
HOOFDSTUK V 

IN REP ARATIE 

,Wie hoor ik daar?" Willy keek op van haar 
huishoudboek, waarin ze de dagelijksche uitgaven 
harer groote en uitgebreide huishouding gewetensvol 
bijhield. 

Kleine handjes hadden haar gestoord, handjes die 
volhardend klopten op 't hout van haar kamerdeur, 
vragend om toegang tot wat met een zekeren eerbied 
.,Tante's k'toortje werd genoemd door Hans Mar ... 
cus' kleintjes. 

,Wie hoor ik daar?" herhaalde ze, toen 't getrom .... 
mel nog steeds aanhield, en ze legde pen en liniaal 
al vast terzijde, voorbereid als ze was op een storing 
die misschien van Iangen duur zou zijn. 

,Ikke, tante," klonk het gesmoord. 
,Wie is ikke?" 
,Ikke Hansie. Open! Open!" 
,Je kan zelf best bij de deurknop, groote jongen! 

Kom maar binnen." 
Willy keerde zich om met den draaistoel die voor 

haar schrijfbureau stond, de stoel, waarin de kinderen 
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om beurten, vastgehouden door beschermende han ... 
den, mochten ronddraaien zoover de schroef het toe"' 
liet. Dat heette het tolletjes ... spel, en was zeer in trek, 
meer dan eigenlijk wei goed was voor 't oude meubei ... 
stuk, nog uit dokter Staring's tijd, en door Willy in 
eere hersteld, samen met Vader's bureau, in 't vroe ... 
gere apotheek,..kamertje, haar eigen prive ... zitje be .. 
ned en in 't groote huis. 

Na eenig gemorrel aan de porceleinen deurknop, 
ging de deur open en verscheen een donker, gladharig 
bolletje, eenige voeten hoog van den vloer, door de 
spleet. Twee donkergrijze kinderoogen zochten tante 
Will, die, voorovergebogen, de elbogen op de knieen 
geleund, haar kleine bezoeker uitnoodigend toelachte. 

,lk kom bij je op 't k'toortje," kondigde de kleine 
man aan, terwijl hij binneng lee d. 

,Deur dicht, Hansje. En kom dan maar eens bij 
me. Zoo, en wat is er nu, dat je tante Will komt sto ... 
ren? Tante Will is druk bez_ig, zie je wei?" 

,Met je zwarte pen?' 'informeerde Hansje vol be ... 
langstelling voor verboden dingen. 

,Met mijn zwarte pen. En dan weet je wei dat je 
niet binnen mag Hansje." 

,lk wou je een zoentje brengen." Kleine armpjes 
kropen om Will's hals, en ronde, geputte knietjes 
probeerden langs haar omhoog te klauteren. 

,0, jij kleine diplomaatl" mompelde Willy, geamu .. 
zeerd, binnensmonds, niet zoo zacht of de kinderoor ... 
tjes vingen de ongewone klanken op. 
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.,Ben geen tomaat! Ben groat, zoet kind," leeraarde 
Hansje wijs, nu gemakkelijk gezeten op tante' s 
schoot. omsloten door liefdevolle, koesterende armen . 

.. Neen, je ben een klein, klein Hanzemannetje, een 
klein, eigenwijs Hanzemannetje! En wat wilde je nu 
eigenlijk bij tante? W aar is juffie? J e zat toch bij 
juffie te spelen, met je blokken?" 

Hansje gaf geen antwoord. Hij plukte met niet ge~ 
heel vleklooze vingertjes aan tante' s kanten kraagje 
en wreef zijn gladde kopje ruig in 't holletje van 
tante's schouder. 

,Nu, Hansje?" Met een voor een kinderlooze 
vrouw bijzonder fijne tact gevoelde Willy met groote 
zekerheid, wat Hansje's bezoekje te beteekenen had. 
't Ventje was ondeugend geweest, had wat gedaan 
dat verboden was, en zijn komen hier, in de vertrou ... 
welijke eenzaamheid van tante's k'toortje, beteekende 
een stap in de richting die Willy met vasten wil en 
vol moed was ingeslagen met de aan haar toever~ 
trouwde kinderen. Haar armen drukten vaster om 
het zachte kinderlijfje, dat zich zoo vol overgave tegen 
haar vleide, en vol spanning en blijde hoop wachtte 
zij op de dingen die komen zouden. 

,Juffie is stout," began Hansje langs een omweg. 
S ? M H . I" , tout. aar ansJe. 

,Juffie is boos," verbeterde de kleine man haastig. 
,Heel erg boos. W6est!" voegde hij erbij, een onbe..
grepen woord van den bewonderden grooten broer 
gebruikend. 
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.,Neen maar!" deed Willy vol belangstelling. 
,Waarom is juffie zoo boos?'' 

