
WI' n· , .. , e. ora. 

HOOFDSTUK II 

GEVAAR! 

Verschrikt keek Dora Marcus op, toen ze de krach~ 
tige mannehand op haar arm voelde. Ze liep, wat 
in gedachten, door een der drukke winkelstraten van 
A., waar ze een en ander te bestellen had, en had er 
niet op gelet dat achter haar de regelmatige schreden 
van een voetganger zich versnelden, tot de hand op 
haar arm haar eensklaps opschrikte. 

,0, Hans! Jij?" blij verrast keek ze op in het knappe 
gezicht van haar broer, die, zijn arm in de hare schui~ 
vend en haar altijd moeilijke schreden steunend, naast 
haar voortwandelde. 

,Ja, ik zag je voor me uit loopen, juist toen ik den 
winkel van Ottens uitkwam, en ik dacht: daar gaat 
mijn zusje, en ik zal haar een lekker kopje thee of~ 
freeren. Nu, wat zeg je daarop?" 

,Graag, Hans. Ik ben wat moe van 't winkelen, 
ik had zooveel boodschappen." 

,Kom dan maar mee. En hoe is moeder? Vrij goed? 
lk kon gisteren niet aankomen, biljart~concours op 

35 



de Soos. maar als ik kan kom ik vanavond even." 
AI pratend wilde hij Dora binnenleiden in het 

groote restaurant met tea~room dat ze na weinige 
minuten hadden bereikt. V erbaasd bleef Dora staan. 
voor ze binnenging . 

.. Wilde je hier gaan theedrinken. Hans? Ik dacht 
dat we naar je huis gingen, 't is geen vij£ minuten 
hier vandaan." 

.,Wilde je dat. liever?" vroeg Hans wat strak . 

.,Neen ...... maar ik dacht, dan zie ik de kinderen 
meteen. Maar als je liever ...... " 

.,Ja, als 't jou hetzelfde is, dan wil ik liever hier 
gaan. Hier kan ik je tracteeren op van alles wat we 
thuis niet bij de hand hebben!" voegde hij er schert..
send bij . .,Je hebt hier de keuze uit een dozijn ijs..
soorten, als je daarin trek hebt. en de verleidelijkste 
gebakjes! Kom mee, daar zie ik een gezellig tafeltje. 
daar, aan den tuinkant, bij het open raam!" 

Hij trok gedienstig de gemakkelijkste rieten fau~ 
teuil met de vroolijke cretonnen kussens voor haar bij. 
en met een zuchtje van behaaglijkheid zette Dora zich 
tot een gezellig kwartiertje . 

.,Kan jij maar zoo gemakkelijk weg van kantoor?" 
vroeg ze, terwijl ze op het bestelde wachtten . 

.. J a, ik had een paar persoonlijke bezoeken te ma..
ken ,......., zaken, begrijp je .- en was vroeger klaar 
dan ik meende. En ik ben blij dat ik mijn zus onder..
weg heb opgevangen. dat is tegelijk een excuus om 
eens een gezellig kopje thee te drinken." 
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,Als je naar huis was gegaan, had je misschien 
nog een half uurtje met de kinderen kunnen uitgaan; 
't is zulk mooi weer!" zei Dora, met een klein 
zweempje van verwijt in haar stem. 

,Ja ...... ja, dat is waar ...... maar ...... och, wat 
zal ik thuis doen ...... dit is toch veel gezelliger, je 
ziet hier menschen, bekenden, 't is hier vroolijk, volt 
Ik ga hier meestal na kantoor even binnen voor een 
kopje thee, als ik niet naar de soos ga, tenminste." 

,Is je thee zoo goed?" Dora had intusschen inge ... 
schonken en schoof hem zijn kopje toe. 

,Best. Dank je. En neem jij nu eens wat naar je 
gading van deze gebakjes. Of wil je liever wat an ... 
d ?" ers. 

, , N een, er is keus genoeg bij! Deze neem ik, met 
die lekkere vruchten. Zeg, zal ik je eens wat ver
tellen? Wie denk je dat er een paar dagen bij ons 
logeert? Willy Staring!" 

,Willy Staring?" vroeg Hans ongeloovig maar toch 
met blijde verrassing. ,Hoe komt die nu ineens hier 
aangevlogen! J e hebt ze in geen jaren gezien, is het 

1?" we. 
,Neen," antwoordde Dora, ,maar ik ben altijd 

weer even blij ze te ontmoeten." En ze vertelde wat 
tot Willy's bezoek had geleid en hoe prettig het voor 
moeder was al die oude dingen van vroeger weer 
eens te kunnen ophalen. 

,Vanavond zal je ze zelf zien, als je komt, Hans! 
Vanmiddag had ze een bespreking over de verande-
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ringen aan dat huis, maar ze heeft beloofd vanavond 
thuis te zijn. Kom jij dan niet zoo laat, dan kunnen 
jelui de oude kennisschap weer eens vernieuwen." 

,Die Willy!" zei Hans met een vergenoegde blik. 
,Hoe ziet ze er uit? Weet je nog wat een dik rol..
mopsje ze vroeger was? Ik heb ze in later jaren nog 
wei eens een enkele keer ontmoet, maar 't is nu al 
weer een heelen tijd geleden dat ik haar zag." 

,'t Is een flinke, gezonde verschijning," zei Dora 
opgewekt. ,Ze is niet knap, nooit geweest, dat weet 
je. Maar ze heeft zoo iets prettigs over zich, zoo 
iets ...... zoo iets warms zou ik haast zeggen, zoo 
iets of ze graag alles voor je zou willen doen wat 
ze maar kon." 

,Ze was altijd een aardige meid, dat heb ik dik..
wijls genoeg gezegd. Jammer dat ze niet getrouwd 
is ...... ik heb vroeger nog wei eens tegen Toon Cort..-
land gezegd ...... maar die wilde er toen niet aan ..... . 
enfin, nu misschien wei, je kan nooit weten!" 

