geinteresseerd. ,.Rechter Dickers is 
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overgeplaatst naar U., en ze zijn de vorige maand 
vertrokken." 

,Juist, mevrouw, en dat was een leelijke tegenvaller 
voor mel En daarom is het ook dat ik een paar dagen 
naar A. ben gekomen. Ik heb hier natuurlijk zoo'n 
zaakwaarnemer, zoo iemand die voor 't verhuren en 
onderhouden van andermans huizen zorgt, en die 
schreef me dat het wei goed zou zijn als ik me zelf 
eens op de hoogte kwam stellen v66r hij het huis weer 
trachtte te verhuren. Er is nog al wat aan te doen, 't 
is hecht en sterk genoeg, maar voor dezen tijd niet 
meer zoo heel comfortabel. De menschen verlangen 
tegenwoordig centrale verwarming, en warm water, 
enfin, mijn hoofd duizelt ervan als ik er aan denk 
wat die man mij vanmiddag allemaal vertelde. Hij 
raadt me om, zij het ook wat kostbaar, alles liever 
goed in orde te laten maken, dan kan ik een veel 
beter huur ervoor vragen en heb ook niet zooveel 
kans dat ik er een tijd lang mee blijf zitten." 

,Dat is geen kwade raad,'' zei mevrouw Marcus 
nadenkend. , J e hebt kans dat eventueele huurders 
jou mooie ruime huis zullen laten, om een kleiner, 
meer modern ingerichte woning te nemen, en als het 
een poos leeg staat, je weet er alles van, dan gaat 
het met den dag achteruit. Ik zou er maar eens goed 
over denken, als ik jou was, Willy!" 

,Daarom blijf ik een dag of wat hier, want er zijn 
berekeningen te maken en besprekingen te houden, 
en 't spaart heel wat tijd als we dat mondeling kunnen 
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afhandelen in plaats van dat alles schriftelijk moet 
worden gedaan." 

,Kom er zelf in, Will!" zei Dora half schertsend. 
,Hier heb je een kopje thee, en als je dan weer onze 
achterbuur wordt kom ik er bij jou een hal en. W aar.
om doe je 't niet, Willy, 't zou wat gezellig wezen!" 

,W at zou ik doen in dat groote huis!" schertste 
Willy. ,Vroeger, met vader's praktijk, was 't nog 
haast te groot voor ons, maar grootvader had het 
nu eenmaal voor vader gekocht toen die zich hier 
vestigde. Als ik er aileen in woonde zou 'k er in ver.
dwalen! En ik kan de huur ervan veel te goed ge
bruiken!" 

,Maar, Willy,'' zei mevrouw Marcus dringend, 
,we rekenen er toch op, dat je zoo lang je hier blijven 
moet, bij ons komt logeeren. Dat mag je ons niet 
weigeren, kind!" voegde zij er verwijtend bij, toen 
Willy tegenwerpingen wilde maken. ,W at doe je nu 
aileen in een hotel!" 

,'k Ben op de Botermarkt, bij Neumann. 0, 't is 
er heel goed, maar, ja, gezellig voor een vrouw aileen 
is 't niet, dat moet ik bekennen! Zou 't u niet te druk 
zijn, mevrouw? En wat zegt Dora ervan?" 

,,lk zeg dat je zorgt morgen om half een aan de 
koffietafel present te zijn, en dat je koffers hier v66r 
dien tijd bezorgd zijnl" lachte Dora. ,,lk vind het 
heerlijk je hier eens een paar dagen te hebben, en 
z66 druk ben je toch niet dat moeder dat niet ver-
dragen kanl" 
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,Juist, Willy. En 't geeft ons ook nog weer eens 
iets anders om aan te denkenl Dat hebben twee een ... 
zame vrouwen als wij wei eens noodig, vooral als 
men den laatsten tijd niet veel reden tot opgewektheid 
heeft gehad," voegde de oude dame er zuchtend bij. 

,Hoezoo dan? Toch geen zwarigheid?" vroeg Wil ... 
ly snel. ,Bedoelt u uw gezondheid, of zijn er andere 
d. ?" mgen ...... . 

