
HOOFDSTUK VIII 

PROEFVLUCHT 

,Heb je gehoord hoe aardig Joost op die mond ... 
harmonica blaast, Willy? Of heb je het niet opge ... 
merkt?" Dora zat bij Willy in den tuin op een be..
schaduwd plekje te naaien. Ook de oude mevrouw 
Marcus was door 't poortje gekomen en Willy had 
zich gehaast haar met gemakkelijken stoel, voetbankje 
en kussens een prettig zitje te bereiden. 

,0, Will, heb je 't niet gehoord?" voegde de oude 
dame zich in 't gesprek, toen zij Willy verwonderd 
zag opkijken op Dora's vraag. ,'t Is werkelijk haast 
een wonder!" 

,Om U de waarheid te zeggen, muzikaal ben ik 
heelema.fd niet, en ik hoor de kinderen wei leven 
maken met al die instrumenten die ze van mijnheer 
Bourle krijgen, maar iets moois heb ik er nooit 
van kunnen maken," verontschuldigde Willy 
zich. 

,0, kind, maar dat begrijp ik eenvoudig niet!" riep 
Dora levendig. ,De anderen, Greetje en Hansje, nu 
ja, daarin heb ik 66k nooit iets bijzonders ontdekt, 
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die trommelen en toeteren er maar zoo wat op los! 
Maar Joost! Als hij denkt dat je niet op hem let, dan 
kan hij de beeldigste wijsjes op die mondharmonica 
spelen. En niet enkel versjes van schooL hoor, of 
dingen die hij gehoord heeft! Verleden vroeg ik hem 
zoo terloops .- je weet hoe verlegen hij dikwijls kan 
worden .- wat het voor een liedje was, dat hij een 
paar keer achter elkaar had geblazen, of dat van 
school was. En wat denk je dat hij zei? ,.0, neen, dat 
verzin ik zelf. tante!" Stel je voor, een kereltje van 
net acht jaar, die zelf melodietjes verzint!" 

,Hij is in ... muzikaal!" viel de oude mevrouw Marcus 
haar bij ... Buitengewoon, zou je haast zeggen. Neen, 
dat is nu niet omdat ik de grootmoeder ben!" ging ze 
haastig verder toen ze Willy's nog steeds wat onge.
loovig gezicht zag. ,Jij denkt natuurlijk dat in mijn 
oogen Hans' kinderen wonderkinderen zijn!" 

,.Neen, heusch niet, mevrouw!" verontschuldigde 
Willy zich met klem. ,,Ik zei aileen maar, dat ik er 
niets van heb bemerkt dat Joostje bijzonder begaafd 
is op muzikaal gebied. Maar ik heber geen oor voor, 
en kan het dus niet beoordeelen. Als 't kind werkelijk 
zoo muzikaal is, dan moeten we daar eens met Hans 
over spreken. Dan zou 't misschien wei goed zijn hem 
met muzieklessen te laten beginnen." 

De oude dame knikte goedkeurend. Het zou zonde 
zijn om z66'n gave niet te ontwikkelen, meende zij 
terecht. En Dora was 't direct met Willy eens, Hans 
moest er maar eens over aangesproken worden, die 
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was zelf zoo'n muziekliefhebber, al bespeelde hij geen 
enkel instrument. 

,Maar, wat voor lessen zou je zoo'n ventje nu al 
kunnen laten geven?" peinsde Willy. 

,Dat hangt er van a£ wat Joostje zelf graag zou 
willen," meende zijn grootmoeder. ,Van mijn man 
hebben wij nog een heel mooie vioolliggen, misschien 
zou dat wei iets voor hem zijn?" 

,Maar moeder, die zou hij immers nog in geen 
jaren kunnen bespelen! Die is voor een volwassen 
mensch! Hij moet natuurlijk beginnen met een heel 
klein instrumentje. Maar zal hij viool kiezen? Dat 
moet hem toch eerst gevraagd worden. J uist bij muziek 
moet iemand zijn eigen keus volgen, anders wordt het 
toch nooit wat." 

,Maar weet zoo'n kind dan al zoo precies wat hij 
zou kiezen?" vroeg Willy. 

,Weet je wat ik wei eens gehoord heb dat het 
beste is?" zei de oude mevrouw, terwijl ze haar haak~ 
werk even liet rusten. ,Meestal beginnen ze met zoo'n 
muzikaal kind een paar jaar pianolessen te Iaten 
geven. Dan Ieert het grondig de noten en maatver~ 
deeling en zoo, en als het dan wat ouder is kan het 
vanzelf beter zeggen welk instrument het eigenlijk 
wil Ieeren bespelen. Dan behoeft het geen tijd meer 
te verspillen aan al die dingen die toch voor elk soort 
muziek dezelfde zijn, en kan ineens van wal steken. 
Zoo heb ik tenminste wei eens gehoord, weet je?" 

,Dat lijkt me heel verstandig," gaf Dora toe. ,Zou 
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je er wat op tegen hebben, Will, een piano in huis, 
en dat getik van die onbeholpen vingertjes?" 

,Als 't voor de kinderen het beste is, waarom niet?" 
zei Will. ,lk heb geen hekel aan muziek, hoor! lk 
vind het wat aardig, zoo'n vroolijk deuntje in 
h . , .. 

UlS. 