,0, Hans!" zei Dora verschrikt, ,praat me niet van 
Toon Cortland en Willy. Stel je voor, dat past nu 
heelemaal niet bij elkaarl" 

,Nu, goed, goed! Ik zei het ook z66 maar! Schrik 
maar niet. Ik dacht aileen maar ...... zie je ...... als 
je zoo'n vrijgezel bent, bemiddeld, en nogal presen..
tabel...... zooals T oon toch wei is...... dan maken 
de ongetrouwde dames dikwijls jacht op je, en dan 
blijf je zoo licht hang en ...... " 

,Jij kan er over oordeelen!" Het klonk wat scherp 
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van Dora's lippen, scherper dan ze wei gewild had. 
En onmiddellijk probeerde ze haar woorden te ver" 
zachten, ze wilde Hans niet onnoodig pijnigen, de 
stakker had al genoeg! 

,lk bedoei," ging ze haastig door, ,dat jij toch ook 
wei eens zal gemerkt hebben dat je ...... nu ja, dat 
er dames genoeg zijn, die ...... och, ik behoef het im" 
mers niet uit te leggen, je weet best wat ik meen. J e 
bent nog zoo verdiept in je verdriet over May, Hans, 
je denkt natuurlijk nog niet over een mogelijk tweede 
h l .. k " uwe lJ ...... 

,Houd op, Dora, houd op!" Hans probeerde zijn 
stem te dempen om niet de aandacht te trekken van 
de overige bezoekers van de tea"room, maar Dora 
zag wei dat hij ernstig ontstemd raakte door haar 
woorden. 

,Hans, ik bedoel heusch niets kwaads, beste jon" 
gen! Ik wilde alleen maar zeggen .- lieve help, hoe 
kon ik toch zoo onhandig zijn -, dat jij aan zoo iets 
niet denkt, maar de vrouwen onder onze kennissen, 
en dames met wie je in aanraking komt, denken er 
wei degelijk over. Arme kerel, je weet toch wei dat 
ik van jou geen verzekering noodig heb, dat je May's 
heengaan niet zoo gemakkelijk te hoven komt! Maar 
doordat je dat zoo zei, van T oon Cortland, meende 
ik te begrijpen dat je uit ondervinding sprak, dat 
jij moeilijkheden had waar wij, moeder en ik, buiten" 
staan!" Dora keek bezorgd in Hans' verduisterd ge" 
Iaat. 
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,Och, Door, ik weet wei dat je 't niet kwaad meent, 
je flapt aileen maar dikwijls er uit, wat je eigenlijk 
verzwijgen moest. Ik zou je natuurlijk kunnen toe~ 
geven dat je gelijk had, ais je vermoedt..... . maar 
hier, in zoo'n tea~room is het toch niet de juiste plaats 
om over zuike dingen te beginnen. Hoewel," voegde 
hij er peinzend bij, ,waarom ook nietl Thuis bij moe~ 
der zwijg ik er liever over, en bij mij in huis zijn we 
nooit ongestoord. En dan, zoo'n gesprek z6ek je niet, 
maar 't komt vanzelf piotseling op, en dan is 't mis~ 
schien wei goed er eens op door te gaan. J a, ik wou 
wei eens mijn hart bij je uitstorten, en dat kan hier 
over die taartjesschaai even goed ais ergens anders." 

Hij keek Dora, die wat verschrikt naar zijn woor~ 
den had geluisterd, ernstig in de oogen. ,Je bent 
ouder dan ik, Doortje, en een vrouw, en ik kan er 
tegen niemand beter over spreken dan tegen jou. 
Door, die juffrouw Adri moet weg, ik houd ze niet 
Ianger!" 

Hij keek in afwachting naar Dora's verbaasde ge~ 
zicht, en toen ze geen antwoord gaf herhaaide hij nog 
eens nadrukkelijker: ,Die juffrouw Adri moet weg!" 

,Is ze niet goed voor de kinderen?" vroeg Dora 
eindelijk. 

,0, ja, dat geioof ik wei. Ais ik thuis ben om het 
te zien dan is ze er altijd even lief en geduidig mee 
bezig. Ais ik er niet ben, nu, dan weet ik het natuurlijk 
niet. Ik zou 't aan Janna kunnen vragen, maar om in 
de keuken over de juffrouw te gaan praten ...... " 
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,Neen, dat kan je niet doen, Hans!" zei Dora snel. 
,Je moet maar zelf je oogen de kost geven. Maar je 
wil nog meer zeggen, niet? Praat nu eens uit, je weet 
dat ik je zal raden wat ikzel£ het beste vind, en ik 
heb den tijd, hoor, maak het maar zoo lang als je 
wilt." 

,Och, Door, zie je, aanmerkingen op haar werk 
kan ik niet maken. 0, ja, moeder en jij zullen genoeg 
zien dat anders is dan 't behoort, maar daar heb ik 
zoo geen kijk op. Dat is 't niet wat me hindert en 
uithuizig maakt." 

,Als je me dat gisteren verteld had, Hans, zou ik 
gedacht hebben: ,och, die arme jongen mist thuis 
aile huiselijke gezelligheid, daarom is hij zoo dikwijls 
uit." En dat heb ik ook zelfs nog tegen moeder gezegd, 
gisteravond. Maar nu je daarstraks dat zei, van vrij .... 
gezellen en zoo, nu ben ik tot andere gedachten ge .... 
komen. Hans, het ontbreekt je niet aan huiselijkheid, 
he? Ze maakt het jete huiselijkl Heb ik het mis?'' 