,Och, je weet het toch zeker wei van Hans?" vroeg 
mevrouw Marcus verbaasd. 

,Van Hans? Wat bedoelt u? Daar gaat toch zeker 
alles even goed als altijd? Hoe is 't met zijn mooie 
vrouwtje, en die twee schattige kindertjes? Ik heb 
er tot mijn schande nog niet eens naar gevraagd!" 
zei Willy wat beschaamd. 

,Maar ... weet je 't dan heusch niet ...... van May?" 
Mevrouw Marcus drukte plotseling haar zakdoek 
tegen de oogen. 

V rag end keek Willy Dora aan, met plotselingen 
schrik in haar oogen. 

,May is dood, Will, al meer dan een half jaar. 
Wist je 't niet? We dachten dat je 't misschien ge ... 
hoord had, of dat je 't in de krant had gezien," zei 
Dora ernstig. 

De ander schudde het hoofd. ,Ik heber niets van 
gehoord, anders had ik je toch zeker geschreven! 
W at in ... droevig voor dien armen man! En zijn twee 
stumperds van kinderen!" 

,Drie zijn 't er, er is nog een klein jongetje van 
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ruim twee, behalve de twee anderen. Ik dacht dat ik 
je dat wei eens had geschreven." 

,Wat een stakkers," zei Willy, terwijl ze de hand 
van de .. oude weenende vrouw greep en zacht streelde. 
,Hoe kwam het?" 

,Longontsteking!" antwoordde Dora stil. ,'tWas 
in vier dagen al beslist. Vreeselijk, he? Nog geen 
dertig jaarl Ze scheelde acht jaar met Hans." 

,En die is nog niet eens veertig, nietwaar? Wei, 
ik ben heelemaal ontdaan van dit nieuws!' 

,Ja, wat een drama! We komen er maar niet over.
heen. En wat het voor Hans geweest is! Ze waren 
zoo in .... gelukkig samen, Willy!'' zei de oude vrouw 
met een diepen zucht. 

,Er is bepaald vergeten je een kennisgeving te 
sturen," verontschuldigde Dora zich. ,,'t Ging ook 
allemaal zoo snel achter elkaar! Je kan begrijpen wat 
dat voor een drukte ga£, dat plotseling sterfgeval, 
en die drie dreumesjes, en Hans die heelemaal zijn 
hoofd kwijt was! We hebben de kinderen die dagen 
hier gehad, maar dat ging heelemaal niet met moeder, 
die al zoo overstuur was. De dokter drong er op aan 
dat ze zoo gauw mogelijk weer naar hun eigen huis 
teruggingen. Arme kleine pukjes!" 

,En hoe gaat het daar nu?'' vroeg Willy vol waar-
achtige belangstelling. ,Heeft Hans goede hulp, en 
begint hij al wat rustiger te worden? 't Is zoo'n slag 
voor hem geweest! Zoo'n gelukkig jong gezin!" 

,Nul" haastte Dora zich te antwoorden, ,juist toen 
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je kwam hadden moeder en ik een heel ernstig ge~ 
sprek over die goede hulp bij Hans! Daar loopt alles 
in 't honderd als er niet gauw verbetering komt. Dat 
gezin gaat ten gronde, als 't zoo moet doorgaan.'' 

,Dat is nu wei wat heel sterk uitgedrukt, maar 
't gaat daar niet goed, dat is waar, Willy. Hans is 
aan zijn derde juffrouw bezig, en ...... " 

,Maar May is pas een half jaar dood, zei u?" 
vroeg Willy ongeloovig. ,Dan is hij daar zeker niet 
gelukkig mee geweest! Hoe komt dat zoo?" 

,Ach, je weet hoe dat gaat, de juffrouwen worden 
aangenomen voor de kinderen, maar ze k6men voor 
mijnheer!" zei Dora scherp. ,En als ze nu nog voor 
haar werk geschikt waren, maar daar ontbreekt nog 
al wat aan!" 

,Kom, kom, er zijn toch wei goede geschikte men~ 
schen voor zoo'n betrekking te vinden! Ik zou u heel 
wat voorbeelden kunnen noemen van gezinnen die 
bestuurd worden door vreemden en waar het voorN 
beeldig toegaat!" zei Willy met klem. 