,Nou! Vroolijke deuntjes, reken daar maar niet te 
veel op, dat kan je nog tegenvallen!" meende Dora. 
,Anders, als jeer op tegen had, zou Joost misschien 
wel bij ons op de piano kunnen oefenen en les nemen. 
Nietwaar, moeder, dat vinden wij wei gezellig!" 

,0, als 't van mij afhangt, graag, hoar. En als 
Hans er toe overgaat Joostje pianoles te Iaten geven, 
zou 't ook misschien wei het verstandigst zijn niet 
direct te beginnen met het koopen van een piano. 
Zoo'n nieuw instrument heeft nogal wat te lijden, 
vooral in 't begin, als die vingertjes nog meenen dat 
ze al hun kracht noodig hebben. En dan zijn er bij 
jou, Will, nog twee van die kleine levenmakers, die 
je zeker niet altijd van de piano kunt afhouden. Neen, 
als we nu eens z66 deden, als Joost tenminste piano ... 
les krijgt. Hij begint met lessen bij ons te nemen en 
bij ons te studeeren, onze piano is daarvoor nog heel 
goed, al is zeal een jaartje ouder! En mocht Joost dan 
met piano willen doorgaan, dan kan Hans over een 
paar jaar veel beter een mooi, nieuw instrument nemen 
dan nu direct. Kiest Joost tens lotte wat anders, dan 
heeft zijn vader ook geen onnutte onkosten gemaakt." 

,Z66 zullen we het dan maar aan Hans voorstellen, 
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vindt U niet?" besliste Willy. ,Wat zal Joost op.
kijken als hij 't hoort! Zou hij blij zijn?" 

,Dat weet ik wei zeker! 't Is misschien aileen uit 
verlegenheid, dat hij er zelf niet om gevraagd heeft," 
lachte Dora. 

T oen Hans door Willy gepolst was over piano les-
sen voor Joostje, en toen Joostje zel£ een vreugde-
dans had uitgevoerd om de vervulling van een zijner 
liefste geheime wenschen, kwam het onderwerp: 
pianojuffrouw aan de beurt. 

,,'n Mijnheer is ook goed," meende Hans, maar 
Willy vond dat over 't aigemeen pianojuffrouwen 
vroolijker, genoeglijker met kleine jongens zouden 
omspringen, ze had bij kennissen en vrienden wei 
eens een en ander daarover gehoord. Zoo'n aardig, 
beschaafd meisje, dat veei van kinderen hieid, en ge .. 
duid met ze had, dat zou Joost bepaald wei prettiger 
vinden dan een ernstige veeleischende mijnheer! 
Joostje zel£, hierover geraadpleegd, ga£ zijn stem aan 
een juffrouw, zijn vriendje Karel van Wijk had 66k 
een juffrouw, een eenig mensch, en Piet Brouwer en 
Guus Schokker, die hadden 66k al juffrouwen. 

't Zou dus een juffrouw zijn, en Dora, die een uit.
gebreide kennissenkring had, zou wei eens hier en 
daar informeeren. 

Op een dag kwam zij bij Willy binnenloopen. Ze 
had verscheidene adressen gekregen, waarbij heel 
goede, of Will daar nu eens werk van wilde maken. 
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,Doe me plezier, en doe jij dat, Door! ,,lk zal er 
betrekkelijk zoo weinig mee te maken hebben, en ik 
kan het ook zoo slecht beoordeelen. Ze komt bij jou 
aan huis, dus 't is toch ook beter dat jij ziet wie je 
voor hebt, vind je niet?" 

.. Als je 't aan mij overlaat ...... natuurlijk wil ik 
dat wei voor jou en Hans in orde maken. Er is er 
een bij, een meisje Verhaeren, dat is er een uit dat 
huishouden van kolonel Verhaeren, weet je wei, vroe.
ger woonden ze op Eikenbergh, maar ze moesten hun 
buiten verkoopen toen de kolonel stierf, want het 
weduwe--pensioen was niet zoo groot dat ze zoo'n 
staat konden blijven voeren. Het zijn daar allemaal 
zulke begaafde kinderen, de oudste jongen is inge-
nieur geworden en naar lndie, en een van de meisjes 
is leer ares aan een wee£ school. Die ik bedoel. Narda, 
was als kind al zoo muzikaal. en ze heeft een paar 
jaar geleden haar diploma voor piano gehaald. Nu 
komt ze hier al aardig in haar lessen, en ik hoor niets 
dan goed over haar." 

,.Ik herinner me de Van Haeren' s niet," zei Willy 
nadenkend. ,Je moet rekenen, hoeveel jaren ben ik 
hier al niet vandaan! Hoe oud is die juffrouw Van 
Haeren zoo wat?" 

.. Nu, ik denk, zoo een jaar of zes--en--twintig, mis.
schien iets ouder. De kinderen die les van haar heb-
ben zijn dol op haar, ze schijnt er bijzonder slag van 
te hebben hun op een prettige, onderhoudende marrier 
wat te leeren. Ik heb ook nog andere adressen, maar 
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't lijkt me toch wei goed hier eens eerst werk van te 
maken." 