,N een, Dora, zoo is het. En weet je, die twee ande .... 
ren waren ook al zoo liefdoenerig en opdringerig, dat 
hinder de me al zoo geweldig. Maar met die liet ik het 
niet zoo zwaar wegen, die deden haar werk slecht 
en, enfin, je weet hoe dat allemaal is misgeloopen. 
Maar deze ...... " Hans zweeg, hij kon zoo moeilijk 
zelfs tegen Dora, zijn oude vertrouwde, woorden 
vinden voor wat hem drukte. 

,Ze is mooi, een beetje opzichtig, maar toch een 
knap snoetje. Aardige maniertjes, he? En een lief 
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figuurtje," zei Dora, begrijpend. Ze wilde het Hans 
gemakkelijker maken, zij, die haar jongere broer ken~ 
de in al zijn kracht en zwakheid. 

,Ja," knikte Hans, wat beklemd ... Och, Door, laat 
ik het je maar eens eerlijk vertellen, die twee anderen 
deden me niets, letterlijk niets. Maar deze is gevaar~ 
lijk, Dora, ze heeft zoo. je zegt het zelf. van die ma~ 
niertjesl 0, kind, ik ben niet bang voor mezelf. dat 
moet je niet denkenl J e weet hoe zielsveel ik van May 
heb gehouden, hoe ik ze mis, elk uur van den dag!" 
Hans beet even op zijn lippen, om hun verraderlijk 
trillen te bedwingen. ..Maar er zijn dingen, och, je 
begrijpt dat zoo niet, Door, dingen die niets met echte 
liefde hebben uit te staan, en ...... " 

,,Ik begrijp je wei, jongen," hielp Dora hem voort . 
.. Zie je, 't is nu al drie keer gebeurd dat ze 

's avonds laat nog wat op mijn slaapkamer kwam 
zeuren. Och," zei hij wrevelig, ,zijn dat nu eigenlijk 
verhalen voor jou!" 

.. Vertei nu verder, Hans, want ik zie wei dat het 
erger is dan ik dacht." Maar Dora's hart klopte in 
bange spanning voor alles wat ze te hooren zou 
krijgen. 

,Wei, een keer kwam ze kloppen, om een uur of 
twee, dat ze zoo'n hoofdpijn had, of ik haar niet aan 
een aspirine kon helpen, de hare waren op. Met een 
schattig kimono'tje over haar nachtgoed, en haar 
bloote voeten in muiltjes. En een andere keer kwam 
ze me uit bed halen omdat Hansje zoo hoi hoestte. 
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ze was er niet gerust op. Nu, ik behoef je niet te ver .... 
tellen dat het een storm in een glas water was! En 
nu gisteren hadden we weer zoo'n comedie, Janna 
was al naar bed, en ik was ook op mijn kamer. Toen 
kwam ze over de gang en gleed, heel toevallig vlak 
voor mijn deur, uit op een matje. En toen kon ze 
niet opstaan, en kermde natuurlijk hoorbaar, en toen 
ik haastig wat aanschoot en kwam kijken naar het 
misbaar, wilde ze opgeholpen worden, ze kon het niet 
aileen klaarspelen. Ik stak mijn handen al naar haar 
uit," zei Hans, kleurend bij de herinnering aan die 
oogenblikken waarin hij zich bewust was geweest van 
de aantrekkingskracht en de verleiding die er tot hem 
uitgingen van dat ternauwernood bekleede, jonge 
vrouwelichaam dat in roerende hulpeloosheid aan zijn 
voeten had gelegen. 

,En toen?" vroeg Dora vol spanning. 
,Gelukkig hield ik mijn hoofd helder en doorzag 

haar plannetje. En zonder haar aan te raken riep ik 
aan de zoldertrap naar hoven: ,Janna, de juffrouw 
is gevallen en kan niet opstaan, kom jij eens kijken 
of je kan helpen!" Nu, en toen kwam Janna er bij, 
en 't werd nog een heele scene, met tranen en de 
rest. Maar je begrijpt Dora ...... " 

,Ja, dat kan zoo niet verder gaan, vandaag of 
morgen lukt het spelletje .- o, Hans, je behoeft mij 
niets te zeggen, ik weet ook wei wat er in de wereld 
te koop is, en ik zie er jou heusch niet minder vrien .... 
delijk op aan. Ik weet wei dat je 't niet uit jezelf zult 
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zoeken ,....., maar het kan een man wei eens al te moei
lijk worden gemaakt, en 't zou toch jammer zijn van 
jou en je kinderen als je op zoo'n manier tot domme 
dingen kwam." 

,Zie je, Door," zei Hans mat, blij dat hij gesproken 
had en dat zijn zuster hem begreep, ,die anderen 
konden me niet schelen, maar met deze is het een 
beetje anders ...... ik ...... " 

,Je bent een beetje bang voor haar, dat is het, 
nietwaar, broer?" 

,Ja," zei Hans beschaamd. ,0, Dora, je kan je niet 
voorstellen hoe zoo'n verleidelijk schepseltje om je 
heen kan draaien! Dat is 's morgens voor 't naar 
kantoor gaan: ,0, mijnheer, U das zit wat scheef. 
laat ik die even recht doen," en dan gaat ze also£ 't 
zoo behoorde, haar gang. Of ze wil mijn jaskraag 
afborstelen, of ze ziet plotseling een haar op mijn 
mouw, altijd hangt ze aan me en heeft wat aan me 
te schikken of recht te trekken. En Janna loopt natuur~ 
lijk de kamer in en uit, en kijkt zoo' n beetje opzij uit 
als ze ziet hoe dicht de juffrouw bij me staat, en de 
kinderen kijken het ook met groote oogen aan." 

,Ja, dat kan natuurlijk niet Ianger zoo. Ik begrijp 
dat je er tegen opziet om onder die omstandigheden 
veel thuis te zijn. Maar, je moet toch een goede reden 
hebben om haar weg te sturen. Dat gaat maar niet 
zoo, zonder meer." Bezorgd keek Dora den ernstigen 
man tegenover haar aan. 