,Moeder zit maar over die kinderen te tobben, 
begrijp je, Will? Ze zijn nog zoo klein en missen de 
moederlijke zorg in alles." 

,Ja, voor die kleintjes is het haast het ergste. Erger 
nog dan voor Hans. 0, voor hem is liet ook haast te 
zwaar om te dragen!" voegde zij er haastig bij toen 
zij Dora's onwillig schouderophalen zag. ,Maar hij 
is een volwassen man, heeft zijn zaken, allerlei af
leiding, zijn redeneerend verstand; hij weet dat er in 
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de wereld wordt geleden en gestreden, en ...... mis.-
schien weet hij ook te berusten en op een weerzien 
te hopen." Een bios kleurde plotseling Willy's wan.
gen bij het uitspreken dezer laatste woorden. Och, 
eigenlijk wist ze maar al te goed hoe dergelijke op.
merkingen werden ontvangen in het gezin Marcus! 
Reeds als klein meisje had zij het groote verschil op.
gemerkt tusschen haar eigen tehuis en dat van haar 
speelmakkertjes. Ze had het, o, zoo gauw gezien, dat 
haar gebedje aan tafel iets ongewoons was voor de 
Marcussen. Als ze daar te gast was, en, zooals moe.
der haar geleerd had, de handjes vouwde en de oogen 
sloot, zei mevrouw met vriendelijke verg6elijking tegen 
te anderen: .. 0, ja. even wachten, Willy wil eerst 
bidden," en dan bleef ze even staan, met de soep.
lepel in de hand, en als Willy haar gebedje met een 
hoorbaar .. Amen' 'had besloten, schepte zij haastig 
op voor die ongeduldige, hongerige magen. Het kleine 
gastje begreep hieruit wei dat ze hier aan deze vreem ... 
de tafel een gewoonte meebracht die bij haar thuis 
vanzelfsprekend was, maar hier onbekend! Hans' 
nieuwsgierig: ,waarom doe je zoo raar met je handen 
en doe je je oogen zoo stij£ toe?" deed haar de eerste 
keer verontwaardigd zeggen: ,Als jij dat 66k niet 
doet, ben je een domme stoute jongen!" 

Toen was mevrouw Marcus tusschenbeiden ge.
komen, en had sussend gezegd: ,Dat mag je niet 
tegen Hansje zeggen, Willy, wij zijn niet gewoon 
te bidden voor het eten en jelui thuis wei, maar je 
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bent nog veel te jong om je hoofdje daarmee te 
vermoeien. Zulke dingen kan jij nog niet beoor.
deelen." 

Toen had Willy gezwegen, maar thuis had ze alles 
aan moeder verteld. Die prees haar omdat ze niet 
verlegen was geweest maar bij vreemden precies had 
gedaan wat moeder haar had geleerd dat goed was. 
Dat was dapper van Willy, vond moeder. Maar ze 
had er bijgevoegd dat ze n66it boos mocht worden 
op menschen die niet zoo deden als zij geleerd had. 
Hans kon toch immers geen gebedje opzeggen als 
niemand hem dat ooit had voorgezegd, nietwaar? 

,Maar als ik hem nu het mijne eens leerde?" had 
het kleine ding ernstig gevraagd. ,Mag dat, moe.-
d ?" er. 

,0, dat mag je gerust probeeren," had moeder 
gezegd. ,Maar je moet er niet boos of bedroefd om 
zijn als Hans het niet willeeren, zal je?'' 

En Hans had het niet willen leeren! Zijn moeder 
had er nooit wat van gezegd, dus waarom zou hij 
iets doen wat moeder niet voorschreef, vond hij. Wel 
was hij heel nieuwsgierig naar de woorden die Willy 
met dichtgeknepen oogen in zichzelf opzegde, en hij 
wilde ook precies weten waarom ze haar handen 
vouwde, maar toen zijn kleine vriendinnetje hem dat 
op haar kinderlijke wijze had uitgelegd, haalde de 
kleine baas onverschillig de schouders op en zei, zoo' n 
beetje branieachtig: ,Nou, maar ik vind dat heelemaal 
niet noodig, hoor, en mijn vader en moeder en groot.-
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rna en ooms en tantes ook niet, daar!" En dat 
was het einde van Willy's bekeeringspogingen. 

