
HOOFDSTUK VII 

KLAAR VOOR DEN START! 

,Alleraitrdigst! Ik had niet gedacht...... neen, ik 
sta er zelf verwonderd van!" 

Hans, verborgen achter de suite~deuren, had reeds 
een deel van Joost's muziek~lessen gehoord, en fluis~ 
terde over zijn schouder Dora zijn bevindingen toe. 

,Luister nou!" wenkte Dora, ,en Iaten ze je niet 
ontdekken!" 

Met een knikje van instemming zette Hans Marcus 
zich weer tot luisteren. Hoe anders was dit, dan zijn 
en Dora's pianolessen, vroeger, toen ze maar even 
ouder waren dan 't ventje daarbinnen! Toen was het, 
onverbiddelijk en zonder eenige afwijking van de 
ijzeren regels en voorschriften: een kwartier vinger~ 
oefeningen en gamma's, een half uur etudes en sona~ 
tines, een kwartier aan 't een of ander salonstukje 
peuteren. En dan nam de strenge pianojuffrouw nog 
liniaal en potlood te hulp, die gevoelig op de onwil~ 
lige vingertjes neersuisden, of men kreeg zware mu~ 
ziekboeken onder den arm, om te leeren die mooi 
dicht aan 't lijf te houden, en er kwamen kurken aan 
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te pas, die den afstand tusschen de vingers pijnlijk 
moesten regelen! Geen wonder dat zij, Dora en Hans. 
nooit gedweept hadden met hun pianojuffrouw, of 
met haar lessen! 

Dit juffertje had er beter slag van! Hoar maar eens! 
Met haar opgewekte stem - ze moest bepaald een 
inneemd, vroolijk gezichtje hebben, stelde Hans zich 
voor, - zei ze: 

,Kom, Joost, ik speel wat voor je, dan moet jij de 
maat slaan, ja, met je rechterhand. Zoo, ga op 't 
voetbankje staan, dan ben je de kapelmeester, je weet 
wei, uit de muziektent in 't park." 

En ze speelde een vlotte, lustige marsch, waarbij 
Joost feilloos de maat sloeg. 

,Prachtig, kapelmeester. Maar ...... " - de stem 
werd oolijk - ,nu meet je eens de maat slaan, niet 
met je hand, maar met je beenen, ja, met allebei je 
beenen.'! 

Weer began zij, hetzelfde wijsje, en Joost, met vlug 
begrip, stapte van zijn bankje, en marcheerde in de 
pas door de kamer, strak in de maat. 

,Knap zoo, Joost. Weet je nu oak waarom de mu..
ziek van de soldaten buiten altijd kan geteld worden 
een..-twee, een..-twee?'' 

,.Omdat ze maar twee beenen hebben.'' zei Joost 
nuchter. 

Juffrouw van Haeren lachte luidop. ,Je hebt niet 
heelemaal ongelijk, baas. Maar er is ook muziek die 
niet een..-twee, een..-twee wordt gespeeld, hoor maar." 
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Nu klonk er een vroolijk wijsje, en de onderwijze
res liet Joost nadrukkelijk hooren: een-twee~drie, een
twee ... drie. 

,Zouden de soldaten daarop 66k kunnen loopen, 
denk je, Joost? Probeer het eens." En weer klonk het 
walsje door de kamer. Joost stapte weer, nu lang 
niet zoo zeker als daarstraks. 

,lk raak met mijn beenen in de war," klaagde hij 
na een paar maten, ,ik kan er niet op loopen, ju£
frouw." 

,Dat wil ik wei gelooven, vent, l66pen gaat niet, 
dat kan beter op de muziek van een-twee, een~twee. 
Maar we kunnen er op klappen met de handen, dat 
gaat wei, ook al hebben we maar twee handen net 
zo0als we maar twee beenen hebben. Ken je 't versje 
van Haasje Martijn? Ja? Dat is ook een versje van 
een ... twee~drie, en als jij 't nu zingt, dan zal ik erbij 
klappen." 

,Dan bent U Haasje Martijn!" zei Joost, weg in 
't spel, ,maar die danste!" 

,Dat doe ik niet. Maar 'tis toch wei aardig, hoorl 
Begin maar, dan zal je eens hooren!" 

Joost zong frank en vrij zijn schoollied je, en de 
luisteraars in de kamer konden de onderwijzeres met 
korte, lichte klapjes den zang hooren begelei
den. 

,Gaat het hier altijd zoo toe?" kon Hans niet na.
laten Dora toe te fluisteren. ,'n Vroolijke les dunkt 
me dat!" 
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,0, jongen, tusschenbeiden genieten we hier be~ 
paald! St! Luister." 

,En nu ga ik je tien wijsjes voorspelen, Joost; hier 
heb je een stukje papier, en je mag mijn potlood ge~ 
bruiken - als je de punt niet breekt, hoor! - en nu 
moet je op 't eene rijtje zetten 2, of op 't andere 3. 
Want jij moet telkens raden of je bij 't wijsje dat ik 
speel een~twee moet tellen, of een~twee~drie. Toe, 
laat menu maar eens zien hoe knap je bent." 

Eerst scherp accentueerend, om het haar kleinen 
leerling niet al te moeilijk te jlllaken, maar bij de 
volgende nummers al gauw in gewoon spel over~ 
gaand, wijdde de onderwijzeres hem in in de moeilijk..
heden van de twee..- en drie..-tels..-maat. De uitkomst 
was verrassend, niet eenmaal had Joostje zich ver..
gist! 

,Uitstekend, baas! Onthouden, hoor. En nu is 't 
weer tijd om uit te scheiden. Weet je wat je nu van 
de week eens voor me moet doen? Zou je ...... laat 
eens zien ...... zou jewel twintig versjes kennen?" 