,Zie je, Doortje, eigenlijk heb ik het land aan me-
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zelf dat ik je zulke dingen moest vertellen. 't Lijkt 
zoo also£ ik daar kalmweg een vrouw zit te beschul~ 
digen en te bekladden. Maar ik gee£ je de verzeke~ 
ring, kind, ik overdrijf niet, ze maakt het me heusch 
heel moeilijkl'' 

,Och, dat zoo'n betrekkelijk jong meisje op je ver~ 
liefd raakt, misschien zelfs veel van je gaat houden, 
'tis eigenlijk heel goed mogelijk," zei Dora peinzend. 
,En als 't wederkeerig was, en ze was goed voor de 
kinderen, en beschaafd en zoo, och, wie weetl Er 
gebeuren wei erger dingenl Maar dat is hier niet het 
geval. Denk je niet dat moeder en ik het 66k niet heb~ 
ben gezien hoe ze om je heen draait? Maar dat het 
z66 ernstig was, heb ik niet vermoed. En voor iemand 
die zulke streken uithaalt als je vertelt, kan je toch 
ook geen greintje achting hebben. Neen. Hans, hoe 
eer ze er uit gaat, hoe beter! We moeten maar eens 
goed verzinnen hoe we dat zullen aanpakken. Ik ben 
blij dat je me dat hebt toevertrouwd, niemand anders 
behoeft daarvan te weten! Pas goed op dat er geen 
vervelende dingen gebeuren, dan komt het wei te~ 
recht. Nu moet ik naar huis, en kom jij dan vanavond 
heusch wat vroeg? Ik begrijp het nu best, hoor, dat 
je liever niet thuis zit bij dat gevaarlijke dametje!'' 

Hans betaalde aan de cassa, en liep nog een klein 
eindje met zijn zuster mee. Met een hartelijke hand~ 
druk, die haar vertolkte hoe na zij elkaar nog steeds 
stonden en hoe dankbaar Hans was dat hij bij haar 
juist begrip en vertrouwen had gevonden, ging hij 
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met wat loome schreden naar huis, in zijn binnenste 
vurig wenschend dat hij niet opnieuw onder de be~ 
koring van zijn huishoudstertje mocht komen. 

N adenkend gestemd ging Dora huiswaarts. Ze 
was vrij laat, en ze wilde niet graag dat Willy v66r 
haar daar zou zijn. AI had ze het niet toegegeven 
tegenover haar lieve gast, een beetje drukte bracht 
die toch wei mee in het rustige huishouden der dames 
Marcus, en ze wiide alles maar zoo vee! mogelijk in 
gereedheid hebben voor de ditmaal wat uitgebreider 
maaltijd, opdat Willy toch vooral niet zou bemerken 
dat er om harentwille iets extra's werd gedaan. W at 
moeilijk en pijnlijk spoedde Dora zich voort, en on~ 
dertusschen liet de gedachte aan Hans' problemen 
haar geen oogenblik los. Kon ze hem maar helpen, 
den stakker. Zag ze maar een oplossing voor hem. 
W at moeder en zij gisterenavond had den gedacht en 
bijna uitgesproken, Hans ...... en Willy ...... wilde 
haar maar niet uit het hoofd gaan. Want ze zag het 
wei heel duidelijk, het was niet langer averij, die 
Hans en zijn kinderen had den gel eden door May's 
dood! Neen, er was wei degelijk gevaar! Zij zag het, 
en Hans zelf zag het ook. En juist dat Hans het zag, 
maakte het gevaar des te dreigender, want door toe te 
geven dat er gevaar best6nd, erkende hij tegelijk 
eigen zwakheidl 

Toen Dora thuiskwam besloot zij haar moeder niets 
van het gesprek met Hans te vertellen. Ze had hem 
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dat wei niet beloofd, maar ze begreep wei dat hij toch 
liever niet had dat moeder heelemaal op de hoogte 
was van zijn moeilijkheden, moeder die, naar Hans 
wei wist, toch eigenlijk het meest over de kinderen 
tobde! 

Willy was nog niet thuis, en terwiji zij een en 
ander in gereedheid bracht vertelde Dora dat ze Hans 
in de stad had gesproken en met hem had thee ge
dronken. Mevrouw Marcus was wei verwonderd dat 
hij zijn zuster niet mee naar huis had genomen, maar 
verdiepte er zich toch niet verder in, afgeieid als ze 
was door het ongewone van een logee in haar stille 
woning. Deze kwam na enkele oogenblikken vroolijk 
en welgemoed binnen en deed verslag van wat ze 
dien middag had gedaan. 

,0, neen, mevrouw, eerst moet ik U wat anders 
vertellen!" zei ze levendig, toen zeal begon aan haar 
verslag van het bezoek aan het oude huis. ,Stel U 
voor, toen ik hier achter, op de Westergracht, klaar 
was met mijn inspectie, zei ik tegen den zaakwaar
nemer dat hij maar gewoon de voordeur achter zich 
moest sluiten, hij heeft de sleutels in bewaring, want 
dat ik hier logeerde en wei door het tuinhekje zou 
gaan. En toen ging hij natuurlijk, en ik ging langs het 
huis, buitenom, hier heen, en wilt U wei gelooven 
dat ik het heele hekje niet meer vinden kon? Dat is 
daar allemaal z66 dicht begroeid, aan Uw kant, en 
aan de andere kant ook, dat ik moest z6eken voor ik 
het tusschen de struiken ontdekte. En er doorheen-
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komen, daar was geen sprake van, daarvoor is mijn 
nieuwe mantelpak mij toch te goed! T oen moest ik 
natuurlijk weer heelemaal terug en omloopen tot ik 
hier aan de voordeur kwam!" 