,.Omdat ik leelijk gepraat heb." 'tWas er uit! Z66~ 
ver had tante Willy het al gebracht, dat het kleine 
ventje uit zich zelf tot haar kwam met zijn kinderlijke 
overtredingen en stoutheidjes. Na lang nadenken en 
na menig gebed om wijsheid had Willy dit gevonden 
als de beste wijze om deze verwaarloosde, moeder~ 
!ooze kleintjes te brengen tot het openlijk erkennen 
van hun zoo spoedig aangeleerde verkeerdheden. Als 
ze er maar eerst mee aan kwamen bij tante Willy, of 
bij hun eigen vader, dan zouden ze vanzelf zoover te 
brengen zijn dat zij leerden zich tot hun Vader in den 
Heme! te wenden om te belijden wat zij hadden mis~ 
dreven. Willy wist dat zij voorzichtig en langzaam 
moest gaan, wilde zij haar pogen met welslagen be~ 
kroond zien, en met het grootste geduld wachtte zij 
op de ontkieming van het zaad dat zij in deze jeug~ 
dige hartjes had uitgestrooid. En nu begon het, o 
vreugde, wortel te schieten. Haar telkens herhaald: 
,Als je wat stouts gedaan hebt moet je er maar bij 
tante Willy over komen praten," had zijn werk ge~ 
daan, en hier was nu het eerste resultaat! 0, Heer, 
nu wijsheid en voorlichting, en een teere hand, om 't 
jonge plantje te kunnen leiden! 

,Was 't z66 leelijk, wat je gezegd heb, Hansje?" 
vroeg ze stil, aan Hansje' s oortje. 

,Ja. Weet je wat het was?'' vroeg 't kleine ventje, 
toch met een tikje gewichtigheid. 
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.,Zal ik het je vertellen?" 
,0, neen, Hans, niet meer zeggenl Dat is immers 

twee keer stout doenl Tante Willy hoeft niet te hoo.
ren wat je gezegd hebt, maar hoe kwam het, dat Hans 
zoo leelijk deed?" 

,Juffie stootte tegen Hans' huis, en toen viel het 
om, kapot om, en 't was een huis voor tante Willy, 
een huis met een heel, heel groot k'toortje," vertelde 
Hans, diep gegriefd. 

,Wat jammer!" Willy was vol belangstelling. 
,Vond juffie zelf 't niet heel naar?" 

,Ja," bekende Hans. 
,Wat zei juffie dan wei, vent?" 
,Juffie zei: ,o, Hans, wat spijt me dat erg!" en 

toen zei ik: ,ve ...... " " 
,Stil, Hans, ik wil niet weten wat je zei. Denk nu 

maar eens aileen aan wat Juffie zei. Zie je, juffie deed 
iets wat heel jammer was, maar ze deed het natuur-
lijk per ongeluk, he?" 

,Ja," gaf Hans toe, eerlijk. 
,Nu, zie je nu wei, juffie deed precies wat tante 

Will jelui heeft verteld wat je altijd moet doen als 
je, per ongeluk of met opzet, wat hebt gedaan dat ver.
keerd is of een ander verdriet doet. Ze zei dadelijk: 
,0, Hans, wat spijt me dat erg!" En dat heeft groote 
Hans nu 66k gedaan, heel flink en braaf, hoor! Want, 
nietwaar, je kwam toch bij tante Willy, om te zeggen: 
,Tante, wat spijt me dat erg!"? Dat van dat leelijke 
woordje, je weet wei?" 
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,Ja, tante Will." Eerlijk keken de grijze kinder~ 
oogen op in het zachte vrouwengelaat dat vol moe~ 
derlijke liefde over hem was gebogen. 

,Braa£, lieverd! En nu moet je eens goed luisteren. 
Tante Will vindt het heel jammer dat Hans zoo iets 
stouts deed, maar b66s is ze niet, omdat je dadelijk 
spijt ervan had, en het zelf kwam vertellen. Tante 
bromt ook heelemaal niet, is 't wei? Aileen zegt tante 
nog eens heel duidelijk: ,Hansje, pas op, en probeer 
voortaan dat kleine stoute mondje dicht te houden als 
het leelijke dingen wil zeggen." 

,Lieve tante Will." Het kleine pootje gleed zacht 
over Willy's wan gen. 

,En als tante Willy nu eens niet op 't k'toortje was 
geweest, wat dan?" ging Willy. voorzichtig tastend. 
verder. 

,.Dan ...... ,dan ...... " Hansje hie£ vragend de oogen 
naar haar op. Opeens werd het hem duidelijk, tante 
Willy's tegenwoordigheid, haar geduldig aanhooren, 
haar vergeving werden tot iets noodzakelijks in zijn 
jong leventje! Het kind ga£ zich geen rekenschap van 
wat het gevoelde, begreep naturlijk niets van wat 
in zijn klein hartje plaats greep. maar het werd zich 
bewust, plotseling en hevig. van het gemis, de leegte. 
die de wereld voor hem zou hebben zonder een ge~ 
willig oor om naar zijn bekentenissen te hooren en 
een al~vergevende liefde om hem op te heffen uit het 
verdriet van zelf~verwijt en schuld~bewustzijn. 

,Dan is er toch altijd iemand anders, Hansje, die 
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klaar is om naar jete luisteren," ging de warme vrou .. 
western door. ,lemand die je niet ziet, net als daar.
straks. toen tante Will's deur nog dicht was en je 
buiten stond te kloppen. Maar al zie je dien lemand 
niet, die is er toch, ook achter een deur die jij niet 
kunt openmaken. Maar tegen wien je toch net zoo 
goed kunt komen zeggen wat je hebt gedaan. Als 
tante' s deur eens niet had open gekund, wat had je 
dan gedaan, Hanzeman?" 

,Dan ...... dan had ik ger6epen," zei Hans met 
overtuiging . .,Dan had je me gehoord, he, tante? Door 
de deur heen ?" 