Zij herinnerde zich ook hoe vreemd zij het altijd 
had gevonden, dat op Zondagmorgen iedereen bij de 
Marcussen thuis was! Als haar ouders naar de kerk 
waren en de dienstbode druk bezig was in huis, liep 
het kleine ding dikwijls door het tuindeurtje naar de 
vrienden aan de andere zijde, om wat gezelligheid te 
zoeken. En dan zag ze hoe mijnheer Marcus bezig 
was in den tuin, of lui in de serre zijn krant lag te 
lezen in een gemakkelijken stoel. En mevrouw, in een 
mooie morgenjapon, liep wat rond, schikte bloemen 
en zette een kopje koffie. 

,W aarom bent u thuis?'' had het meisje eens ge.
vraagd, nadat ze zwijgend met groote verbaasde 
oogen naar zoo'n voor haar ongewoon gezicht had 
gestaard. ,W aarom zit u in dien stoel, mijnheer Mak.-
k ?" ers. 

,Omdat het vandaag Zondag is, pop," zei mijn.
heer Makkers, en lachte over zijn krant in de vragen.
de kinderkijkers. ,Dan is jou Pappie toch zeker ook 
wei thuis? Op Zondag ga ik niet naar kantoor, ge.
lukkig. Dan rust ik uit." 

,Maar ...... mijn Pappie is naar de kerk ..... .'' wei.
felde de dreumes. 

,Dan rust hij daar zeker uit, denk ik," lachte mijn.
heer Makkers. ,lk rust liever in dezen gemakkelijken 
stoel dan in zoo' n harde kerkbank, en ik kan er een 
lekker kopje koffie bij drinken. Dank je wei, lieve!" 

28 



zei hij tegen mevrouw, die juist een blaadje met kof.
fie in de serre bracht. 

,Mijn Pappie gaa.t niet in de kerk rustenl" zei het 
kleine ding verontwaardigd. ,En mammie ook niet! 
Ik weet best wat ze daar doen! Daar leest een zwarte 
mijnheer mooi voor, en dan zingerf ze, en dan ...... " 

,Ga jij eens gauw naar Hansje toe," kwam me.
vrouw tuschenbeiden. ,Ik heb hem een schoteltje vol 
kersen gegeven om met je te deelen, hij is in den 
tuin." 

En toen vergat kleine Willy al het andere voor 
deze onverwachte tractatie en met haar dikke beentjes 
holde ze weg, om haar deel van de kersjes op te 
eischen! 

lets van deze oude herinneringen flitste door WiJ .. 
ly' s brein, toen ze daareven had gesproken van be.
rusting, en de onwillige trek op mevrouw Marcus' 
gezicht had opgemerkt. Ze vermoedde, nog voor zij 
de woorden had voleindigd, dat zij daarmee een on.
derwerp aanroerde dat altijd als een scheidsmuur 
tusschen haar en de Marcussen had gestaan, en dat 
een beletsel was geweest tot een nauwer band tus .. 
schen de beide gezinnen. Of de denkbeelden van haar 
vroeger speelmakkertje in den loop der jaren, of door 
het leed dat hem had getroffen, veranderd waren, 
ze wist het niet. En daarom maakte het haar verlegen 
een onderwerp te hebben aangeraakt dat door haar 
en haar gastvrouw uit zulk een heel verschillend 
oogpunt werd beschouwd. 
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,Och, berustenl" zei de oude dame wat wrevelig. 
,.Natuurlijk moet je berusten bij zoo iets. Wat kan 
je anders doen? 't Helpt wat, of je er al tegen in 
opstand komtl Jij, Willy, hebt toch ook moeten be .. 
rusten toen je je beide ouders verloor, en nu pas weer 
je grootvader. 't Spijt me als ik iets zou zeggen wat 
je zeer doet, maar al dat praten over berusten bij 
zoo'n sterfgeval maakt me altijd boos. En 't lijkt me 
zoo nutteloos! Net also£ je ooit iets anders zou kun .. 
nen doen!" 