,.Doe dat," vond Willy. ,.'t Zou heerlijk zijn als 
je ineens zoo goed slaagde! Zoo'n eerste les kan, als 
die niet prettig is, zooveei bij een kind bederven! Denk 
maar eens aan onzen eigen schooltijd, onwillekeurig 
gaan we van dat vak of die taal het meest houden, 
waarin we het prettigst les hebben gehad!" 

,Je hebt gelijk. Nu, dan ga ik maar eens naar die 
Narda van Haeren toe, he? Ze komt bij haar leer.
lingen aan huis, gelukkig, anders kregen we weer 
dat geregeld halen en brengen van Joostje erbij. Dat 
kost zooveel tijd, en om aileen te gaan is hij veel te 
jong." 

,Dus dan blijft het afgesproken dat de les voor ... 
eerst bij jou zal zijn, Dora?" 

,.Precies. N u, dan ga ik maar weer naar moeder 
terug. Als alles afgesproken is hoor je er wei van." 

Dora's inlichtingen bleken wei heel juist te zijn 
geweest, want toen Joost van zijn eerste pianoles bij 
Oma aan huis door de twee tuinen kwam terughollen. 
vloog hij in een vaart bij tante Wil 't k'toortje binnen 
en begon hijgend een opgetogen verhaal over de 
pianojuffrouw, hoe lief ze was, wat een ,eenig 
mensch", net zoo eenig, minstens, als Karel van Wijk 
z'n juffrouw! En hij had al z66veel geleerd, hoor 
maar, tante Will, ik heb het allemaal onthouden, en__, 
en ik mag op de piano een hond Iaten blaffen, en een 

183 



koe Iaten loeien. en een bel Iaten luiden, en een klok 
Iaten slaan ...... dat mag ik allemaal zelf opzoeken 
op de piano, begrijpt U wei. en ........ Er kwam geen 
einde aan den stortvloed van geleerdheid die de kleine 
man al had opgedaan, en Willy zag met voldoening 
dat Joost's ijver niet luwde naarmate de tijd vorderde. 
Hij bleef de pianoles heerlijk vinden. en de juffrouw 
een eenig mensch. Ook mevrouw Marcus en Dora 
waren vol lof over het beschaafde, degelijk onder~ 
legde meisje, dat met zooveel tact en zoo boeiend haar 
leerlingen wist binnen te leiden in den lusthof der 
muziek. Ze hadden geen oogenblik spijt gehad van 
Dora's keuze, en het lesuurtje van Joostje werd voor 
beide dames een met verlangen tegemoet gezien ge .. 
not. 

Zoo naderde het einde van den zomer, en de herfst 
met zijn weemoedige kleurenweelde trachtte dien 
reeds te verdringen. Hans Marcus had aileen reeds 
zijn buitenlandsch zomerreisje gemaakt, natuurlijk 
zonder de kinderen die ditmaal hun vacantie door-
brachten in de twee heerlijke, aangrenzende tuinen. 
De heeren Bourle hadden, hun gewoonte getrouw, een 
badplaats bezocht van waaruit zij per auto zoo noodig 
hun zaken in de stad konden behartigen. En op een 
goeden dag kwam Willy bij haar vriendin aan met 
de mededeeling dat zij, na dit jaar van velerlei ver-
anderingen en gebeurtenissen, ook na de zeer drukke 
bezigheden die haar in haar pension natuurlijk in be-
slag namen, het plan gemaakt had tot een, zij het ook 
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korte, vacantie. Ze voelde er behoefte aan eens even 
heelemaal .,er uit" te zijn, eens even zich los te maken 
van de veeleischende plichten die zij had op zich ge~ 
nomen, en eens heelemaal aileen met zichzelf te zijn. 
Ze had een pension gevonden, op een stil plekje, te 
midden van goud~ en roodbruin~getinte bosschen, 
waarheen ze zich voor een dag of veertien met wat 
mooie boeken en een handwerkje wilde terugtrekken, 
eigenlijk in ,retraite" gaan; frisch en uitgerust hoopte 
zij dan weer voor een nieuw jaar vol drukke bezig~ 
heden terug te keeren. 

Dora en mevrouw Marcus juichten dit plan ijverig 
toe. Ze vonden dat het Will toekwam, niemand meer 
dan haar, de altijd voor anderen doende, om zich eens 
even rust te gunnen. Ze zag wat bleek en moe, den 
laatsten tijd, wat zij toeschreven aan haar misschien 
wat overdrukke bezigheden. Dat er nog een andere 
oorzaak voor Will's matheid kon zijn, vermoedden 
beide vrouwen wei, al brachten zij haar vermoeden 
niet onder woorden. Ze gevoelden het, Willleefde in 
spanning, in een voortdurende, sloopende spanning, 
en het was goed, als zij eens met zichzelf alleen kon 
zijn. Willy zelf was zich hiervan maar al te goed be..
wust. Had zij zichzelf overschat, toen zij meende aan 
Hans' zijde te kunnen Ieven en haar liefde voor hem 
in bedwang houden? Kostte het haar niet meer krach..
ten dan waarover zij beschikte, om die liefde onbeant ... 
woord te weten tot nu toe? En dreigde niet dat slin ... 
geren tusschen hoop en vrees, tusschen verwachting 
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en teleurstelling, haar, de sterke, kloeke vrouw, wier 
zenuwen tot nu toe van staal hadden geleken, te ver ... 
brijzelen, te vernietigen? Willy voelde dat ze, indien 
zij zoo voortging, haar zelfbeheersching zou verliezen 
of op een goeden dag eigenmachtig een beslissing 
uitlokken, en om dit te voorkomen, vluchtte zij weg 
van het tooneel van den strijd. Het was geen laffe 
vlucht, die Willy deed heengaan. N een, ze wilde juist 
gaan om haar moed te verzamelen, zich in de een ... 
zaamheid met al de kracht harer gebeden tot God 
wenden om sterkte, door nadenken en zelfonderzoek 
trachten tot klaarheid te komen omtrent Zijn wil en 
Zijn plannen met haar! 