., J a, Hans. En zoo hoort die ander j e ook, al zie 
je Hem niet en al kan je niet net zoo bij Hem komen 
als bij tante Will. Dat is iemand van Wien tante je 
nog wei heel veel zal vertellen, maar nu moet je 
aileen maar onthouden dat, al zou er geen tante Will 
zijn en geen vader, en niemand. niemand om aan te 
gaan vertellen hoe stout je geweest ben en hoe het 
je spijt, dan is er toch altijd Een - we zullen Hem 
den lieven Heer noemen, Hansje - die er op wacht 
of je het Hem niet wilt komen vertellen. Weet je 
wat, Hans, willen tante en jij vanavond, als je heel 
stil in je bedje ligt, eens samen met dien lieven Heer 
spreken?" 

,Dan moet jij het zeggen!" gaf Hans, wat bangig, 
toe. 

,Best, jongen. Dat doen we dan, he? En gee£ nu 
tante een zoen, zoo, en ga dan weer naar juffie, en 
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zeg dat je er spijt van hebt; ze vindt het zeker wei 
erg akelig dat ze je blokkenhuis heeft omgestooten, 
ga ze maar troosten, Hans!" 

Geheel gerustgesteld .- tante Will was, gelukkig, 
alles weer vergeten van dat leelijke woordje, - gleed 
het kleine ventje van Willy's schoot, en huppelde 
naar de deur . 

.. Dag!" zei hij nog om 't hoekje, en Willy hoorde 
hem met zijn kleine, stevige beentjes de gang doorhol~ 
len naar de tuinkamer, achter, die, toen de Marcussen 
hun intrek hadden genomen in Pension Staring, was 
ingericht voor zit~ en ~speelvertrek voor de drie 
kleintjes en juffie, een lief, beschaafd meisje, flink 
als 't moest zijn, maar vol be grip en liefde voor de 
aan haar toevertrouwde kinderen, en dat onder Wil~ 
ly' s toezicht en leiding een vertrouwde en goede hulp 
beloofde te worden bij de opvoeding van de helaas! 
wat verwaarloosde Marcusjes. 

Het besluit om in te gaan op den voorslag, het 
moeder !ooze gezin in haar pension op te nemen, had 
Willy Staring niet zoo gemakkelijk kunnen nemen. 
Pas na eenige dagen van rijp overleg en grondig zelf~ 
onderzoek had zij Mevrouw Marcus kunnen zeggen 
dat zij bereid was met Hans in nadere besprekingen 
te treden over voorwaarden en grondslagen waarop 
zij hem en zijn kinderen onderdak en verzorging kon 
verschaffen. 

T oen er voor 't eerst over het plan was gesproken, 
dien avond bij Hans aan huis, had zij gezegd eens 
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degelijk te willen onderzoeken of zij zichzelf in staat 
achtte de zware zorgen op zich te nemen die Hans 
met het oog op zijn kleintjes van haar vroeg. Het 
hoofddoel van haar vragen om bedenktijd had zij 
echter verzwegen. Want het was haar eigen mate van 
zelfbeheersching en zelfverloochening die Willy Sta~ 
ring had willen toetsen. 

Tot haar was de liefde laat gekomen, zoo laat, dat 
zij gevaar liep zich hulpeloos, als een speelbal van 
allerlei tot nu toe ongekende en onvermoede gevoe~ 
lens, op de levensstrooming waarin zij onverhoeds 
was geraakt, te Iaten meedrijven. Als jong meisje had 
zij weinig of niets van Hans Marcus, haar speelmak~ 
kertje uit de kinderjaren, gezien of gehoord. Beiden 
waren hun eigen weg gegaan, zij de taak dragende 
van de verzorging harer ouders en later van haar 
grootvader, hij, na volbrachte studie in drukke zaken 
en tot een gelukkig huwelijk. Er waren er die Willy 
tot vrouw hadden begeerd, oudere, rijpere mannen, 
wier doel eer was een huwelijk uit wederzijdsche ach~ 
ting dan uit liefde. Geen van dezen had haar genoeg~ 
zaam gei'mponeerd om hun aanzoek aannemelijk te 
maken, en naarmate zij ouder werd, en vooral de 
laatste jaren bij grootvader, in wiens woning zij geen 
gelegenheid vond mannen van haar eigen leeftijd te 
ontmoeten, had zij zich zonder wrok of spijt eigen 
gemaakt met het denkbeeld van ongehuwd te blijven. 

Hoe anders werd dit alles toen zij na jaren weer 
in aanraking kwam met Hans Marcus! Aileen reeds 

131 



het feit dat hij ongelukkig was, hulpeloos, en gebukt 
onder zorgen die niemand hem hielp dragen, raakte 
haar warm hart op zijn gevoeligste plaats. Haar eerste 
gedachte was: ,.Stakker, kon ik je maar helpen!" 
Haar tweede was reeds: ,.0, had ik maar het recht 
je te helpen!" En eer ze het wist had de liefde, de 
liefde zooals zij die nooit had gekend, haar veroverd 
en dreef haar met al haar gedachten, met elken vezel. 
tot den man die, nog gebukt onder het verlies van 
een teeder beminde gade, ronddoolde in een moeras 
vol verborgen gevaren en bedrieglijke plekken! 0, 
mocht zij hem opheffen uit zijn leed! Mocht zij hem 
nieuwe levenslust, nieuwe vreugden brengen. Mocht 
zij hem slechts ontheffen van de zorgen voor huis en 
kinderen die hem dreigden te overmeesteren! Edei .. 
moedig gunde zij de doode de jaren van geluk aan 
Hans' zijde. Edelmoedig gunde zij haar ook een deel 
van zijn gedachten en herinneringen. Ze wilde zich 
vergenoegen met een klein, bescheiden plaatsje in zijn 
gewond hart, wilde dankbaar aannemen wat hem 
restte aan liefde en genegenheid, als zijzelf zich maar 
mocht weten degene die de eer waardig werd gekeurd 
de scherven van zijn levensgeluk bijeen te zamelen 
en aaneen te voegen tot een wei niet ongeschonden 
maar toch nog voldoening gevend geheel! 