,Twintig!" lachte Joost, ,wel veertig, wei vijftig!" 
,Nu, nu, twintig is genoeg. Dan mag je van die 

twintig verschillende versjes eens verzinnen hoe je 
ze moet tellen, met een..-twee, of met een~twee..-drie. 
Schrijf het maar opals je ze niet alle kunt onthouden. 
Afgesproken ?" 

,Ja, juffrouw! Niets moeilijk!" vond Joost. 
,Dan verras je me zeker de volgende week wei. 

he? Dan zijn ze alle twintig goed?" 
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,Ja, en klap je dan weer van een.-twee.-drie, juf ... 
frouw?" 

,Jongen! 't Is geen handen.-klap.-les! Laten we 
gauw 't voetenbankje onder de tafel schuiven, zoo, 
en de stoelen op hun plaats zetten, die we voor 't 
marcheeren hebben opzij gezet. J e Grootma zou zeg.
gen: , W at maken ze me daar een rommel onder die 
pianoles!" 

IJ verig geschuif met de verschillende klein ere meu.
bels, deed vermoeden dat aile sporen van de vroolijke 
maat-les werden uitgewischt, en toen hoorden de 
luisteraars Joost's stem zeggen: ,Tot de volgende 
week, juffrouw. Komt U heusch vroeg?" 

,Ja, vent, zoo vroeg ik maar kan. En nu ga ik, 
hoor." 

,Dora," zei Hans haastig opstaand, ,ik wil toch 
even kennismaken - 't is me z66 meegevallen - toe, 
zeg jij even dat ik haar graag een oogenblik wil spre.
ken!" 

,Kom dan maar ineens mee, dat is veel eenvoudi.
ger." Met een snelle beweging trok Dora de suite ... 
deuren open, juist toen juffrouw van Haeren op 't 
punt stond de kamer uit te gaan. 

,Och, juffrouw," riep Dora haar terug, ,mijn broer, 
Joost's vader, wilde even kennis met U maken. Hebt 
U nog een oogenblikje?" 

Het meisje keerde onmiddellijk terug en trad glim.
lachend op Dora toe. 

,Graag, juffrouw Marcus. 0, is U Joostjes vader?" 
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wendde zij zich tot Hans, die buigend achter Dora 
tevoorschijn trad . 

.,Mijn broer, mijnheer Marcus, juffrouw van Hae .. 
ren," stelde Dora vormelijk voor . 

.,Aangenaam, juffrouw van Haeren, te meer aan .. 
genaam omdat ik U van harte mag complimenteeren 
over de resultaten die U al bij mijn zoon hebt bereikt. 
Ik was juist hier, en hoorde uw les aan, en ...... nog .. 
maals ...... mijn compliment." 

Hans sprak door, vlug, vlot, zooals zijn gewoonte 
was, maar al dien tijd staarde hij onafgebroken, als 
geboeid, in het fijne, bekoorlijke gezichtje tegenover 
hem. W at een snoezig lief persoontje, wat een char .. 
mant snoetje, wat een teint, en wat een heerlijke, diep .... 
blauwe oogen! Hans Marcus. man van de wereld, kon 
zich bijna niet houden aan de aangeleerde, ge .. ijkte 
beleefdheidsvormen van zijn kringen. Hij had dat 
blanke, slanke handje dat zoo vertrouwelijk in zijn 
groote hand werd gelegd, willen vasthouden, veellan .. 
ger dan noodig of gepast was! Hij had haar naast zich 
willen plaatsen, op moeder' s breede sofa, en niet 
tegenover zich, zooals nu, ook al kon hij haar nu beter 
in het betooverend gezichtje zien. Hij wilde haar na .. 
bijheid gevoelen, dicht bij zich, zoodat haar sfeer, die 
sfeer van blijde levenslust hem kon omringen en mee .. 
nemen in de wereld van opgewekte vreugde waarin 
zij scheen te leven . 

.,Dat is nou mijn pianojuffrouw, vader!" vond 
Joostje noodig nog eens extra toe te lichten. 
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----------~~~-

,Ja, ja, jongenl" antwoordde Hans absent. ,Dora, 
heb je nog niet een kopje thee voor juffrouw van 
Haeren?" 

,Pardon, juffrouw Marcus, neen, dank U wei voor 
thee, ik moet hierna weer les geven ...... " 

, U hebt zeker wei een heel druk I even, zou ik den ... 
ken, juffrouw van Haeren? En niet altijd even ge ... 
makkelijk?" Hans sprak maar door tegen haar, aileen 
om de gelegenheid te hebben haar in de oogen te kun ... 
nen zien zonder haar hinderlijk te zijn. En hij staarde 
als betooverd naar dat gevoelige roode mondje, dat 
geflankeerd werd door een paar altijd zichtbare kui} ... 
jes, die bronnetjes geleken van sprankelende vreugde. 

,Moeilijk, soms. En druk, ja," zei dat roode mond.
je. ,Ze zijn niet allen even begaafd, moet U denken, 
mijnheer Marcus." met een zijdelingschen blik op 
Joost, die met een air van eigenaarschap naast zijn 
onderwijzeres stond en zijn kleine hand voortdurend 
op haar arm liet rusten. Mevrouw Marcus was uit de 
achterkamer nu ook naar voor gekomen en mengde 
zich een oogenblikje in 't gesprek. 

,Als U mij niet kwalijk neemt ...... ik moet nu wer ... 
kelijk gaan...... ik ben graag op tijd, begrijpt U?" 
J uffrouw van Haeren stond op en wilde met een kleine 
buiging afscheid nemen. 