Hans en de kinderen gevoelden wei eenige teleur ... 
stelling toen tante Willy hen voor een poosje aileen, 
hoewel goed verzorgd. achterliet. Aan Janna, £link 
als altijd. kon zonder eenige bezorgdheid de leiding 
der huishouding worden overgelaten. Zij kende de 
behoeften en wenschen der heeren Bourle op haar 
duimpje. en de Marcussen ...... nu, wie kon Janna 
over hen nog iets nieuws vertellen? Met het kamer ... 
meisje en juffie samen zou zij het de pensiongasten 
aan niets laten ontbreken, en tante Dora, vertrouwd 
als ze was in Pension Staring, zou een oogje in het 
zeil houden . 

.. We zullen je toch missen, Will!" waren Hans' 
laatste woorden aan het station, waarheen hij haar 
samen met Joostje, had gebracht. En met die karige. 
en toch o zoo gewaardeerde woorden van troost, liet 
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Willy voor 't oogenblik haar beslommeringen achter 
en hoopte in de eenzaamheid voor zichzelf een duide.
lijke gedragslijn voor de toekomst te ontdekken. 

,,Ik ga een pianostuk voor tante Will leeren," ver .... 
trouwde Joostje zijn vader toe, op den terugweg van 
't station. 

,Wei, jongen, dat vind ik een fijn plan! Wat voor 
een stuk? En ben je al zoo ver dat je stukken kan 
leeren?" 

,0, ik maak ze zelf!" vertelde Joost. ,lk maak ze 
net zoo moeilijk als ik ze spelen kan, Pappie." 

,Heel verstandig!'' vond deze. ,En vindt de juf .... 
frouw dat goed ?" 

,Natuurlijk, Pappie. Ik heb al gemaakt van Rood.
kapje en den wolf. 0, Pappie, U moest die grootma 
eens hooren gillen! En de wolf bromt vreeselijk, hee .... 
lemaal onder aan de piano! En dan komt de jager, 
pang! met een harden knal, en dan is de wolf dood." 

,'n Heele opera!" meende Hans. ,En wat speel je 
nu voor tante Will? Ook zoo iets akeligs?" 

,Nee, Pappie, ik weet het nog niet heelemaal, ik 
verzin er nog op." Joostje keek droomerig voor zich 
uit, als zag en hoorde hij ver.-verwijderde din-
gen. 

,Wat voor naam heeft het stuk voor tante Willy?" 
Hans toonde groote belangstelling voor het ontlui..
kend talent van zijn oudste: 

,Natuurlijk ,Tante Willy"! Dat is de naam van 
't stuk, Tante Willy!" legde hij ongeduldig uit op 
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Hans' vragende, verwonderde blik. ,'t Moet net zoo 
zijn als Tante Will, begrijp U 't niet? Met van die 
mooie toonen, zoo'n paar tegelijk, telkens. Dat heeten 
accoorden," legde hij zijn vader uit. ,Die kan ik op 
de piano vinden, soms wei drie of vier klanken die 
mooi samen zijn, en dan moet er iets zijn wat een 
beetje harder klinkt, dat is als ze met ons in den 
tuin speelt, en iets dat een beetje zachter klinkt, dat 
is als ze mijn lessen overhoort, en dan een eindje heel 
mooi en zacht, dat is als ze ons komt goedennacht 
zeggen, 's avonds in bed." 

Van terzijde keek Hans neer op het ernstige ge .. 
zichtje van het fantaseerende kind. Wat een onver .. 
moede diepten in dat kinderhartje! Hij hoopte maar 
dat die pianojuffrouw hem wist te waardeeren en niet 
met strenge methode en droog, saai onderwijs al de 
poezie uit zijn zieltje verjagen! Hij moest daar eens 
met moeder, of Dora over spreken. Het zou zonde 
zijn als de jongen verkeerd werd aangepakt! 

Met het doel hierover te spreken, ging Hans een 
paar avonden later naar 't huis van zijn moeder. Tot 
zijn geruststelling konden zij en Dora hem niets dan 
goed van juffrouw van Haeren vertellen, en hij op 
zijn beurt bracht haar het gesprek over dat hij met 
Joostje had gehad over het nag te componeeren stuk 
,Tante Willy". 

,Je moet hem hooren, op de piano!" zei Dora na 
Hans' verhaal. ,Juffrouw van Haeren vertelt hem 
wat, een klein grapje of zoo, of ze leest hem een zin..-
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netje of een gesprekje voor uit een hoek, en dan zegt 
ze: ,Kom, Joost, probeer eens hoe je dat op de piano 
zou namaken." En dan moest je eens hooren wat voor 
vondsten die jongen soms heeft! ,Roodkapje" is een 
lijfstuk van hem geworden, maar je moet hem de 
Drie Beertjes hooren uitvoeren! En de twee honden 
met het soepbeen! W aar 't kind het vandaan haalt 
begrijp je niet!" 