Hoe had ze gebeden tot Hem tot Wien zij zich 
had leeren wenden met al haar nooden en wenschen! 
Eerst dat Hij toch deze on .. geroepen liefde uit haar 
hart mocht verbannen: daarna, toen de hoop haar 
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steeds grooter mogelijkheden voorspiegelde, dat Hij 
in Zijn genade haar hartewensch mocht vervullen! 
Hoe meer zij inzag, door de verhalen van Hans' 
moeder en zuster en ook door eigen waarneming, dat 
hij gevaar liep te stranden, hoe inniger zij bad dat zij 
degene mocht zijn die samen met hem de gevaren 
mocht trotseeren en helpen hem behouden naar het 
einde van zijn levensreis te voeren. 

Dien avond, toen Hans met zijn voorstel tot in .. 
woning in Pension Staring was voor den dag geko .. 
men, had Willy den grooten strijd gestreden waarvan 
bijna geen vrouweleven verschoond blijft. Macht zij 
zijn voorstel aannemen, zijn smeekbede om hulp voor 
zich en zijn kinderen verhooren? Kon zij het ook? 
Was zij sterk genoeg om eigen wenschen op zijde te 
schuiven, eigen nooden ongelenigd te weten, eigen 
gevoelens diep in zich op te sluiten, en zich slechts te 
wijden aan het weinige, ja, het armelijk~weinige dat 
hij haar vroeg. W at was het, zijn kinderen te ver .. 
zorgen, hem zelf van voedsel en onderdak te voor .. 
zien, en dat alles tegen beta ling, als men met alles in 
zich hunkerde naar de gelegenheid om te mogen 
geven, geven met volle handen, uit den onuitputte..
lijken bron van een liefhebbend hart! Zou zij het kun .. 
nen volhouden, slechts druppels te mogen afstaan 
van haar overv loed? 

Als Willy een anderen weg had gezien, als zij 
ook maar de geringste mogelijkheid had kunnen vin ... 
den om zich te onttrekken aan de zware beproeving 
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die haar werd opgelegd, zou zij waarschijnlijk met 
beide handen deze gelegenheid hebben aangegrepen, 
z66 ondragelijk leek haar de teleurstelling toen haar 
duidelijk werd dat Hans niet meer van haar vroeg, 
dan hij deed. Maar alles werkte samen om haar te 
drijven in de richting die God van noode achtte voor 
haar beproeving. Zuster Willemse antwoordde op 
Willy's schrijven dat zij tot November de zorg voor 
Hans' huishouding op zich wilde nemen. daarna zou 
zij met een paW~nte naar het Zuiden gaan. Het huis 
op de W estergracht kon, volgens den aannemer, in 
veel korter tijd in gereedheid worden gebracht dan 
oorspronkelijk was gemeend, zoodat ook dit bezwaar 
verviel. En het oogenblik kwam dat Willy Staring 
na lang en vurig gebed het hoofd kon buigen in vol.
maakt Godsvertrouwen, en in ootmoed zeggen: ,Uw 
wil geschiede, Heer!" Zij legde haar liefde vastbe.
sloten het zwijgen op, en met frisschen moed en on.
gerepte ziel kon zij zich geven aan de zware taak die 
haar werd toevertrouwd. 

Reeds in October had zij haar huis kunnen be.
trekken, en, zooals Dora had voorspeld, de beide 
heeren Bourle, vader en zoon, waren maar al te ge.
lukkig een nieuw tehuis te vinden bij Willy Staring, 
wier vader hun heiden geen vreemde was. daar zij 
in vroeger jaren tot zijn patienten hadden behoord. 
Zij legden beslag op het grootste gedeelte van de 
bovenverdieping. twee slaapkamers, een badkamer. 
en een gezamelijke zitkamer, waar zij apart bediend 
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werden en de maaltijden gebruikten. Voor Hans en 
de kleinen, die met 1 November het oude huis zouden 
verlaten, waren beneden verscheidene kamers gere ... 
serveerd. Behalve de groote tuinkamer, die voor de 
kinderen en juffie bestemd was, had Hans daar een 
salon ... zitkamer, zijn eigen slaapkamer, en een andere 
heel groote slaapkamer voor de drie kinderen. Een 
prachtige oplossing was het geweest dat Janna, de 
trouwe Janna, die lief en leed met de Marcussen had 
meegemaakt, graag in dienst wilde komen van Willy, 
die een hulp als deze naar waarde wist te schatten. 
Haar kookkunst was hoven aile lof verheven, dat was 
welbekend, en voor de kinderen zou het de overgang 
veel gemakkelijker maken als zij in hun nieuwe om .. 
geving een oud, vertrouwd gezicht ontmoetten. In een 
der kleinere kamers gelijkvloers richtte Janna zich in, 
en het was voor hun vader en ook voor Willy een 
groot gemak en een rustig gevoel te weten, dat de 
kinderen in den nacht zoo dicht bij een altijd gewilli ... 
gen hulp en troost hadden, daar Willy zel£, hoven 
in 't groote huis, moeilijk over hen had kunnen waken, 
en een juffrouw ... voor ... nacht ... en ... dag niet noodig werd 
geacht. 