,Wacht, ik help U even aan Uw mantel." Hans 
sprong gedienstig toe. ,.0, hebt U geen mantel aan? 
Is dat niet te frisch?" 

Even keek Narda van Haeren op, getroffen door 
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den warmen toon van zijn stem, en verward sloeg zij 
de oogen neer toen zij de zijne met onverholen be-
wondering op zich gevestigd zag. Ze poogde de 
kleine beklemdheid die haar plotseling overviel, luch.
tig weg te lachen met een paar schertsende woorden 
over 't mooie warme herfstweer. maar aan de buiten-
deur. die Hans gedienstig voor haar opende, leg de 
zij. zonder nogmaals op te zien, even haar hand in de 
zijne en ging na een korten greet haastig heen. 

,Vader, moet je de deur niet dichtdoen?" vroeg 
Joost, die natuurlijk mee was gegaan om de juffrouw 
uit te laten, een voorrecht dat hij van 't begin a£ aan 
tot het zijne had gemaakt en waarvan hij zelfs voor 
Pappie geen afstand wilde doen. ,Je staat te suffen, 
Paps! Kom nou, ik krijg mijn reep chocolade nog van 
Oma." Want dat was de regelmatig aangeboden be-
loaning voor Joost als hij zijn les had gekend. 

,lk kom al, vent, ik kom al." Hans schudde een 
gevoel van kilheid, dat hem onverklaarbaar overviel 
in deze leege gang. zooeven nog verwarmd door Nar-
da's tegenwoordigheid, van zich a£ en volgde zijn 
zoon. Binnen zette hij zich nog even bij zijn moeder en 
zuster neer, terwijl Joost er op stond v66r te doen 
hoe de juffrouw had geklapt, niet zonder gevaar voor 
Oma' s dicht-bezette. ouderwetsche etageres. 

,Een aardig persoontje, he?" vroeg argeloos de 
oude vrouw. ,'t Is me of ik ze allang gekend heb; 
zoo heelemaal zonder pretenties, altijd even eenvou-
dig! Ja, je kan toch direct zien uit wat voor gezin zoo'n 
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meisje komt, he? Wil je gelooven, dat Joostje' s uur 
voor mij iets als een ...... een opfrissching is?" 

,Geen wonder, dat kind heeft een in~gewortelde 
levensvreugde die aan aile kanten van haar uit~ 
straalt!" ga£ Hans gretig toe. 

,Kind, kind!" moest Dora even aanmerken. ,'n 
Kind is ze heusch niet meer, ik schat haar toch al 
aardig naar de dertig!" 

,Nu ja, dat doet er zoo weinig toe, als je jong 
van harte bent!" verdedigde de oude dame haar ver~ 
klaarde lieveling. ,'t Is een schat van een meisje, in 
een woord!" 

,Is ze ...... verloofd of ...... zoo iets?" vroeg Hans, 
als terloops, terwijl hij zich even afkeerde naar 't 
raam, waar hij zich verdiepte in de beschouwing van 
een geranium, die nog in vollen, Iaten bloei 
prijkte. 

,Neen, tenminste ...... neen, ik meen wei bepaald 
van niet," antwoordde zijn moeder. ,Dan hadden we 
daar wel eens wat van gehoord, denk ik. En ik geloof 
niet ...... neen, ik weet wel haast zeker dat ze geen 
ring draagt. Is 't wei, Dora?" 

,Wat, moeder?" vroeg deze, die even in de andere 
kamer was gegaan en Hans' laatste vraag niet had 
gehoord. 

,.0£ juffrouw van Haeren verloofd is. Heb jij wel 
eens gezien of ze een verlovingsring draagt?" De 
oude vrouw, als meer bejaarden, hield er van haar 
onderwerp uit te werken tot het laatst. 
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,lnteresseert U dat zoo, moeder?" vroeg Dora wat 
verwonderd. 

,Neen, maar Hans vroeg er zoo juist naar," zei 
haar moeder onschuldig. 

,0!" klonk het van Dora's lippen, en ze wierp 
een veelzeggenden blik naar Hans' rug, dien hij nog 
steeds de kamer toewendde. 

,Nu. zeker weten doe ik 't niet, maar ik geloof van 
niet," antwoordde zij daarop. ,lk heb er tenminste 
nooit iets van gemerkt." 

,Begrijp je nu dat zoo'n knap, lief ding nog geen 
man gevonden heeft?" verwonderde zich de oude 
dame. J oostje was naar Rina in de keuken geglipt. 
na het stuk chocolade volgde het onvermijdelijke 
glaasje water, en daaraan verbonden een kleine 
strooptocht naar speciaal voor hem bewaarde rauwe 
worteltjes, een peertje, toegegeven door den groen~ 
boer, of als er niets anders te snoepen viel. een koud 
gekookt aardappeltje van den vorigen dag. Rina had 
altijd wei h~ts voor Joost! Mevrouw Marcus behoefde 
dus geen vrees te hebben voor zijn alles~opvangende 
kinderoortjes, en herhaalde nogmaals, zoo in 't aige .... 
meen, haar vraag: ,Begrijp je dat nu?'' 

.. Ach, moeder. verwondert U dat zoo? Er zullen er 
genoeg zijn die 't meisje wei zouden willen, maar die 
er graag wat duitjes bij willen! Onze jongelui tegen~ 
woordig, nu, U weet 66k wei dat die uitkijken naar 
de beurs, en niet aileen naar 't snoetje!" 

Dora Iachte schamper, en Hans, onaangenaam ge .... 
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troffen, keerde zich plotseling om. ,Er zijn er toch 
zeker nog wel die een meisje als juffrouw van Haeren 
om haarzel£ zullen nemen, en niet om 't geld." 