,Als zoo'n talent goed geleid wordt ...... " peinsde 
Hans. 

,Nu, maar je kan er van opaan dat hij in goede 
handen is, jongen!" verzekerde zijn moeder met 
warmte. ,Ze weet hem precies te vatten, en 
heeft evenveel plezier in de les als het kind 
zel£!" 

,Waarom kom je niet eens luisteren?" stelde Dora 
voor. ,Donderdags om half vij£ heeft hij les. Je kan 
toch best eens wat vroeger uit kantoor komen, en hier 
een kopje thee komen drinken. We laten dan de 
suite..-deuren op een kiertje staan, dan hebben ze geen 
van heiden erg in je en je kunt jezelf overtuigen dat 
we een goede keus hebben gedaan. Als Joost weet 
dat jij zit te luisteren is hij misschien niet heelemaal 
op dreef." 

,Ja, Hans, doe dat!" moedigde ook zijn moeder hem 
aan. ,0, 't is voor ons een heel amusement, als die 
twee bezig zijn! En dan kan je zel£ zien dat je niet 
ongerust behoeft te zijn over de leiding die Joost 
krijgt. Doe je het?" 
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Hans beloofde den volgenden Donderdag present 
te zijn, waarna het gesprek op Willy geraakte, en de 
leegte die haar afwezigheid in Pension Staring ver~ 
oorzaakte. 

,,'t Is zoo vreemd!" gaf Hans toe. ,,'t Is net of je 
overal naar haar loopt te zoeken, in huis. Ze maakt 
toch heusch niet zooveelleven of neemt zoo'n groote 
plaats in, maar 't huis lijkt uitgestorven zonder haar." 

,Dus je mist haar?" vroeg mevrouw Marcus niet 
zonder bedoeling. 

,0, kolossaal! Er gaan dagen voorbij dat we maar 
heel weinig van elkaar te zien krijgen, dus daaraan 
ligt het niet. 'tis meer ...... anders, weet je, voel je. dat 
ze er is, ook al hoor of zie je ze niet, en nu weten 
we, ze is er niet. Och, 'k weet zelf niet hoe 'k het 
zal uitdrukken!" voegde Hans, zich plotseling ervan 
bewust dat hij bezig was zijn gedachten bloot te 
geven, er wrevelig bij, en zweeg toen wat ver,.
ward. 

Maar mevrouw Marcus vond de gelegenheid te 
gunstig om die zonder meer te Iaten voorbijgaan. May 
was nu reeds ruim anderhalf jaar geleden heenge,.. 
gaan,en Hans' verdriet was stellig niet meer z66 alles~ 
overheerschend dat een gesprek over een mogelijk 
tweede huwelijk hem een marteling zou zijn. W aarom 
niet eens uitgesproken wat nu reeds zoo lang haar 
hart en hoofd vervulde? Haar jongen zou 't zijn moe~ 
der niet kwalijk nemen als zij hem een nieuwe toe~ 
komst, een nieuw geluk toewenschte! 
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,Hans," began ze, en haar beide kinderen waren 
verrast en wat verontrust tegelijk door den gebroken 
klank van haar oude stem, die echter langzamerhand 
vaster werd, ,Hans, jongen, als je Willy zoo mist ..... . 
is dat niet een teeken dat je ...... je beh6eft ze immers 
niet te missen als je dat zou willen? Overvalt het je, 
wat je moeder je nu vraagt? Neen toch, Hans? Je 
zal er tach zeker zelf ook wei eens over gedacht heb ... 
ben, of Willy ...... " de oude vrouw aarzelde nog haar 
gedachten zoo zonder meer uit te spreken, doch Hans 
maakte het haar gemakkelijk, meer dan zij had durven 
verwachten. 

Ook hij, na even gestreden te hebben met een op ... 
komend gevoel van vrees, een onderwerp aan te ra ... 
ken waarover hij het met zichzelf maar niet kon eens 
worden, overwon zijn terughoudendheid en besloot 
de koe maar dadelijk bij de horens te vatten. Het zou 
goed zijn zich eens uit te spreken tegenover die twee 
vrouwen die hem zoo na stonden en hem, daarvan 
was hij overtuigd, slechts toewenschten wat tot zijn 
geluk en dat van zijn kinderen kon strekken. 

,Of Willy niet de geschikte vrouw voor mij zou 
zijn, wilt U zeggen, moeder? Ja, daarover heb ik dik ... 
wijls gedacht, dat moet ik U eerlijk bekennen." 

,En...... weet zij dat?" vroeg zijn moeder 
gretig. 

,Neen, o, neen, moeder! Waar denkt U aan. Hoe 
zou zij kunnen vermoeden...... U begrijpt toch wei 
dat ik niet de man ben om vermoedens, verwachtingen 
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bij haar op te wekken, terwijl ik het nog niet eens ben 
met mijzelf!" 

,Domme, kortzichtige jongen!" dacht Dora, en zij 
lachte stil voor zich heen. Hij moest eens weten hoe 
Will over hem dacht, hoe zij hoopte en verlangde ..... . 
En fin, 't was beter als hij daar uit zichzelf achter 
kwam. Willy's geheim mocht hem niet door derden 
worden prijsgegeven. 