,Ja, dat hekje heeft zijn dienst gedaan!" zei me~ 
vrouw Marcus met een Iichte zucht. ,Niemand na 
jou heeft er ooit meer gebruik van gemaakt, en van 
beide zijden vonden we het vrijer als het maar weer 
begroeide.'' 

,Zie je," zei Dora lachend, ,als je nu deed wat 
we je gisteren voorstelden, en je ging zelf in het huis 
op de W estgracht won en, dan lieten we de boel weer 
wegkappen en opruimen. en dan werd het hekje in 
eere hersteld. Ik zou er nog maar eens over denken!" 
plaagde zij, terwijl ze, om Rina wat uit de hand te 
nemen, met tafeldekken begon. 

,Mag ik je helpen? Toe, laat me nul" verzocht 
Willy. En onder het dekken door vertelde ze van 
haar wedervaren. Er waren verscheidene kamers die 
hoognoodig moesten worden behangen, en er was 
zoowel binnen~ als buitenshuis heel wat verfwerk te 
do en. 

,Het eenige waartoe ik nog niet ben besloten," 
voegde ze erbij, is of ik er verwarming in laat aan~ 
leggen. Dat moet eerst worden uitgemaakt, want be~ 
hangen en verven kunnen beter wachten tot dat in 
orde is, anders krijgen we later weer allerlei onkosten. 
Het komt duurder dan ik dacht. maar 't huis is ook 
zoo groot! En de makelaar zei dat met een paar dui~ 
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zend gulden uitgaven de waarde van het huis zooveel 
zou stijgen dat ik de kosten er wei driedubbel uit ... 
k .. reeg . 

.. Zou je het huis dan ook willen verkoopen, Wil ... 
ly?" vroeg Dora verbaasd. 

,.Och, waarom niet, als er een kooper voor komt! 
Het is wei niet grootvader' s bedoeling geweest, dat 
ik het huis altijd in eigendom zou houden. Hij bedoeJ ... 
de meer, dat ik mijn eigen kleine inkomen wat kon 
vergrooten, hetzij door de huur of door de koopsom 
van het huis. En dat ben ik wei met den makelaar 
eens, eerst het heelemaal opknappen en bewoonbaar 
maken, en dan een huurder of kooper zoeken. AI die 
praatjes van: ,.dan zal ik dit of dat voor U Iaten 
opknappen" trekken de menschen toch niet. Ze wiJ ... 
len het z66 hebben dat ze 't ook kunnen betrekken." 

,Vanavond komt Hans," zei Dora, ,.met dien moet 
je er 66k maar eens over praten, die is hier zoo be ... 
kend met allerlei zaken in de stad en zal je wei goeden 
raad kunnen geven." 

,.0, prettig!" zei Willy blij. ,Ik verheug me er al 
op dien ouden Hanzeman weer eens te zien! Ik zal 
hem nog eens goed plagenl Weet U nog wei, me ... 
vrouw, toen hij ineens geen jongen meer wilde zijn, 
liever een meisje? Toen had hij een jurk van jou 
aangetrokken, Dora, die hem veel te lang en te wijd 
was, en voor den spiegel stond hij aan zijn krullen 
te trekken om ze Ianger te maken, net als meisjes ... 
haar!" 
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, J a, en weet je nog ...... ?" Het heele gesprek ge~ 
durende de smakelijke, een tikje feestelijke maaltijd, 
ging over de herinneringen aan den tijd toen de Mar~ 
cusjes en Willy nog kinderen waren, en hoewel de 
beide jonge vrouwen wei zorgden niet te druk en 
luidruchtig te zijn uit vrees voor oververmoeienis der 
oude dame, deze lachte zoo smakelijk mee en kwam 
op haar beurt met zulke koddige verhalen tevoor~ 
schijn, dat Dora met voldoening zag hoe moeder hee~ 
lemaal opleefde, en uit haar sombere gedachtensleur 
van den laatsten tijd werd geroepen. 

T oen 's avonds, vroeg, zooals hij beloofd had, 
Hans de huiskamer binnenstapte, waar de drie dames 
gezellig bijeenzaten, was de begroeting tusschen hem 
en de logee allerhartelijkst. 

,Ja, Willy ,....., want juffrouw Staring kan ik niet 
tegen je zeggen, ik zie je nog veel te goed voor me 
in je vuile morspakjes! ,....., ik wist al van Dora dat 
ik je hier zou treffen. We hebben elkaar in zoo'n 
tijd niet ontmoet, he? Ja, er is heel wat gebeurd in 
die jarenl" En een sombere trek gleed over zijn knap, 
mannelijk gezicht. 

,lk hoorde hier pas wat een groot verdriet je hebt 
gehad, Hans," zei Willy met haar hand in de zijne. 
,Als ik het geweten had, zou ik je natuurlijk wei een 
teeken van medeleven hebben gezonden, maar ...... " 

,Och, Willy, geen verontschuldigingen! In die 
roezige dagen had ik !mijn 'hoofd nergens bij, en 
moeder en Dora hadden natuurlijk ook de handen vol, 
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dus 't is geen wonder als we die en gene vergeten 
hebben. En onze A.sche krant lees je waarschijnlijk 
niet meer, daar stonden de advertenties in. Maar ...... 
vertel menu eens wat van jezelf, ik hoorde van Dora 
al 't een en ander. Je zit met dat groote huis bier,... 
achter wat te tobben. niet?" 

Hij nam plaats dicht naast zijn moeder, terwijl 
Willy en Dora tegenover hem aan tafel zaten. In haar 
eenvoudige lichte zomerjapon zag Willy er goed uit, 
vond hij, terwijl hij haar val belangstelling bekeek. 
'n Gezonde kleur, frissche teint, en ze had nag aJ,.... 
tijd dat mooie voile donkerbruine haar van vroeger. 
He, 't was bepaald een genoegen die oude speeJ,.... 
vriendin weer eens tegenover zich te hebben! 'n 
V rouw uit een stuk was ze geworden, zoo een waar,.... 
op zelfs een man, als 't er op aankwam, kon steunen. 