,0, maar z66 bedoel ik het nietl" zei Willy haastig, 
gereed haar denkbeelden te verdedigen als toen ze 
nog een klein meisje was. ,Berusten omdat er verder 
toch niets aan te doen is, heeft nog nooit iemand 
troost gebracht. Dat lijkt mij meer een wrevelig je 
onmacht toegeven tegenover onafwendbare dingen, 
en dat maakt iemand juist bitter en hard! Wat ik 
bedoel.. .... och, mevrouw, het spijt me dat ik er over 
ben begonnen, maar...... mij is het zoo' n vertrouwd 
denkbeeld...... ik vergeet wei eens ..... .'' Willy 
zweeg in verwarring. 

,Neen, neen, kind, nu moet je ook uitsprekenl 
Ieder heeft zoo zijn eigen denkbeelden over deze 
din gen ... zeg me nu eens, wat meen jij dan eigenlijk 
dat berusten behoort te zijn?" 

,.Ja ...... als u 't vraagt ...... berusten is voor mij 
overgave, vertrouwen, hoop, geloof in de alwijsheid 
en algoedheid van onzen Hemelschen Vader. Als je 
't z66 kunt voelen, dan verrijkt berusting inplaats 
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van dat we ons arm en beroofd voelen. Dan vinden 
we troost in de grootste droefenis, en we leeren er 
ons Ieed des te moediger om dragen." Willy's oogen 
glansden van geestdrift nu ze haar gedachten in 
dezen kring eens vrij mocht uiten. 

, 't Is allemaal heel mooi om zoo te hooren," meen
de Dora, die ernstig had geluisterd. ,Maar...... als 
je zulke opvattingen niet deelt...... nu, dan heb je 
er toch ook niets aan. Hans tenminste kan zich daar
mee niet troosten! 'k Wilde eigenlijk wei dat hij 
't kon. Dan had hij het vrij wat beter dan nul" 

,Dus dat gee£ je toe?" vroeg Willy gretig. 
,Nu ja, Dora bedoelt natuurlijk dat Hans, als hij 

zoo dacht, minder verdriet zou hebben," viel de oude 
vrouw snel in. ,lk voor mij vind in die manier van 
berusten van jou iets. ... .. iets lafs ...... iets van 
schui£ het maar van je af ...... och, ik kan het niet 
goed uitdrukken wat ik bedoel. ..... " 

,.Maar u zei daarstraks zelf dat Hans' en uw m~ 
nier van berusten was, jete m6eten neerleggen bij het 
onvermijdelijke. Waarom is het dan laf als je je niet 
verzet tegen wat t6ch krachtiger is dan jezelf? Het 
tegendeel zou immers onzin zijn! En dan, zou iemand 
zich niet gelukkiger, rustiger voelen als hij zich in de 
dingen schikte met wat goeden wil, in plaats van met 
lijdelijk verzet? Berusten moet eigenlijk nog meer zijn 
vooruit zien in de toekomst, dan terugzien op het ver
leden, denk ik." 

,Och, beste Willy, we praten t6ch langs elkaar 
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heen, vind je zel£ niet? Ieder is nu eenmaal op zijn 
eigen wijze grootgebracht, en denkt langs een be.
paalde lijn. Daarover worden we het nooit eens met 
elkaar, en daarom kunnen we er beter over zwijgen. 
Zonder dat zijn we t6ch oude, trouwe vriendinnen, 
nietwaar? En ik hoop maar dat dat altijd zoo zal 
blijven, en we je morgen hier voor zoo lang je in A. 
blijft, bij ons mogen zien. Afgesproken?" De oude 
dame knikte Willy hartelijk toe, en deze kon niet an.
ders dan ook haar toelachen, haar oude mevrouw 
Makkers, die toch altijd zoo goed en lief voor haar 
was geweest. 

Dora kwam weer terug op het afgebroken gesprek, 
dat was blijven steken toen Willy Staring gevraagd 
had of Hans al wat leniging voor zijn verdriet had 
gevonden. 