Zoo dacht ook de oude vrouw erover, tenminste, 
door woord noch blik verried zij haar verwondering 
over Hans' absolute zekerheid dat Willy zich van 
niets bewust zou zijn. Met een enkel woord moedigde 
zij hem aan verder te gaan. 

,En, Hans?" 
,Ziet U, moeder, Will is een prachtmensch, een 

mensch van louter goud! En voor mijn kinderen zou 
ik geen beter tweede moeder kunnen wenschen. Maar 
...... ziet U ...... ach, 't is moeilijk zulke dingen uit 
te leggen, zelfs aan jezelf. U weet hoe zielsveel ik 
van May hield, hoe dol verliefd ik in 't begin op haar 
was. 0, ik vond dat de wereld mij niets meer kon 
bieden, als ik haar niet kon krijgen! Nu, dat is een 
gevoel dat ik tegenover Will met den besten wil van 
de wereld niet kan oproepen!" 

,Je bent zooveel ouder, Hans, en je hebt al een en 
ander in de wereld meegemaakt. Het is geen wonder 
dat je dan wat kalmer, wat bezadigder in je gevoelens 
bent." 

,Ja, moeder, maar ...... ziet U, het gekke is, dat de 
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eene helft van mij volkomen tevreden zou zijn als 
een vrouw als Will mij wilde hebben, maar mijn 
andere helft ...... Die vraagt meer, moeder! Die vraagt 
...... zooal niet hetzelfde wat May voor mij was, toch 
iets dergelijks ...... " 

,Je bedoelt dat je niet verliefd op Will bent?" 
vorschte de oude vrouw. ,Zeg me nu eens alles, 
Hans. Voor mij en Dora kan je je toch wei uit ... 
spreken?" 

, Och, j a ...... maar ik kan het niet onder woorden 
brengen. Kon ik maar op 't goeie lieve mensch ver ... 
lieven!" barstte Hans met plotselinge wanhoop uit. ,Ik 
houd veel van haar, heel veel; ik mis ze gruwelijk, nu 
ze er niet is, ik weet dat ik geen beter huwelijk kan 
doen dan met haar, en toch ...... ik kan er niet toe 
komen ze te vragen!" 

,Ben je elkaar niet heel na geweest toen Greetje 
zoo ziek was?" vroeg de oude vrouw stil. 

,Ja, moeder, heel na. Toen had het bijna niets ge ... 
scheeld of ik had haar gevraagd! Ze was zoo onnoe ... 
melijk lief voor me in die dagen, ze hielp me op allerlei 
manieren ...... en toen voelde ik ook wei teederheid 
voor haar.. . . . . Maar later ging dat allemaal weer 
over. Ziet U, in die dagen was ik mezelf niet, ik was 
kapot van leed en zorg, zoo week als was! En dan 
ben je vanzelf, hoe zal ik het zeggen ...... sentimen ... 
teeler dan anders. Ja ...... ik weet wei dat het geen 
mooi woord is ...... maar U begrijpt wei wat ik ermee 
wil zeggen. Als je dan later weer jezelf wordt, be ... 
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grijp je niet hoe je ertoe kon komen te doen en te 
spreken zooals je t6en heel natuurlijk vond, maar 
wat je in je meer nuchtere oogenblikken als opge-
schroefd en overdreven beschouwt." 

D · · k b I · ?" , us...... Je zou met unnen es Ulten ...... . 
,lk weet het niet ...... een ander zou zeggen: 

mensch, wat wil je nu nog meer? Een weduwnaar met 
drie kinderen, heeft die dan nog z66veel te eischen? 
Maar ik ben nu eenmaal zoo, moeder. En dan, 't is 
nog heelemaal de vraag of zij me will En ik durf geen 
weigering riskeeren, dan zou het ook uit zijn met 
mijn verblij£ onder haar dak, dat voelt U wei." 

,lk denk zoo ...... ik zou 't er maar op wagen, als 
jeer toe komen kunt," raadde Dora met een bemoe.
digend knikje. ,lk ben niet zoo heel bang dat Will 
je een blauwtje zal laten loopen." 

,Maar waarom kan het niet zoo blijven als 't nu 
is?" klaagde Hans. ,W aarom nu over trouwen pra.
ten als we 't goed hebben, zoo? Ik mis haar, nu ze 
weg is, toegegeven. Maar ze komt toch weer terug! 
En dan is 't alles weer zooals 't zijn moet." 

, J ongen, jongen, ik zie 't wei, het ware is het 
nog lang niet bij jelui!" De oude vrouw schudde mis.
moedig 't hoof d. Ze had zoo graag een ander einde 
aan dit gesprek gezien! 

,Hoor nu eens goed, moeder, en jij ook, Door! Ik 
gee£ volkomen toe dat ik nooit en nergens een vrouw 
zal vinden die ik meer eer, meer acht, meer waardeer 
dan Willy. En als ik mezelf ertoe kan brengen met 
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wemtg tevreden te zijn, dan kan ik haar ook trou~ 
wen, zuiver uit genegenheid, want ik houd werkelijk 
van haar. Ik moet het nog eens allemaai goed over~ 
denken, misschien komt er wat van, misschien ook 
niet! Wie weet, waartoe ik nog besiuit. Op 't oogen~ 
blik is de drang naar een tweede huwelijk nog niet 
zoo sterk in mij, ai ben ik er niet, zooais pas na May's 
dood, geheel afkeerig van. Ais U dat tevreden stelt, 
dan kan ik U wei verzekeren dat ik nu dichter bij 
een huwelijk met Willy Staring sta, dan bijvoorbeeld 
een jaar geleden." 