Zooals we reeds zagen had Willy voor zichzelf op 
de benedenverdieping het k'toortje behouden, ze was 
uit den aard der zaak overdag veel beneden en moest 
daar dan ook een plaatsje hebben dat haar alleen toe .. 
kwam. 

Met het overige personeel was zij eveneens uit ... 
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stekend geslaagd. Een helder, handig kamermeisje 
en een werkvrouw voor het ruwe werk voltooiden 
haar sta£, terwijl een uitwonende knecht haar centrale 
verwarming stookte, kleine diensten voor de heeren 
commensaals verrichtte, en in den zomer ook het tuin,.. 
werk voor zijn rekening kon nemen. 

Natuurlijk waren de kosten voor het voeren van 
zulk een huishouding vrij belangrijk, maar Willy 
mocht een hoogen prijs eischen voor aile comfort die 
haar gasten bij haar konden vinden, en tot nu toe 
bleek haar besluit een pension te houden lang geen 
onvoordeelige zaak te zijn. Op de eerste etage had 
ze nog eenige kamers vrij, maar voor een begin, en 
ook om het meerdere werk dat onwillekeurig door 
de kleine Marcussen werd veroorzaakt, vond Willy 
het wei genoeg, en verlangde er voorloopig nog niet 
naar ook deze kamers bezet te krij gen. 

De heeren Bourle gaven hun verzorgster geen 
extra moeite. De oude heer, een goede zeventiger, 
die zich nog flink en vlot genoeg achtte zijn plichten 
als directeur van een groote levensverzekering,..maat,.. 
schappij waar te nemen, was een levenslustig, opge,.. 
wekt man, die er geen bezwaar in zag als hij bij zijn 
thuiskomst eens over een paar ravottende en rollende 
Marcusjes moest heenstappen, en die hen zelfs op 
Sint .. Nicolaas verraste met een aantal luidruchtige 
muziekinstrumenten, als trammels, trompetten en 
mondharmonica' s, die het heele oude, deftige huis met 
oorverdoovend Ieven vulden. 

136 



De jonge heer Bourle, een veertiger, slecht ter been 
door een voetgebrek, en van een zwakke gezondheid, 
stond zijn vader als mede~directeur terzijde. W aar~ 
schijnlijk was hem het kinderrumoer niet altijd even 
welkom, maar zijn aangeboren goedheid en het ge~ 
duld, dat hem jarenlange pijnen met gelatenheid had 
doen dragen, maakten hem toegeeflijk, en 't duurde 
niet lang of de kinderen, met fijn instinct, maakten 
hem tot hun vertrouwde, zoo al niet tot hun speel.
makker, en drongen hem hun vaak luidruchtige en 
vermoeiende tegenwoordigheid op. Willy had in 't 
begin soms gevreesd dat haar gasten beneden 
de gasten hoven wei eens zouden kunnen verjagen, 
op den duur, maar de beide heeren Bourle gevoelden 
zich zoo wei onder haar zorgen, dat zij zich gaarne 
neerlegden bij de kleine bezwaren die de tegenwoor-
digheid der kinderen meebracht. 

Het Kerstfeest, waarvan Willy zich veel had voor.
gesteld ....- was het niet een schoone gelegenheid om 
de kleintjes vertrouwd te maken met het Hemelsch 
Kind dat daarbij herdacht werdl - was op een mis.
lukking uitgeloopen, een groote teleurstelling die Wil .. 
ly eenige sombere oogenblikken bezorgde. 

Hans, die zijn avonden vaak thuis doorbracht, 
rustig werkend aan een hoek over lndische producten, 
iets wat hij zich reeds lang had voorgenomen maar 
waartoe hij bij de beslommeringen der laatste maan~ 
den niet was gekomen, had al aanstonds de gewoonte 
ingesteld om zijn thee, die hem eerst op zijn kamer 
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werd gebracht, bij Willy op het kantoortje te gaan 
drinken. In een gemakkelijke fauteuil, onder 't genot 
van een sigaar, gunde hij zich een rustig kwartiertje, 
en Willy, die deze bezoekjes met vreugde tegemoet 
zag, wachtte zich wei hem juist dan te betrekken in 
haar zorgen en moeilijkheden die natuurlijk niet uit~ 
bieven bij de opvoeding der kieinen. Waren er ding en 
die zij noodzakelijk met Hans moest bespreken, dan 
zocht zij daarvoor liever een andere geiegenheid en 
liet Hans zijn thee en sigaar in ongestoorde rust ge~ 
nieten. 

Tegen Kerstmis echter was het Hans zel£, die 
het onderwerp waarover hunne meeningen zoo..
zeer verschilden, in het theekwartiertje ter sprake 
bracht. 

,A propos van Kerstmis, Will," begon hij wat aar~ 
zelend, terwiji hij met zorg een sigaar uit zijn koker 
koos, ,natuurlijk apprecH~er ik het buitengewoon ais 
je daarvan voor de kinderen een feestje wil maken, 
maar ...... nu ja ...... je weet ...... we denken nu een--
maai verschillend ...... je begrijpt wei dat de kinderen 
geheel buiten godsdienstige begrippen staan. May 
was er heelemaai niet voor, en hoe wij zijn grootge~ 
bracht weet je ook wei. Dus ...... " Hij zweeg, en 
stak zijn sigaar aan, terwiji hij opkeek naar Willy, die 
bij haar theepotje bezig was. 