, 't Is voor allemaal te hopen dat Hans nu eens 
wat beter slaagt met een juffrouw, want deze die 
hij nu heeft zal 't ook wei niet lang bij hem maken. 
Als zijn huis wat gezelliger was zou hij 't ook beter 
hebben, hij heeft even goed verzorging en gezelschap 
noodig als de kinderen, meen je ook niet, Will?" 

,Een wat oudere dame ...... " begon deze aarze ... 
lend. 

Oudere dames zouden weer niet zijn wat de kin.
deren noodig heben. Die kleine pukjes moeten jeugd 
om zich heen hebben!" viel Dora haar in de rede. 
,Hans is alleen gebaat met iemand die hem huiselijke 
gezelligheid geeft, mits ze z66 oud is dat ze aile ge..-
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dachten om hem in te palmen laat varen, en de kin~ 
deren hebben juist wat jongs noodig. En daarnaar 
moet nu gezocht worden." 

.. Nu," schertste Willy, terwijl ze opstond om a£~ 
scheid te nemen, ,ik beloof je dat ik ook eens zal 
helpen zoeken! Ik ken misschien wei een of andere 
jonge vrouw ,....... z6nder trouwplannen, Doortje! .
die precies zoekt wat ze in dat arme huishouden van 
Hans kan vinden. Ik zal er mijn gedachten wei eens 
over Iaten gaan. En nu ga ik, want het zal voor me ... 
vrouw Marcus meer dan bedtijd zijn. Mag ik dan 
morgen komen? En belooft U me dat U er heelemaal 
geen drukte voor zal maken? Nu, dan zeg ik maar 
ineens tot morgen! En dank U wei voor Uw lekker 
kopje thee." 

Willy bukte zich en kuste de oude vrouw op de 
haar toegestoken wang. Dora begeleide haar naar 
buiten en hielp haar bij het aankleeden. 

,.Kind, ik vind het heerlijk dat je komt!" zei ze har..
telijk bij de voordeur. ,Probeer jij moeder eens wat 
op te vroolijken, wil je? 't Is voor haar zoo goed als 
iemand haar eens uit haar eigen sombere gedachten 
haalt. Ik kan het niet altijd." 

,lk beloof het je. Dora! lk zal doen wat ik kan, 
hoor!" En na nog even gewuifd te hebben naar haar 
oude vriendin die haar nakeek tot ze bij den hoek 
verdween, stapte Willy Staring in gedachten ver..
diept naar haar hotel.. .... 

Toen Dora weer binnentrad in de kamer, waar haar 
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moeder al bezig was met die kleine bezigheden die 
tot gewoonte worden, het opbergen van zakdoek en 
bril in haar sleutelmand je, het opvouwen van de kran ... 
ten - die hedenavond niet waren ingezien - en 
zoo meer,zag ze dat deoudevrouwdiepingepeinswas 
verzonken. Een lichte glimlach speelde om haar mond, 
en over de bezige handen heen schenen de oogen in 
de verte iets te zien dat hoopvol en rustig stemde. 

Zwijgend staarde Dora haar moeder aan, also£ 
ze haar gedachte wilde lezen. Toen ...... want Dora 
was zoo gewend zich tegenover haar moeder uit te 
spreken, dat zij 't niet noodig vond haar eigen ge ... 
dachten en wenschen te verheimelijken, zei ze ernstig: 

,Zeg het maar, moeder; ik zie wat U denkt, en 
zoo denk ik ook. Wat zou 't een uitkomst zijn, 
als ...... Hans ...... en Willy ...... nietwaar, dat meent 
U immers ook?" 

,Ja," knikte mevrouw Marcus, met een handgebaar 
als wilde zij Dora tot zwijgen manen. 

,0, moeder, ik weet wei dat het voorbarig is over 
zoo iets al te praten. Maar een mensch is zijn ge ... 
dachten toch niet altijd meester, wei?" 

,Laten we gaan slapen," was al wat de oude 
vrouw antwoordde. ,Morgen komt Willy, en ..... . 
de rest zullen we maar afwachten, vind je zelf niet?" 

Dora knikte, en het duurde niet lang voor ze heiden 
in de eenzaamheid van haar slaapvertrek elk voor 
zichzel£ herhaalden: ,Plannen maken is voorbarig. 
maar ...... als Hans ...... en Willy ...... " 
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