,Dat is dan toch ai iets!" meende Dora gelaten. 
,Ik ben er van 't begin a£ aan v66r geweest - na~ 
tuurlijk, wij vrouwen Iaten onze gedachten wei eens 
vooruitloopen op de dingen - ik houd van Will als 
van een zuster, en wat er eigenlijk op een huwelijk 
tusschen jelui kan tegen zijn, ik weet het niet!" 

,Een ding is er, wat mij niet heelemaal bevait!" 
zei Hans' moeder weifelend. ,Willy is fijn, ze is zoo~ 
genaamd streng geloovig. en dat zou nooit heelemaal 
tusschen jelui samengaan. Ik zeg niet dat ik het een 
fout van haar vind!" voegde zij er haastig bij, toen 
zij Hans' gebaar van protest zag. ,Ik meen aileen, 
het zou beter zijn als zij, net als jij, liberale ideeen had 
over die soort dingen, want bedenk dat wei, geloovige 
menschen Iaten hun geloo£ voorgaan, zelfs v66r man 
en kinderen. In den Bijbei staat zooiets van alles 
ver Iaten voor God, en daar houden zij zich 
aan." 
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,In mijn oogen, moeder, is dat geen bezwaar." Het 
kostte Hans even een overwinning op zichzelf om 
hier zijn veranderde gevoelens te belijden. Dora en 
mevrouw Marcus keken dan ook al heel vreemd op 
toen Hans dit zeide. Heb je ooit! Hans, Hans nog 
wei, die zoo sprak! 

,Ja, ziet U," ging deze verder - hij was er nu 
over begonnen, nu ook maar doorgezet - ,ik ben een 
beetje anders over die dingen gaan denken dan vroe.
ger. En dit wil ik U wei verzekeren, als ik nog eens 
tot een tweede huwelijk kom, 't zij met Willy of 
niet, dan neem ik zeker een vrouw die den vasten 
grand van een oprecht geloo£ onder de voeten heeft. 
lkzel£ ben nog niet zoo ver, maar ik zou niet graag 
aan de zijde van een ongeloovige vrouw het beetje 
terrein verliezen dat ik tot nu toe veroverd heb. Ja, 
dat vindt U nu zeker wei heel vreemd, he, dat ik zoo 
spreek. Ach ja, een mensch weet nooit hoe hem de 
oogen nog eens opengaan!" 

,Maar ...... ," -· mevrouw Marcus kon haar ver.-
bazing nog niet op, - ,maar...... dat heeft Willy 
je dan toch zeker aangepraat ...... waar moet je 't 
anders vandaan hebben...... j a, die mensch en rusten 
niet of ze moeten aan 't bekeeren gaan, zieltjes win.-

" nen ..... . 
,Niet zoo bitter, moeder, doe me 't plezier en spreek 

er niet over op dien toon! Als 't me niet slechter 
maakt als mensch, als zoon, als vader, wat kan het 
U dan hinderen als ik anders ben gaan denken dan 
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vroeger? En 'tis niet heelemaal door Will dat ik deze 
kant ben uitgegaan, al heeft haar dagelijksch voor..
beeld natuurlijk ook veel invloed op mij en de kinderen 
gehad. Ik spreek er niet graag over, het is ook nog 
alles heel vaag en zwak in me, maar door berede..
neering en onderzoek, door nadenken en mij open..
stellen voor anderer meening, hoop ik mijn weg te 
vinden tot een hooger levensopvatting dan ik tot nu 
toe had. Zoo, nu heb ik opgebiecht, en nu praten we 
er niet meer over, he, moedertje? En over dat met 
Will zal ik nog eens goed nadenken. Als ik een be ... 
sluit neem, bent U de eerste die er van hoort, dat 
beloof ik U." 

Hans legde even zijn arm om moeders schouders, 
terwijl hij zich klaarmaakte om weg te gaan, en bukte 
zich om haar kus in ontvangst te nemen. 

,,lk zal maar denken, je bent oud en wijs ge..-
noeg ...... " zuchtte zij, nog ontdaan over het ge .... 
hoorde. 

,lk hoop het tenminste eindelijk eens te worden!" 
poogde Hans met luchtigen scherts den ernst van 
het gehouden gesprek te temperen. ,Nou, dag moe ... 
der, wei te rusten, en dan kom ik Donderdag, zooals 
afgesproken, naar Joostje's les luisteren. Dag Dora, 
slaap lekker, hoor!" 

,Ga je door den tuin, Hans? Dan loop ik even met 
je mee, 't is zoo heerlijk, vanavond. Maeder, ik ben 
in vijf minuten terug!" 

Dora ging, aan Hans' arm, het warandatrapje af, 
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en wandelde langzaam met hem door de reeds don~ 
kere tuinen, waar de witte grintpaden echter vol~ 
doende afstaken bij het donkere groen der perken, 
om gemakkelijk den weg te kunnen vinden. 