,Dat ze niet heeft," viel Dora bits in. Wat een be
langstelling voor dat van Haerentje! Hij had het meis-
je misschien net vij£ minuten gezien! J a ...... dat was 
nu weer echt iets voor een man ...... en als Dora niet 
beter wist. zou ze nog denken dat hij zich in dat 
korte oogenblik door dat lieve snoetje had laten in
palmen. Maar ze kende Hans te goed ...... natuurlijk 
...... hoe zou zooiets mogelijk zijn ...... Hans. die ge-
noeg mooie meisjes kon ontmoeten als hij wilde ..... . 

Dora legde vastberaden een klein slangetje binnen 
in haar hart het zwijgen op, en verbande de scherpe 
klank uit haar stem . 

.. Nu ja," maakte zij het weer goed. ,Narda van 
Haeren is een meisje dat best een goeden man waard 
is. geloof ik. En er zal nog wei eens een goede man 
om haar komen ook. hoop ik. Ze verdient natuurlijk 
volop haar eigen brood met haar lessen, maar al is 
ze er ook nog zoo opgewekt en vroolijk onder, ik 
geloof toch dat het lesgeven nu juist niet altijd zoo 
bevredigend is. Ze zal toch stellig 66k wei eens naar 
iets anders verlangen!" 

,.Nu, laten wij maar niet over haar beslissen," zei 
mevrouw Marcus. ,.Alles zal voor haar ook wel gaan 
zooals het gaan moet!" 

,N atuurlijk," zei Hans, blij dat het onderwerp was 
uitgeput. ,Nu, moeder, ik ga maar, U stuurt Joost 
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wei naar huis, als hij U te lastig wordt of als U het 
tijd vindt?" 

,Hij loopt me hier niets in den weg, hoor, maar 
't zal tijd voor hem zijn om naar huis te gaan, je eet 
immers om zes uur? Neem hem dan ineens mee, hij 
heeft misschien nog wat voor school 66k te doen?" 
vroeg de oude dame. 

,Neen, moeder, dat gebeurt nog niet zoo vaak. Ze 
plagen hem nog niet zoo met huiswerk als later! Maar 
ik zal hem roepen, U hebt gelijk, 't is al later dan ik 
dacht!" 

Enkele minuten later stapte Joost aan vader's hand 
door de aangrenzende tuinen - binnendoor, zooals 
het heette, - en ga£ uitvoerig en vol geestdrift ant .. 
woord op de vele vragen die deze hem te doen had 
over zijn pianojuffrouw. 

De volgende week aanschouwde een wei zeer on.
gewoon schouwspei in 't still e. rustige huis van de 
oude mevrouw Marcus. J uffrouw van Haeren was, 
volgens belofte aan Joostje ,vroeg" gekomen, zoo 
vroeg echter niet, of ze ontmoette dicht bij de voordeur 
Joostje's vader, die juist op weg was naar zijn moe.
der, en de piano.-onderwijzeres ernstig vroeg of het 
haar soms hinderde als ze toehoorders bij haar les 
wist. 

,Weineen, mijnheer Marcus!" Het Iichte blosje dat 
haar over de wangen was gevlogen toen Hans' lange 
gestalte plotseling op het trottoir aan haar zijde ver.-
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scheen, was nog niet geheel verdwenen, en in haar 
groote, blauwe oogen leefde nog iets na van den 
plotselingen glans die zijn verschijning en hoffelijke 
groet er in had opgewekt. ,A Is U 't niet verve lend 
vindt zoo'n les bij te wonen, wat zou ik er dan op 
tegen hebben? 'tWas eigenlijk te wenschen," voegde 
zij er ernstig bij, .,dat meer ouders zich wat interes~ 
seerden voor de muzieklessen van hun kinderen, dan 
konden zij zich een idee vormen van de geheel nieuwe 
wegen die ons onderwijs ook daarin is opgegaan. Nu 
gebeurt het maar al te vaak dat ze meenen mij te 
helpen door de kleintjes, ja, eigenlijk naar de piano 
te jagen, en van hen precies hetzelfde te vergen wat 
in den ouden tijd van henzelf werd geeischt!" 

,Nu, maar dan vindt U in mij alvast een bond~ 
genoot, juffrouw van Haeren!" had Hans haar gees~ 
driftig verzekerd. ,Juist omdat ik Uw manier van 
lesgeven zoo buitengewoon aantrekkelijk vind, ben ik 
verlangend er wat meer van te zien, en ik waarschuw 
U maar vast, datU me van nu a£ aan nog wei eens 
meer zult aantreffen!" Veelbeteekenend zag hij haar 
in het nog sterker blozend gezichtje, dat zich wat 
verlegen van hem afwendde. ,Of ...... is U dat mis~ 
schien onaangenaam?" voegde hij er, verschrikt door 
deze houding, bij. 

,Welneen ...... ik zei U toch immers ...... ik vind 
het juist ...... " 

,Dat is dan in orde. Hier zijn we waar we zijn moe~ 
ten, zoo, daar komt Rina al opendoen. Dag Rina ..... . 
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ja, dat zijn twee vliegen in een klap, meisje. Zullen 
we maar ineens doorgaan, naar binnen? Ha. daar is 
mijn zoon all" 

Een stormachtige begroeting volgde, al was Joost 
wei een beetje verbouwereerd door het ongewone van 
het geval dat zijn Pappie en zijn juffrouw tegelijk op 
zijn lesuur arriveerden! 

,Is mevrouw er niet, en de juffrouw?" vroeg Hans 
direct toen hij de ledige suite binnentrad, aan Rina, 
die nieuwsgierig en vol belangstelling achter hen de 
kamer inging, naar zij voorga£ om een extra thee.
kopje voor mijnheer te halen . 