,0, dat huis!" zei Willy met een grappige bewe,.... 
ging van wanhoop. ,Ik ben er vanmiddag geweest, 
er moet noodig aan veranderd en verbeterd worden! 
De familie Dickers was er tevreden mee, dat waren 
zelf nag van die ouderwetsche, degelijke menschen, 
maar de lui van tegenwoordig hebben andere 
eischen!" 

,Hoeveel kamers zijn daar wei, een stuk of twaalf, 
niet?" 

,Weet je 't niet meer? Je bent zeker in al dien tijd 
er niet in geweest, he? Maar je herinnert je wei, ge .... 
lijkvloers, waar vader zijn practijk had, was zijn 
spreekkamer, een kleinere instrumentenkamer en apo .... 
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theek, een wachtkamer, en die groote tuinkamer. En 
de keuken en bijkeuken, en dat kleine provisiekamer..
tje. Nu, dan kan je wei nagaan hoeveel kamers er 
daarboven zijn. Op de eerste etage zes groote en 
kleine kamers en een badkamer, en op de bovenste 
verdieping nog vier kamers en een groote bergruimte." 

,Lieve help, kind. je zou er wei een hotel kunnen 
beginnen!" lachte mevrouw Marcus. die Willy's op~ 
somming op de vingers had gevolgd. 

,Dat zegt U nu zoo. mevrouw. maar 'tis wei heel 
toevallig dat ook de makelaar vanmiddag iets derge~ 
lijks zei. Hij meende dat het heel moeilijk zou zijn 
een familie te vinden om dit groote huis te bewonen. 
en toen zei hij: . .Ik wilde dat ik iemand voor U wist 
die hier een groot, deftig pension wilde beginnen. 
Dan kon er bij het opknappen heelemaal op gerekend 
worden, dat zou heel wat kosten uitsparen. En dan 
zou de centrale verwarming zeker het geld ruim~ 
schoots opbrengen." 

,Dat is heusch nog niet zoo'n dom idee!" vond 
Dora, die intusschen thee had geschonken voor het 
gezelschap. ,Maar je moet nu maar net iemand vin~ 
den die daar plan op heeft!" 

,Wil je wei gelooven ...... " begon Willy. en met 
verhoogde kleur keek ze de anderen aan. ,.dat ik er 
zel£ bijna lust in zou hebben? Ja, nu kijken jelui me aan 
of je denkt dat ik in de war ben. maar ik meen hetl 
W aarom zou dat zoo gek zijn ?" 

.,Wei.. .... " begon mevrouw Marcus, .. ja, ik weet 
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eigenlijk 66k niet waarom 't zoo gek zou zijn! Maar 
je zegt het zoo onverwacht ...... 'twas toch heelemaal 
je plan niet ...... " 

Ook Dora en Hans spraken er doorheen hun ver~ 
wondering over Willy's zoo plotseling opgekomen 
plan uit, maar ze bemerkten niet hoe deze op haar 
schoot snel de handen vouwde en even de oogen 
sloot met een lach van dankbaarheid om de lippen. 
Ze zouden hiervan nog minder begrepen hebben dan 
van Willy's onverwachte woorden, maar geen van 
hen vermoedde ook maar in 't minst wat er in haar 
hart omging op 't oogenblik dat zij zoo, bijna als ter~ 
loops, een probleem onder de oogen zag dat wellicht 
haar heele Ieven zou veranderen. 

Dien nacht had Willy in haar h6telkamer op de 
drukke Botermarkt maar slecht den slaap kunnen vat~ 
ten. Het bezoek bij de dames Marcus, dat zooveel 
jeugdherinneringen had wakker~geroepen, had haar 
te zeer vervuld; ook het treurige nieuws dat zij over 
Hans en diens gezin had moeten vernemen, had haar 
gedachten bezig gehouden. Telkens als ze op het 
punt stond in te dommelen, schrikte het geraas van 
een voorbijsnellende auto, of het dichtslaan van deu~ 
ren in 't hotel zel£, haar weer op. Ze besloot eindelijk 
nog een poos op te staan en zich neer te zetten in de 
groote leunstoel voor het venster. Ze wist bij onder~ 
vinding dat ze daarna grooter kans op slaap zou heb~ 
ben, dan als ze voortd urend in haar bed bleef wenden 
en keeren. 
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Zoo zat zij dus een poos in het duister en liet haar 
gedachten gaan over verleden en toekomst. Na de 
jaren waarin zij de steun van vader en moeder was 
geweest, had zij zich bij haar hulpbehoevenden groot..
vader een nieuwen werkkring weten te scheppen. N u 
was ook hij heengegaan, en sedert een paar maanden 
had Willy, zonder bepaalde bezigheden, getracht 
zich in te leven in een nieuw bestaan, waarin zij, zoo..
als dat heet, eigen baas kon zijn, en zich aan geen 
enkele taak of plicht gebonden achtte. Ze had korter 
of !anger bezoeken afgelegd als graag..-geziene gast bij 
verwanten en bekenden, ze had een kort buiten..
landsch reisje gemaakt, en een voorloopig tehuis ge..
vonden bij een jeugdvriendin die, kinderloos, haar 
eenige kamers kon afstaan voor eigen gebruik. Maar 
haar werkzame natuur, die behoefte gevoelde aan 
verantwoordelijkheid en nauwgezet vervulde plich..
ten, gedoogde niet dat zij zich !anger met dit leven 
van nietsdoen kon vereenigen. Willy wist het met 
groote zekerheid, ze zou vroeg of laat, doch liefst 
zoo gauw mogelijk, nieuwe plichten op zich nemen, 
en geen voldoening vinden dan in het gevoel, zich 
nuttig te weten voor anderen. Alleen, wat zou het 
zijn, dat haar krachten en geheele toewijding zou 
vragen? Ze had uitstekend onderwijs genoten, maar 
een opleiding voor een bepaald beroep had ze nooit 
gehad. Haar gezond, practisch verstand en groote 
handigheid kwamen haar weliswaar in iedere werk..
kring te pas, maar de meer speciale kennis die toch 
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voor ieder beroep gd~ischt werd, ontbrak haar geheel. 
Willy Staring was veertig jaar, en het ging nu om 
kiezen, niet om een of ander voor een poosje te pro.
beeren. 