,Heerlijke avond, he, voor zoo laat in den tijd!" 
Hans ademde diep de zoele geur der late rozen in, 
die in de stille avondlucht laag over de perken bleef 
hangen. ,Je hebt gelijk dat je nog even meeloopt, 
zus." 

,Daarom was 't niet heelemaal dat ik met je mee~ 
ga, Hans. Ik wilde je nog wat zeggen, dat ik niet 
wilde do en waar moeder bij was." 

,En dat is?" 
,lk wil volstrekt geen invloed uitoefenen op je be~ 

sluit, Hans, dat moet je niet denken. Maar ik wil je 
toch even uit den droom helpen op een enkel punt, 
dat nog al zwaar bij je schijnt te wegen." 

E d . D . ?" , n at IS, oortJe. 
,Dat je niet bang moet zijn dat Willy je zal wei~ 

geren als je aanzoek bij haar doet. Ik zeg niets ...... 
neen, Hans, je behoeft niet te vragen, ik zeg het toch 
niet. Maar laat het genoeg zijn als ik je de verzeke~ 
ring gee£ dat je niet zoo heel bang hoeft te zijn dat 
ze je niet hebben wil. Zoo, en nu heb ik gezegd wat 
ik te zeggen had, en nu ga ik terug. Dag Hans, kus 
de kinderen nog eens van me goedennacht in hun 
bedjes, wil je?'' 

,Nacht Dora, dank je wei, hoor, voor ...... wat je 
me niet hebt willen zeggen. Ik zal er aan denken, 
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hoar. En tot Donderdag, als ik je niet voor dien tijd . , .. z1e. 
Met nog een vertrouwelijk kneepje in zijn arm keer~ 

de Dora zich lachend om, en ging, op haar stok ge~ 
leund, den tuin door terug naar huis. Hangs ging naar 
binnen, waar hij nog gezellig een uurtje ging babbelen 
met de heeren Bourle, met wie hij tijdens hun gemeen~ 
schappelijk verblij£ onder Willy Staring's dak, en 
vooral tijdens Greetje's ziekte, in nauwer contact was 
gekomen, en die graag van tijd tot tijd den avond in 
zijn gezelschap doorbrachten. 

,En hoe maakt U het, zoo zonder ons aller pleeg~ 
moeder?" vroeg in den loop van 't gesprek de oude 
heer, terwijl hij een ondeugend knipoogje in Hans' 
richting waagde. 

Maar deze was hedenavond allerminst geneigd tot 
schertsen. Lieve help, beg on 't hier nu 66k al, dat 
toespelingen en gevolgtrekkingen maken? Was het 
tenslotte maar niet beter over die paar bezwaren heen 
te stappen en tot een nieuw huwelijk met Will over 
te gaan? Het scheen voor ieder zoo voor de hand te 
liggen, niemand scheen er aan te twijfelen of dat 
zou 't einde zijn! Met een stem die hij zoo gewoon 
mogelijk poogde te doen klinken, antwoordde hij ech~ 
ter eenvoudig op de vraag van zijn gastheer: ,Nu, ik 
zal blij zijn als ze weer terug is, en de kinderen zeker 
ook." 

,Hoar eens, ik wil niet beweren dat er ook maar 
de kleinste kleinigheid ontbreekt aan iets hier in huis!" 
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zei de zoon, terwijl hij Hans de sigaren nog eens toe ... 
schoof. ,Maar dat neemt niet weg, dat er tach iets 
leegs is, nu juffrouw Staring ons aileen heeft ge ... 
Iaten." 

,Dat voelen wij ailemaal," ga£ Hans kalm toe. 
,Enfin, volgende week Zaterdag is ze weer terug, 
hopen we, en dan steken we de vlag uit, wat U. mijn ... 
heer Bourle?'' 

,Als 't aan mij lag ...... ," de oude heer zag de beide 
jonge mannen om beurten aan, ,dan hing hier altijd 
de vlag uit, dat verdient ze ten voile. Ik moet je 
zeggen," - de oude man wond zich op - .,ik be ... 
grijp de mannen van tegenwoordig niet, dat ze z66'n 
vrouw niet hebben weten te vinden! Ze is zooveel 
waard als tien anderen, en ik verzeker je- ja, kijken 
jelui me maar niet zoo verbaasd aan! - als ik tien 
jaar jonger was, dan ging ik nog op haar uit, dan 
zou ik haar jelui jonge kerels nog voor den neus weg ... 
kapen!" 

, J uffrouw Staring is geen vrouw die zich laat 
kapen!" zei zijn zoon, half in ernst. ,Maar het is een 
gelukkig man wien zij zou verkiezen!" voegde hij er 
met een lichten zucht bij, die zijn vader even op ... 
merkzaam deed kijken in het bleeke, door veel 
lichamelijk lijden gegroefd gelaat van zijn jon· 
gen. 

,Nou, laten we daar maar van afstappen," zei hij 
na een pijnlijk oogenblik van stilte wat onhandig. 
,Heb je de krant al gezien, Marcus? Wat zeg je wei 
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van die kwestie aan 't ministerie van Onder~ 
wijs?" 

En tot verademing van zeker twee leden van 't 
kleine gezelschap, waren de heeren al dadelijk ver~ 
diept in een ernstig politiek gesprek. 
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