.. Neen, Pappie, zei ik dat nog niet? Oma en tante 
Dora zijn uit!" riep Joost luidruchtig, terwijl Rina er 
kalmer bijvoegde: ,,'t Was zulk mooi weer vanmid..
dag. mijnheer, en toen kwam mevrouw van Wijk met 
de auto, en toen hield ze niet op of de dames moesten 
mee een toertje gaan maken. En toen zei juffrouw 
Dora dat ik de boodschap maar aan de pianojuffrouw 
moest zeggen dat ze er niet was, en dat ik voor de 
juffrouw een kopje thee moest inschenken. Ze zei 
er niets van dat U er ook bij zou komen," voegde zij 
er bij, tot Hans gewend, met een tikje van de vrijheid 
die zij zich als dienstbode, reeds meerdere jaren in de 
familie, veroorloofde . 

.,Neen ...... mevrouw wist niet ...... ik had er niets 
van gezegd ...... " stamelde Hans, ongewoon van zijn 
stuk gebracht, en woedend op zichzelf dat hij eigen.
lijk genoodzaakt was uitleg te geven aan Rina, die 
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er toch verder niets en niets mee te maken 
had! 

,0, maar 't geeft niets!" stelde Rina hem met haast 
komische welwillendheid gerust ... Ik heb thee ge~ 
noeg, ik zai voor U tegelijk een kopje inschenken." 
En met het extra kopje in de handen verliet zij de 
kamer, waar Narda, door Joost geholpen, de piano 
had ontsioten en stoelen in gereedheid had gezet. 

Zoodra Rina weg was wendde Hans zich tot juf .. 
frouw van Haeren. ,lk ga nu natuurlijk maar heen, 
juffrouw, ik begrijp wei datU onder deze omstandig~ 
heden ...... " 

,Ais U 't n66dig vindt, mijnheer Marcus. Maar 
...... voor mij behoeft U niet zooveel egards in acht 
te nemen ...... U begrijpt ...... 't behoort heelemaal tot 
mijn vak, he? Voor mij beteekent het niets opvallends, 
ais de vader van een leer ling ...... " 

,He, Pappie, je gaat toch niet weg?" mengde Joost 
met viug begrip zich in 't gesprek. ,Denk je dat Oma 
't niet goed vindt ais je in de andere kamer blijft 
wachten, tot ik kiaar ben? Je komt immers nergens 
aan!" 

,Maar ...... ik wil liever in deze kamer, dat vind 
ik veel gezelliger," waagde Hans, met een zijdeling~ 
schen blik naar Narda, die wat nerveus in Joost's hoek 
bladerde, en zich wei bewust was van de vraag in 
Hans' oogen. 

,Nog eens, mijnheer Marcus ...... voor mij ..... . " 
begon ze aarzeiend, maar met een .. Daar zijn ze al, 
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kijk, daar zijn Oma en tante all" vloog Joost de gang 
door naar de buitendeur. 

,Dank U, juffrouw van Haeren, datU mij zoo ..... . 
zoo welwillend beschouwt. Wilt U mij daar een hand 
op geven, datU 't niet erg vindt als mijn ...... bewon
dering.. . . . . zich niet aileen bepaalt tot.. . . . . Joost's 
lessen?" Hans was snel, gebruik makend van het 
oogenblik, op haar toegetreden, en had reeds haar 
hand gegrepen, die hij zacht tusschen de zijne nam. 

,0 .. .... mijnheer Marcus ...... is dat nu niet wat 
heel.. .... plotseling?" trachtte Narda te schertsen, 
terwijl zij pogingen deed haar hand te bevrijden. 

,Er is tach maar een moment noodig om te zien 
wat U toekomt?" vroeg hij, met een diepen blik in 
de blauwe oogen die nu, vol verwarring, maar tach 
zonder schroom tot hem werden opgeheven. ,Maar, 
daar zijn de anderen!" vervolgde hij, en zijn stem ver
loor de streelende warmte waarmee hij tot Narda 
had gesproken. Hij liet haar hand los en trad snel 
door de openstaande deur op de gang, waar Joost al 
opgetogen verteld had dat Pappie er was en dat de 
juffrouw er 66k was. 

,Maar nu moeten we direct aan 't werk, Joost," 
zei Narda, nadat er eenige verwarde begroetings ... 
woorden waren gewisseld, en Hans de dames Marcus 
naar de andere kamer volgde. ,Zoo zou je uurtje te 
kart worden, vent." 

,Ik doe de schuifdeuren maar toe," zei Dora, nog 
in hoed en mantel. ,Anders heeft U maar hinder 
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van ons. Zie zoo!" ging zij verder tot Hans, die wat 
baloorig den tuin instaarde ... Nu kunnen we tenmin .. 
ste praten zonder te storen. Hoe kom jij hier zoo aan .. 
gewaaid?'' 

,0, ik dacht ...... ik ga nog eens· naar die les van 
Joost luisteren ...... ik vond het de vorige week z66 
aardig ...... " Hans wilde zich niet vernederen door 
een uitvlucht te verzinnen. W aarom ook? Hij mis .. 
deed er toch niets aan ...... belangstelling voor het .. 
geen zijn jongen aanging was toch niets ongewoons? 
Dat hij ook belangstelling gevoelde voor de piano .. 
juffrouw, wien ging dat tenslotte aan? Dat had hij 
aileen voor zichzelf te verantwoorden. Ja, 'twas waar, 
deze heele week die verloopen was. had hij telkens 
weer Narda's lieve gezichtje v66r zich gezien, hij 
had telkens weer de warme toon van haar stem in zijn 
ooren hooren weerklinken, en in zijn hand haar 
smalle zachte handje gevoeld! Eerst had hij zichzelf 
uitgelachen. Was hij als een verliefde schooljongen, 
die plotseling in vuur en vlam geraakte voor een lief 
snoetje en een rank figuurtje? Dwaas, voor een man 
op zijn jaren! Hij had toch nooit van zichzelf kunnen 
denken dat hij nog tot zulke zotheden in staat kon 
zijn! 