Lang had ze peinzend voor het venster gezeten, dat 
uitzag op het, zelfs op dit nachtelijk uur niet geheel 
stille plein van de Botermarkt. En toen ze eindelijk 
besloot maar weer naar bed te gaan, vouwde zij nog.
maals de handen, niet tot haar gewone avondgebed 
dat ze reeds eenige uren geleden tot haren Vader 
in den hemel had opgezonden, maar tot een andere, 
dringende bede om voorlichting bij het kiezen van 
haar weg. En daarna viel zij rustig als een kind dat 
zich veilig weet, in een verkwikkenden slaap. Ze wist 
het immers, had het immers reeds zoo vaak in haar 
leven ondervonden, dat God haar zou leiden! Als 
Hij de tijd ertoe gekomen achtte zou Hij haar Zijn wil 
zeker kenbaar maken, duidelijk en vastomlijnd. Willy 
Staring had een hart vol kinderlijk vertrouwen en 
rustige zekerheid. Ze was er van overtuigd, nu zij 
God om raad en voorlichting had gebeden, zou ze niet 
vergeefs op Zijn antwoord wachten. Dat zou haar 
bereiken, misschien als zij dit het minst vermoedde, 
maar als het kwam zou zij het verstaan! 

En nu, op het oogenblik dat zij half in scherts, 
half in ernst, het plan opperde: ,.Als ikzelf daar eens 
een groat pension oprichtte!" kwam het met groote 
zekerheid over haar, dat was waartoe zij de vereischte 
geschiktheid, kracht, gezondheid bezat, daar lag een 
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werkkring voor haar gereed, waarin zij zich nuttig 
zou kunnen maken, dat was God's antwoord! An de .... 
ren mochten dit een ingeving noemen, een inval, een 
nieuw en plotseling denkbeeld, wat dan ook! Maar 
Willy wist dat het iets was, regelrecht van haren 
Hemelvader, Wien zij vol vertrouwen haar moeilijk .... 
heden had toevertrouwd. En z66 groot was haar ze .... 
kerheid, z66 overtuigend de inmenging van een God .... 
delijke hand, dat Willy even de handen moest vou .... 
wen en de oogen sluiten tot een kinderlijk .... eenvoudig: 
,Vader, ik dank U." 

En nu ze plotseling zag dat haar plan, hoe snel ook 
opgekomen, uitvoerbaar bleek, ging zij er vastberaden 
op door, met een klaar inzicht voor de moeilijk .... en 
mogelijkheden ervan. 

,Jelui moet me niet uitlachen of het zoo vreemd 
vinden!" ging ze opgewekt door, toen de storm van 
uitroepen wat bedaarde. ,.Ik weet wei dat het eerst 
heelemaal mijn bedoeling niet was hier in A. terug 
te komen of met mijn huis zoo heel iets anders te doen 
dan het oorspronkelijk plan was. Maar nu ik er een .... 
maal over ga denken lijkt het mij werkelijk een prach .... 
tige oplossing. Ik had al zoo lang gedacht om weer 
een of andere werkkring te zoeken nu Grootvader er 
niet meer is, en wat zou ik beter kunnen doen dan 
mijn huis tot een tehuis te maken voor anderen die 
om de een of anderen reden op vreemden zijn aange .... 
wezen!" 

,De geschikte persoon ben je er zeker voor," zei 
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mevrouw Marcus met een hartelijk knikje. ,Wat zeg 
... D ?" JlJ, ora. 

,lk weet niet ...... het komt zoo onverwacht ...... ik 
mocht Will nog wei voorstellen, gisteren, om hier te 
komen won en!" 

,.En vanmiddag zei ik nog van dat tuinpoortje, weet 
je wei?'' Iachte de oude dame. 

,Willy, denk er goed over na v66r je er in ernst 
toe overgaatl" waarschuwde Hans. ,Je neemt heel 
wat op je schouders, meisje, denk maar niet dat het 
alles zoo eenvoudig is ais het lijkt!" 

,0, maar dat weet ik wei, Hans!" Willy haaide 
diep adem en er kwam iets kioeks en vastberadens 
in haar ernstige oogen. ,Denk je dat ik de moeiiijk~ 
heden van zooiets niet zie? Maar die zijn er om over~ 
wonnen te worden: trouwens, ik moet natuurlijk eens 
heel ernstig en zakeiijk mijn berekeningen maken en 
mij van alleriei op de hoogte stellen, voor ik een be~ 
gin ga maken." 

,Zeg, Willy!" zei Dora plotseling, ,weet je wat 
je doet? Vraag Hans of hij niet eens met je naar je 
huis wil gaan, morgen of zoo, en gaan jeiui dan eens 
goed na of het mogelijk is om zonder veei onkosten 
daar een pension in te richten. De kamers moeten 
natuurlijk goed vrij zijn, en je moet er gemakkelijk 
allerlei combinaties van kunnen maken, ais er fami~ 
lies komen of zoo. Hans heeft daar een goeden kijk 
op, en hij kan je misschien ook wei eens heipen in je 
besprekingen met de aannemers en leveranciers. Ze 
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denken zoo dikwijls dat ze een vrouw wat kunnen 
wijsmaken.'' 