,Ik begrijp wei hoe je 't meent, Hans," zei ze, met 
wat teleurstelling in stem en gelaat. ,,'t Spijt me na-
tuurlijk...... ik had gedacht...... maar ja, ais jij er 
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tegen bent...... je bent de vader, en hebt het 
recht ...... maar 't spijt me heel erg." 

,0, maar Will!" haastte Hans zich te zeggen, ,ga 
gerust je gang, met een boom en zoo, als je daar plan 
op had, maar ...... ik bedoel. ..... je laat er liever al 
dat andere buiten, he?" 

,Maar zonder ,al dat andere" kan ik me geen 
Kerstfeest denken, Hans. Hoe doelloos, hoe zielloos 
zou zoo'n boom met lichtjes en geschenken zijn, als 
daarachter niet de gedachten stond aan het Licht der 
Werela en Zijn gaven?" 

,Ja ...... dan moet je 't natuurlijk niet doen, Will, 
ik zou niet willen dat je jou gevoelens geweld aan-
deed. 'tIs jammer, maar ...... " 

,Luister eens, Hans." Willy trok haar eigen stoel
tje wat dichterbij, en zette zich tot een ernstig ge .... 
sprek. ,Wat heb je er eigenlijk op tegen, dat ik je 
kinderen van God spreek. Ben je bang dat ze er ver
keerde denkbeelden door krijgen, of wat is het?" 

,Och, Will! Laten we nu niet zwaar op de hand 
worden, alsjeblieft! Jij hebt jou geloo£, en ik heb ...... " 

,Niets!" viel Willy ernstig in. 
,Ho! ho! niet zoo haastig! Natuurlijk heb ook ik 

een zekere levensstandaard, een maatsta£ van goed 
en kwaad. Ik weet 66k wei dat ik niet stelen mag, 
en moorden, en liegen en zoo. En ik zou mijn kinderen 
evenmin graag zoo in 't wilde zien opgroeien. Die 
moeten 66k weten dat jokken, snoepen, verklikken 
en zoo verboden zijn. Maar verder ...... " 
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.,Hoor eens, Hans, ik weet dat ik nu een heel moei.
lijk punt ga aanroeren, maar we moeten er toch even 
over doorpraten. lk zie geen kans, voel er ook de lust 
niet toe, om jou kinderen te helpen opvoeden tot 
goede, brave menschen, als ik hun daarbij niet mag 
spreken van hun Vader, Die al Zijn schepselen eenmaal 
ter verantwoording zal roepen. Eigenlijk ,ik zie dit 
nu in, had ik je daar te voren over moeten polsen, dan 
had je nog je plannen kunnen veranderen, maar ...... " 

,Stil, Willy, praat me daar niet van!" Hans strekte 
zijn arm uit en legde zijn hand even op die van Willy . 
.,Praat niet over andere plannen! Ik zou niet graag 
willen dat onze prettige verhouding en de vlucht.
haven die ik bij jou gevonden heb, in gevaar kwamen 
door een meeningsverschil! Als jij meent dat je, zon ... 
der jou denkbeelden te propageeren, de kinderen niet 
kunt opvoeden, dan moet je dat doen. Aileen, over-
drij£ het niet, alsjeblieft, en als je met Kerstmis over 
zulke dingen spreken m6et, doe het dan zoo min mo-
gelijk, dat is aiies wat ik je vraag!" 

Willy had gezien dat Hans zich opwond, dat de 
vrees voor zorg, de herinnering aan zorg, hem weer 
dreigde te overmeesteren, en zij bedwong zich. Ze 
wilde niet dat het weinige dat zij in de weken van 
Hans' verblij£ onder haar dak had bereikt, zijn ver-
meerderde werklust, zijn groeiende huiselijkheid, zijn 
grooter veerkracht, weer zou teniet gedaan worden 
door een onverkwikkelijke kamp die onvermijdelijk 
was bij hun meeningsverschil. 
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,God is er nog altijd, Hij zal mij zeker den weg 
wijzen," dacht Willy met ongeschokt vertrouwen, 
en dus maakte zij ongedwongen een einde aan het 
gesprek, door met een toestemmend gebaar te zeggen: 
,Goed, Hans, als jij het me dan niet kwalijk neemt 
dat ik den kerstboom van 't jaar achterwege laat ...... " 

W aarop Hans Marcus met een zucht van verlich.
ting Willy hartelijk toeknikte, en, grijpend naar zijn 
theekopje, vol overtuiging zei: ,Wij begrijpen me.
kaar, Will! Met jou kan een mensch nog eens praten! 
Dus ik laat het verder maar rustig aan je over, je 
weet nu hoe ik er over denk." 

,Dwaze, domme, fume jongen!" dacht Willy met 
een weemoedig lachje. Maar zij liet zich niet ont.
moedigen. Was nu· de tijd nog niet rijp, misschien 
later ...... later ..... . 