Maar toen Narda's beeld zich met steeds grooter 
duidelijkheid aan hem voordeed, toen hij er zichzelf 
op betrapte dat hij met steeds dringender verlangen 
de volgende les van Joost tegemoet zag, began hij te 
begrijpen dat de indruk die dit meisje op hem had 
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gemaakt wei degelijk even diep als plotseling was. 
en hij vroeg zichzelf met verwonderde beklemdheid 
a£: werd dit ernst. werkelijk ernst? 

Was deze verliefdheid, die misschien reeds nu 
bezig was in lief de te veranderen, mogelijk in 't hart 
van een man die z66 geheel zijn geluk had gevonden 
bij een vrouw als May, en die dat geluk met haar ten 
grave had gedragen? Hij had het zich, nadat de hef.
tigste smart over May's verlies gelenigd was, nooit 
verheeld dat hij vroeg of laat, al was 't aileen reeds 
om zijn moederlooze kinderen, een nieuw leven aan 
de zijde van een andere vrouw zou kunnen opbouwen. 
Maar dat opnieuw zijn hart in liefde zou ontbran.
den, hij had het soms wei gewenscht maar nooit goed 
aan de mogelijkheid ervan geloofd! En nu. hij moest 
het zichzelf wei bekennen, had hij de vrouw ontmoet 
aan wier zijde hij opnieuw geluk zou kunnen vinden, 
ook voor zichzelf! Was het mogelijk, had de enkele 
ontmoeting met Narda, haar blik, haar stem, hem 
in z66 diepe beroering kunnen brengen dat zij elk 
uur van den dag zijn gedachten vermocht te ver.
vullen? 

May vergeten? Dat nooitl De liefde die hij haar 
had geschonken, het geluk dat hij met haar had door-
leefd, waren kostbare herinneringen, die hij met dank .. 
bare gedachten diep in zijn gemoed zou bewaren. 
Maar zij lieten, hij zag het nu pas duidelijk, nog een 
groote ruimte in zijn hart open, en daarin had Narda's 
beeld nu een triomfantelijke intocht gehouden. Hij 
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voelde zich bevrijd van de loomheid die gevolgd was 
op de maanden van bitter verdriet om May, en die 
hij gehouden had voor de hem passende stemming in 
de jaren die komen zouden. In deze stemming zou hij 
Willy Staring tot vrouw hebben kunnen vragen. en 
zichzelf een rustig, vredig tehuis hebben kunnen ver.
zekeren. Maar hij voelde het nu, duidelijker dan ooit, 
rust en vrede waren hem niet genoeg! Hij, de veertig.
jarige, vroeg meer van 't leven dan een veiligen, goed.
gebaanden weg, waarlangs hij kalm en onberoerd zijn 
jaren kon uitleven! De herinnering aan Narda's diepe 
oogen, haar boeiend gelaat, haar opgewektheid en 
Ievensvreugde deed hem sidderen van verlangen naar 
haar gestadige nabijheid, naar een geluk dat slechts 
zij hem zou kunnen geven, en naar een toekomst 
waarin zij heiden een doel en een weg zouden hebben. 

Willy Staring? De gedachte aan haar vervulde 
Hans' hart met innige dankbaarheid. Was zij het niet 
geweest die hem in den tijd, waaraan hij nu slechts 
met huivering kon terugdenken, had bijgestaan met 
haar sterke, hechte vriendschap? Wat had zij niet 
gemaakt van zijn moederlooze kleintjes, die, verwaar.
Ioosd en zonder de voor hun kinderhartjes zoo h66g~ 
noodige liefde van een warm vrouwenhart, dreigden 
op te groeien? W at was zij niet geweest voor hem. 
den stuurlooze, die dreigde te worden meegesleept in 
den wervelkolk van eigen zwakheden! En denk eens 
terug aan de weken toen Greetje hem bijna was ont~ 
vallen! Zou hij haar ooit kunnen vergoeden wat zij 
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t6en voor hem geweest was? En dan nog, 't gr66tste 
wat de eene mensch voor den ander kan doen, had 
zij hem niet den weg gewezen tot een Rots die zekere 
redding hood, tot een Anker dat het gevaar machte ... 
loos maakte, tot een Einddoel dat het streven van een 
ernstig menschenleven ten volle waardig was? 

W at een geluk dat hij niet, zooals moeder en Dora 
van hem schenen te verwachten, zooals ook anderen 
hem wei eens hadden te verstaan gegeven, haar goed ... 
heid had trachten te beloonen met haar ten huwelijk 
te vragen, haar, die slechts het beste van iemand 
mocht verlangen, niet het armzalig weinige dat hij 
haar had kunnen geven van zichzel£1 Want nu hij 
Narda had leer en kennen besefte hij pas ten volle 
dat het bijna misdadig zou zijn geweest Willy Sta-
ring, deze hoogstaande, edele vrouw, te beloonen met 
de geringe overblijfselen van zijn geknakt bestaanl 
Zooals 't nu was, zooals 't nu, naar hij vurig hoopte, 
zou gaan, kon hij haar met innige dankbaarheid zijn 
eerlijke, bewonderende vriendschap schenken, een 
rijker gave dan de bedaarde genegenheid, het nau ... 
welijks nog naglimmende vuur, dat zij aan zijn haard 
zou hebben gevonden. 