,Natuurlijk, Willy!" bood Hans zich ijverig aan. 
,Je beschikt maar over me, hoor je? Als ik je van 
dienst kan zijn, beste kind, niemand liever dan jou, 
hoor! Ik zal morgen, als je dat wilt, wei een uurtje 
vroeger van kantoor gaan, dan kunnen we meteen 
het huis gaan bekijken. Schikt je dat?" 

,0, Hans, als je dat wilt doen!" zei Willy dank .. 
baar. ,Zie je, ik weet wei over noodige ruimte te 
oordeelen en zoo, maar een man ziet meer hoe de 
zaken moeten worden aangepakt met de minste kos .. 
ten. Als het doorgaat moet ik gauw besluiten over die 
centrale verwarming, dat is de grootste karwei, en 
dan zal er nog een badkamer bij moeten, en vaste 
waschtafels, en nog zooveel meer!" 

,Je bent nogal wat van plan!" zei mevrouw Mar .. 
cus. ,Overschat je nu niet, kind!" 

,Als ik het doe, moet het ook g6ed zijn, mevrouw!" 
zei Willy beslist .. ,Hoe beter alles er op ingericht is, 
hoe meer recht ik heb een flinke pensionprijs te vra .. 
gen. U zult eens zien, 't wordt een model .. inrichting!" 
lachte zij vroolijk. 

,Je hebt gelijk, Will, dat je 't ineens goed aan .. 
pakt!" stemde Dora toe. ,Als het doorgaat, dan heb 
ik al bijna zeker twee heeren voor je. Of neem 
je geen heeren?" voegde zij er verschrikt aan 
toe. 

,Waarom niet?" vroeg Willy eenvoudig. ,Over 't 
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algemeen denk ik dat alleenloopende mannen nog veel 
meer behoefte aan een prettig thuis hebben, dan vrou ... 
wen. Die kunnen het voor zichzelf nog wei eens ge ... 
zellig maken." 

,Wie meen je, Dora?" vroeg mevrouw Marcus ver ... 
baas d. 

,De heeren Bourle. moeder. Vader en zoon. De 
oude mevrouw Zanthagen bij wie die inwonen, gaat 
hier weg, ze wil haar laatste levensjaren bij haar 
dochter gaan wonen, want ze is den laatsten tijd erg 
aan 't verouderen, en ze kan 't niet lang meer vol ... 
houden om voor anderen te zorgen, zegt ze. Ik sprak 
haar de vorige week in de stad. De heeren Bourle." 
ging ze voort tegen Willy, ,zijn die assurantie ... Jui van 
de Botermarkt. vlak over je hotel. Ze wonen sedert 
den dood van de oude mevrouw Bour le bij mevrouw 
Zandhagen, want de zoon is niet getrouwd, die is 
van onzen leeftijd. je moet hem toch vroeger wei ge ... 
kend hebben, Will!" 

.. De naam herinner ik me well" zei deze peinzend. 
,maar ik weet toch niet ...... " 

,Nu. dat kan ik je wei verzekeren, Willy, het zijn 
keurige lui!' 'zei Hans. ,lk heb nogal eens met heiden 
te doen, ze zijn in zaken en als particulieren door de 
heele stad geacht. En financieel is 't best in orde. 
hoor! Als je met die twee kon beginnen ...... !" 

,Dat is van later zorg. maar 'k ben jelui toch al 
vast dankbaar als ik door jelui recommandatie mijn 
pension vol krijg!" schertste Willy. 
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,Dus spreken we af, morgen?'' hood Hans nog..
maals aan. 

,Graag, Hans! Kom je dan hierheen, en hoe laat?" 
,Is half vij£ goed? Dan hebben we nog heel wat tijd 

v66r 't eten.'' 
,.En, moeder," viel Dora haastig in, ,laat Hans dan 

hier terugkomen en meeeeten, als hij lust heeft!" Ze 
dacht bijna voortdurend aan wat Hans haar dien 
middag had toevertrouwd, en nam zich voor hem te 
helpen zooveel ze kon. 

,He ja, Hans, heb je daar lust in?" voegde Me..
vrouw Marcus er dadelijk bij. 

,Graag, moeder!" antwoordde haar zoon, met een 
dankbaren blik op Dora. ,En nu ga ik weg, 'tis bijna 
half elf, en tijd voor U om naar bed te gaan, we 
hebben vanavond zoo druk gepraat, he?" 

Hij nam hartelijk afscheid, met nogmaals de belofte 
Willy den volgenden middag te komen afhalen. Zij 
zou dan zorgen de sleutels te hebben. 

In de gang zei Dora, die haar broer ging uitlaten 
om dan tegelijk de voordeur achter hem af te sluiten: 

,En hoe vond je Willy?" 
,Nog altijd dezelfde van vroeger. Flink, hartelijk, 

resoluut, een vrouw uit een stuk. En, zeg, Dora, heb 
je er met moeder over gesproken, over dat van van..
middag?'' 

,Neen, jongen, beter haar niet meer zorg te geven. 
Hoe was 't vanmiddag thuis?" 

,'t Zelfde zoo'n beetje!" bromde Hans wrevelig. 
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,Ze komt menu tenminste niet al te na, die comedie 
van de verstuikte voet, moet nog wat volgehouden 
worden!" 

Aile opgewektheid van daarstraks was weer uit 
zijn stem verdwenen en Dora legde even troostend 
den arm om hem heen. 

,Houd je maar goed, jongen!" zei ze hartelijk. ,Je 
bent mans genoeg om je niet door zoo'n nest te laten 
overrompelen, je weet nu waar je op verdacht moet 
zijn. En we zullen wei een uitweg vinden." 

,Laten we 't hopen," zei Hans neerslachtig. ,Nou, 
ik ga maar naar huis! Dag zus!" 
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