De Kerstdagen waren dus in Pension Staring zon.
der bijzondere feestelijkheden voorbij gegaan. De 
oude mevrouw Marcus, die zich bijzonder wei ge.
voelde sedert zij bevrijd was van de haar sloopende 
zorgen over haar zoon en kleinkinderen, had het moe.
.derlooze gezin op een der dagen bij zich aan tafel 
genood, terwijl de heeren Bourle zich naar den elders 
wonende getrouwde dochter hadden begeven om de 
feestdagen door te brengen. Willy, die was meege-
vraagd bij mevrouw Marcus. had voor die uitnoodi-
ging bedankt, en had het Kerstfeest eenzaam, maar 
op de wijze die haar het liefst was, gevierd. Na de 

141 



drukke tijden die achter haar lagen was het haar ook 
niet onwelkom eens even tot rust te kunnen komen, 
en ook de meisjes konden nu wat meer vrijaf be~ 
komen, nu het werk in plaats van vermeerderd eer 
verminderd was. T och, ondanks alles, was het Kerst~ 
feest voor Willy niet opgewekt geweest. En dat haar 
hart nog steeds gebukt ging, nog dagelijks bloedde 
om stil~gedragen leed, bleek uit de sporen van smar~ 
telijke tranen op haar wangen, toen zij na lang en 
innig gebed eindelijk den slaap vatte op haar eersten 
Kerstavond in Pension Staring. 

Nu begon het voorjaar al weer te naderen, en de 
kinderen wachtten ongeduldig den tijd dat zij naar 
hartelust in den tuin zouden kunnen spelen, iets dat 
tot nu toe, om het natte, gure winterweer, een on~ 
vervulde wensch was gebleven. Tante Willy had 
lange verhalen verteld over toen Pappie klein was, 
en tante Dora, en Willy zelf: hoe ze toen met hun 
drietjes gespeeld hadden in de twee aangrenzende 
tuinen, en de Marcusjes hadden allerlei plannen ge~ 
maakt om den ouden tijd te doen herleven, den tijd 
toen stoei~ en ook kibbelpartijtjes, lach~ en huil~buien, 
weerkaatsten tusschen de hooge achtergevels der 
statige stadshuizen. Het tuinpoortje was een der 
eerste zorgen van Willy geweest. Reeds toen zij nog 
als logee bij de oude mevrouw Marcus de verbouwing 
van haar eigen huis afwachtte, had zij struikgewas 
en boomen Iaten dunnen en wegkappen, tot de oude 
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doorgang was vrijgekomen en een vroolijk witge~ 
schilderd deurtje had de plaats ingenomen van het 
vroegere, door roest verteerde ijzeren hekje. De kin~ 
deren, al dadelijk hoogelijk ingenomen met de ver~ 
anderingen die in hun leventje zouden plaatsgrijpen, 
vlug vertrouwd geraakt met tante Willy, en uitbun~ 
dig verheugd over de nabuurschap van Oma en tante 
Dora, hadden er op aangedrongen, dat aan weers..
zijden de namen der bewoners op het hekje zouden 
worden geschilderd. Het had heel wat moeit gekost 
hen aan het verstand te brengen dat, hoewel de naam 
Marcus aan Oma' s kant volkomen op zijn plaats was, 
diezelfde naam aan de andere zijde geen recht van 
bestaan had. 

,Maar wij heeten toch 66k Marcus!" had kleine 
Joost verontwaardigd uitgeroepen, en kleine Greetje 
had er in kinderlijk vertrouwen bijgevoegd: ,Och, 
domme jongen, tante Will maakt immers maar grap..
jes!" Waarop tante Will aan 't uitleggen moest, en 
haar goed recht op den naam Staring aan haar tuin..
zijde verdedigde. De kinderen waren niet gemakke..
lijk te overtuigen, en 't was even een pijnlijk oogen..
blik geweest toen op Greetjes: ,Maar kan tante Will 
dan 66k niet Marcus gaan heeten!", Joostje Wijsneus 
had weten te vertellen, dat dat aileen maar kon als 
tante Will met Pappie trouwde. Waarop Greetje met 
haar kweelend stemmetje, erfenis van May, haar 
moeder, voorstelde direct aan Pappie te vragen dan 
maar gauw met tante Will te trouwen, alles vanwege 
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den naam op het tuindeurtje. Tot Will, haar verwar..
ring meester, met de fonkelnieuwe vondst kwam om 
de drie voornamen der kinderen op het poortje te 
zetten, wat zoo'n daverende instemming vond, dat 
elk vorig plan daardoor opeens en voorgoed werd op-
zijde geschoven en vergeten. 