Zijzel£, Hans durfde, wilde niet anders denken, 
zou, ondanks Dora's vage toespelingen, de eerste zijn 
om zich in voile oprechtheid met hem te verheugen 
als hij de levensreis aan de zijde van een geliefde 
tweede vrouw zou gaan aanvaarden. Zij, die hem 
was als een dierbare zuster, zou begrijpen dat het 
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Ieven dat hij met zijn kinderen onder haar dak leidde, 
hem niet geheel kon bevredigen, en dat de toevlucht 
die hij bij haar had gezocht slechts tijdelijk was. 
Willy, de verstandige, nuchtere Willy, de vrouw 
waarmee je redeneeren kon, die zich kon indenken 
in de gedachten en behoeften van een ander! Haar 
gelukwenschen zouden zeker innig gemeende wen.
schen zijn, daarvan was hij verzekerd! 

En zoo liet Hans zich drijven, drijven naar 't nieuwe 
geluk dat hij op zijn levensweg had ontdekt. Daarom 
was het dat hij zijn gaan naar moeder' s huis z66 had 
ingericht dat hij Narda reeds op straat moest ont.
moeten, haar even voor zich alleen kon hebben! Daar.
om veroorloofde hij zichzelf die welsprekende blikken 
in Narda's antwoordende oogen, die teed ere hand.
druk na die teedere bekentenis! Het was dan ook een 
ontgoocheling toen de thuiskomst van zijn moeder en 
zuster een plotseling einde maakte aan de korte 
oogenblikken van overstelpend geluk die hij in N ar.
da's nabijheid vond. Dora had de schuifdeuren ge.
sloten, en gedempt, onverstaanbaar, drong Narda's 
stem slechts flauw door tot de kamer waar hij bij de 
dames Marcus probeerde zijn verwarring meester te 
worden. 

,Ja, ja, die les interesseert je verbazend!" was 
Dora's commentaar, terwijl zij haar moeder van hoed 
en mantel ontlastte, en die tegelijk met haar eigen 
goed aan Rina overga£ om weg te hangen. Zij 
wachtte tot het meisje de kamer uit was, toen ver.-
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volgde zij, wat schamper: ,En 't viel je zeker wei erg 
tegen. he, dat we zoo gauw thuiskwamen?" 

,Maar Dora!" zei mevrouw Marcus. verwonderd 
over haar toon, meer nog dan over de woorden. ,Je 
zegt dat, also£ je ...... also£ je ...... " 

Maar Hans, met een snelle beweging. had reeds 
zijn arm om Dora's schouder geslagen en trok haar 
met een poging tot schertsen naar zich toe. 

,Als we Dora niet kenden, nietwaar, Moeder. dan 
zouden we denken dat ze nu eens echt, kat.-achtig, 
haar nageltjes aan 't uitslaan was, maar we weten 
wei beter, he, zus?" 

,Nu ja ...... " Dora maakte zich los van Hans. en 
knikte geruststellend haar moeder toe, die meer dan 
eens tusschen haar twee kinderen, die zoo heel erg 
op elkaar war en en toch zoo heel dikwijls aan 't kib.
belen raakten. de vrede moest helpen bewaren. ..Ik 
wil me ook niet bemoeien met dingen die me niet aan.-
gaan, Hans, maar ...... nu ja ...... je moet toch toe.-
geven dat ...... wat jou aangaat ...... ook mij niet on--
verschillig is." En met een veelzeggenden blik wendde 
zij even het hoofd naar de gesloten suite.-deuren, 
waarachter vaag Narda's prettige stem klonk. 

,En ...... moet mijn zus dan direct haar nagels Iaten 
zien? Kom, Door, we spreken elkaar wei nader, Iaten 
we er nu niet op doorgaan, he?" 

,Waarover hebben jelui het toch?" informeerde 
moeder Marcus. Ze was druk bezig geweest met bril. 
beurs en zakdoek van het zwarte wandeltaschje weer 
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naar het sleutelmandje te doen verhuizen, en had het 
gekibbel niet heelemaal gevolgd. 

,0, over niets bijzonders, moeder. Hebt U 't prettig 
gehad op Uw ritje?" En tot Hans' spijt .- hij had 
Bever als de vorige week geluisterd naar de hem 
reeds zoo vertrouwde klank van die vrouwenstem in 
de andere kamer - begon mevrouw Marcus een om~ 
standig verhaal van haar autotochtje, en hij zag hoe 
de klokwijzers al bedenkelijk dicht naderden tot het 
oogenblik waarop juffrouw van Haeren weer voor 
een week uit zijn gezichtskring zou verdwijnen. Een 
verloren middag! Hoewel, daarstraks, toen hij haar 
hand zoo vertrouwelijk in den zijne had ge'"' 
voeld! 

T oen, met een ruk, vlogen de suite~deuren open, 
en in de opening verscheen Joost, tegengehouden, 
door een hoog~blozende, van verlegenheid bevende 
juffrouw van Haeren, die hem vergeefs probeerde te 
weerhouden met een dringend: ,Toe, Joost, niet doen! 
Malle jongen, je h66rt me toch?" 

Maar Joost liet zich niet tegenhouden. ,Pappie, 
kom je ook meedoen? We leeren nou van een~twee'"' 
drie, vier~vijf,...zes, en ik zeg dat jij er nou bij moet 
helpen. Ik zingen, en juffie een,-twee~drie klappen en 
jij van vier~vijf,..zes!" 

Zijn woordenvloed was niet te stuiten en al smeekte 
en dreigde zijn onderwijzeres hem ook beurtelings 
nu direct weer bij de piano te komen, hij luisterde niet. 
't Was veel te leuk als Pappie kwam meedoen, 
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vond hij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd op zijn 
toch al zoo vroolijke muzieklesl 

,Maar Joost ...... denk je dan dat ik niet alleen tot 
zes kan klappenl" zei Narda dringend. ,Dat kan jij 
immers ook, probeer 't maar!" 

,Maar U wordt er te moe van!" wierp Joostje slim 
tegen. lntusschen was Hans snel naderbij gekomen. 
Zijn oogen schitterden. W at een gelegenheidl J a, ver~ 
zet jij je maar, blondjel Tegen Joost en zijn vader kan 
jij toch niet op! 

,Toe, jongen!" lachte Oma. ,Als de juffrouw nu 
liever niet wil.. .... " 

.. Mag het voor U, Oma?" vroeg Joost, bedenkend 
dat dit Oma' s huis was en zij dus de baas was over 
wat mocht en niet mocht. 

,W at mij betreft...... over jouw muziekles heb 
ik geen zeggen ...... maar heusch, vent, de juffrouw 
weet het beste ...... " 

,Juffrouw van Haeren, mag ik?" kwam Hans er 
tusschen, met hetzelfde oolijk~smeekende in zijn 
oogen dat daarnet uit die van zijn zoon had ge~ 
keken. 

,Gunst ...... mijnheer Marcus ...... 't is eigenlijk 
al te mal, maar liever dan nog meer tijd van Joost's 
les te vermorsen zal ik 't maar toestaan. Kan U klap~ 
pen van een ... twee ... drie?" Narda, die haar verlegen~ 
heid had overwonnen in de pret om 't geval, liet een 
guitig lachje om haar lippen spelen. 

,Als ik 't van U mag afzienl" En onder het ge~ 
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lach van Oma en tante Dora stelden Hans en Narda 
zich tegenover elkaar, en op een wenk van de laatste 
begon Joostje luidkeels het te voren afgesproken wijs
je in zes-achtsten-maat te zingen, waarbij het vroolijk 
handgeklap den tel aangaf. 

Toen 't versje tot Joost's tevredenheid was uitge,.. 
zongen en -geklapt, bedelde hij om een herhaling van 
,Hansje Martijn" van de vorige week, waarvoor ook 
Oma en tante Dora door juffrouw van Haeren wer,.. 
den geengageerd, zoodat het een heele toer voor het 
ventje was om over al dat handgeklap heen te zingen. 
Maar Narda, die aileen op de hulp der beide dames 
had aangedrongen om een einde te maken aan de 
dwaze vertooning van daareven, toen Hans en zij 
daar klappend tegenover elkaar stonden, terwijl zij 
probeerde zijn stralenden, dringenden blik te ontwij
ken, wat haar maar heel slecht gelukte, was dankbaar 
dat zij de pendule in de andere kamer het uur hoorde 
slaan waarop zij genoodzaakt was haar les te ein,.. 
dig en. 

,Dank U zeer, mevrouw, juffrouw Dora, mijnheer 
Marcus!" zei ze met een grappig-dankend gebaar aan 
de leden van haar ge'lmproviseerd orkest. ,Maar 't 
is mijn tijd, dus ...... " 

,He, scheiden weer nou al uit?" pruilde Joost, die 
zoo'n afwisseling wei heel heerlijk had gevonden. 
zelfs al vond hij zijn les altijd heerlijk. ,Nog een keer,.. 
tje, toe, U met Pappie aileen!" 

,Neen, baasje, nu is 't uit! En de volgende keer 
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maken wij het Oma niet weer zoo lastig." 
.Jk schaam mij, mevrouw," ging zij voort tot me .. 

vrouw Marcus. ,.dat ik me z66 heb Iaten overrompe .. 
len, door Uw kleinzoon en ...... door Uw zoon!" 

.. Wei. 'k vond het wat aardig. hoor!" protesteerde 
de oude dame. ,.U mag gerust nog eens hier zoo'n or .. 
kest van enkel slagwerk Iaten optreden!" 

.. Eens is genoeg, mevrouw, nu weet Joost wei hoe 
je met twee stel handen een .. twee .. drie, vier .... vijf .. zes 
telt, zou ik denken. En mag ik nu maar ineens goeden .. 
dag zeggen? 'tIs mijn tijd alweer, en U weet ...... " 

,Ja, kind, ik begrijp dat je geen minuut te missen 
hebt." En mevrouw Marcus drukte hartelijk Narda's 
hand. Ook Dora en Hans namen afscheid van de 
piano .. onderwijzeres. Hans vertrouwde zichzel£ nog 
niet heelemaal. beter dat, zooals altijd, Joost haar uit.. 
liet. 

Dien zelfden avond schree£ hij haar en vroeg om 
een onderhoud, wat hem werd toegestaan. Hij maakte 
kennis met haar moeder en de zusjes, vroeg verlo£ 
hen te mogen bezoeken, onderzocht nog eens goed 
eigen gevoelens en wenschen, en toen tot zijn vreug .. 
de bleek dat de van Haerens als geloovige Christenen 
Willy Staring's levens .. opvatting deelden, en dat 
Narda ondanks haar borrelende opgewektheid en 
levenslust een diepe en ernstige overtuiging had van 
die dingen die ook hem hoe Ianger hoe meer klaar 
werden, vroeg hij haar zijn tweede vrouw te worden 
en een moeder voor zijn kinder en. En Narda van 
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Haeren, die ook Hans op 't eerste gezicht had her ... 
kend als den man, wien zij vol liefde en vertrouwen 
haar toekomst in handen durfde stellen, beloofde hem 
met de diepste ontroering, dat zij de haar opgedragen 
taak met vreugde wilde aanvaarden. 
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