N u het weer beter beg on te worden, en enkele 
zonnige, zoele dagen het naderen van de lente aan-
kondigden, begon voor de kinderen het nieuwe, on-
gekende genot van het vertoeven buitenshuis, zooals 
zij zich reeds zoo lang hadden voorgesteld. Op een 
warmen lentedag. een Woensdagmiddag, toen Joost 
vrij van school was en Greetje van haar frobellesje, 
kwam het droogrek voor den dag, en al was het niet 
hetzelfde uit Pappie' s tijd, tante Will had toch, juist 
met het oog op de kinderen, een extra groot en hoog 
aangeschaft! Oude gordijnen van Oma, voor dat doe! 
door tante Dora terzijde gelegd. werden omgetoo-
verd tot een doelmatig tentbekleedsel, en daar was 
reeds het spel in vollen gang! Daar werden weer 
woestijnreizen afgelegd, daar werden weer vermoei-
de reizigers in gastvrije tenten onthaald, daar werd 
weer gespeeld van het koekhuisje van Hans en Griet ... 
je, en daar klopte de booze wolf weer op de deur 
van de zeven geitjes. Zelfs Oma vergat haar rheu ... 
matische stijfheid en stond half verborgen achter de 
scheidingsheg het oude, nooit vergeten kinderspel te 
begluren. Tante Dora liet zich zonder veel moeite 
overhalen om moeder van de zeven geitjes te zijn, 
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en tante Will ontzag zich niet om als de reus van 
Klein Duimpje een wilde ren achter het troepje kleu ... 
ters aan door den tuin en om aile perken heen te 
organiseeren. Het toppunt van de vreugde was wei, 
toen Pappie, teruggevoerd tot de jaren van zijn jeugd 
door de opgetogen verhalen van zijn drietal. telkens 
vaker wat vroeg van kantoor thuiskwam, en in plaats 
van zijn bezoeken aan de sociteit nu de bezoeken 
bracht aan den tuin, waar zijn kinderen, rood en mor .. 
sig, met verwarde haren en bekraste beentjes, maar 
overvol van gezonde, jolige pret, beslag op hem leg ... 
den en hem mee ... betrokken in hun fantastische spelen. 
De dag kwam, waarop Hans Marcus, in zijn oudste 
kleeren en met een touw als teugel tusschen zijn wei .. 
verzorgde tanden geklemd, op handen en voeten door 
den tuin kroop, naar den telkens veranderenden eisch 
der kinderen voorstellende een kameel. een sledehond 
of een struisvogel. Schaterend kon zijn stem door den 
tuin schallen, zoodat de oude mevrouw Marcus met 
een veelzeggend lachje tot Dora kon zeggen: ,Hoor 
Hans eens, wat een plezier!" En Janna, voor haar 
keukenraam aan de tuinzijde, glunderde met haar heele 
ronde, blozende gezicht, schudde het hoofd eens, en 
zei met overtuiging: ,Z66 heb ik mijnheer in geen 
tijden gezien!" 

J a, voor Hans Marcus was 't Ieven nu wei be zig 
de won den te heel en die May's dood hem geslagen 
had. De rust van allerlei beslommeringen die hem 
vroeger verontrust hadden, had hij hier bij Willy ge ... 
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vonden, en wat zijn kinderen betrof, die, hij dacht het 
wei eens met een tikje bitterheid, gevoelden het ge~ 
mis van hun moeder in 't geheel niet, sedert ze door 
Willy's warme liefde en toewijding omringd werden. 
Alleen de oudste, zevenjarige Joost kon haar soms 
met een enkel woord gedenken, maar zonder verdriet 
of blijk van gemis. Hij, de grootste, was immers nog 
te klein om te beseffen wat hem ontvallen was, en de 
prettige huiselijkheid bij tante Willy, na de maanden 
thuis, vol veranderingen en afwisseling, was een te 
groote verbetering om niet een gevoel van dank
bare voldoening en tevredenheid in zijn kinderhartje 
te wekken. 

De anderen, Greetje, nu vij f, en Hansje, drie jaar 
oud, konden reeds nu zich hun moeder ternauwer.
nood herinneren. Voor hen was de wereld niet leeger, 
het Ieven niet armer geworden, sedert ze met Pappie 
en Janna en tante Willy samen een nieuwe gezin 
vormden. J uffie bleek steeds meer een gelukkige 
keuze te zijn geweest, en sedert Greetje naar haar 
frobellesje ging gedurende de morgenuren, en juffie 
dus aileen Hanzeman had bezig te houden, maakte 
zij zich zeer verdienstelijk met het verstellen der kin.
derkleeding. Willy had haar een knipcursus Iaten 
volgen gedurende de wintermaanden, en menig nieuw 
jurkje voor de kleine meisjes, of pakjes voor de beide 
jongens, kwam uit haar vlijtige en bekwame handen. 
Het hielp alles mee om de illusie van een gelukkig 
gezin te benaderen. Als Willy na lang en gewichtig 
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-----------------------------------------, 

beraadslagen over een jurkje met de juffrouw, het 
Greetje hielp aanpassen, als het kleine ding dan niet 
te weerhouden was om even naar Pappie te dansen 
in haar nieuwe tooi, en als deze dan tot bewondering 
werd gedrongen, en het kind tevredengesteld met een 
paar waardeerende woorden naar tante Willy werd 
teruggestuurd, kwam in de vrouw met haar onge ... 
stilde moederverlangens en haar hart vol warme liefde 
voor den eenzamen man, onafweerbaar de vraag op: 
,Ziet hij nu niet hoe heerlijk dit is, hoe vol vrede en 
rust, hoe ideaaJ ... huiselijkl" 

En bij Hans Marcus kwam van tijd tot tijd, nu 't 
leed om May verstilde, nu hij tot steeds grooter waar..
deering kwam van de koestering die van Willy Sta ... 
ring uitging, de gedachte, o, zoo vaag, maar toch 
hardnekkig terugkeerend, aan een bestendiging van 
dezen toestand van vredige voldoening, van onbe ... 
zorgde rust. Geen vurig verlangen blies hem deze 
gedachte in; 't was meer een matte traagheid, een 
zich ... neerleggen bij wat scheen voort te vloeien uit 
omstandigheden ... buiten ... hem ... om, die hem in oogen .. 
blikken van behaaglijke rust aan zichzel£ deed a£ ... 
vragen: ,Waarom geen tweede huwelijk met Willy 
Staring?" 
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